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Abstrak 

Bayu Ferdian Gilang Pradana (2018), PERAN STAKEHOLDERS DALAM 

PERANCANGAN CITY BRANDING “KOTA KARISMATIK MADIUN” 

Dibimbing oleh Nia Ashton Destrity, S.I.Kom, M.A 

 

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan 

Daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, maka setiap daerah 

memiliki tantangan untuk dapat bersaing menonjolkan identitasnya dan 

mengemas potensi daerah yang dimiliki sedemikian rupa sehingga berbeda dari 

kompetitornya. Implementasi city branding juga diterapkan oleh kota Madiun. 

Perlu adanya sinergi antara persepsi, peran dan kepentingan dari stakeholders. 

Sehingga stakeholders memiliki peran yang penting dalam proses perancangan 

city branding suatu kota, baik untuk substansi maupun pilihan strategis dibalik 

pembentukan brand  serta dampak yang ditimbulkan oleh proses branding 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders dalam 

perancangan city branding “Kota Karismatik Madiun”.Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran secara 

obyektif, tentang interpretasi stakeholders kota Madiun terkait perancangan city 

branding “Kota Karismatik Madiun”. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan 

data melalui studi dokumen berupa tabloid dan wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait dalam perancangan city branding kota Madiun. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa selama proses perancangan city branding Kota Karismatik 

Madiun melibatkan peran beberapa stakeholders penting kota Madiun yang terdiri 

dari pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat umum. Keputusan memberikan 

slogan Kota Karismatik Madiun merupakan sebuah harapan untuk penggambaran 

karakter masyarakat kota Madiun yang mempunyai jiwa berkarisma, diharapkan 

dapat membuat masyarakat kota Madiun lebih percaya diri untuk mengenalkan 

kota Madiun kepada masyarakat luas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

peran masing-masing stakeholders tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana 

kepentingan stakeholders tersebut terhadap city branding Kota Madiun. 

Kata Kunci : Brand Communication, City Branding, Pengembangan Potensi 

Wilayah 
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Abstract 

Bayu Ferdian Gilang Pradana (2018), THE ROLE OF STAKEHOLDERS FOR 

CITY BRANDING PLANNING“KOTA KARISMATIK MADIUN” 

Mentored byNia Ashton Destrity, S.I.Kom, M.A 

 

According to the constitutional law number 32 Year 2004, concerning 

Regional Government, to improve people‟s welfare in accordance with the 

conditions, specialties, and superior potential of the region concerned, each 

region has their own challengesfor being able to compete and highlight its 

identity also package its potential in a way made it different from its competitors. 

Madiun also applies the implementation of city branding. There arethe needsto 

make a strong synergy between perceptions, roles and interests of stakeholders. It 

is aimed so that stakeholders have an important role in the city branding design 

process of their city, both for the substance, strategic decision behind the 

formation of the brand as well as theimpacts caused by the branding process. This 

study aims to analyze the role of stakeholders in designing city branding "Kota 

Karismatik Madiun". This study uses descriptive qualitative methods to provide 

an objective description of the interpretations of stakeholders in the city of 

Madiun related to the design of the city branding "Kota Karismatik Madiun". The 

researcher used the technique of collecting data through document analysis and 

interviews with certain parties involved in the designing of the city branding of 

Madiun. The results of this study conclude that during the process of designing 

the city branding "Kota Karismatik Madiun" involved the role of several 

important stakeholders in the city of Madiun consisting of government, private 

institutions and the general public. The decision to give the slogan of "Kota 

Karismatik Madiun"is a hope for the character portrayal of the people of the city 

of Madiun who have a charismatic spirit, expected to make the people of Madiun 

even prouder to introduce the city of Madiun to the wider community. This study 

also shows that the role of each stakeholder cannot be separated from the extent 

of the interests of these stakeholders towards the city branding of the City of 

Madiun. 

Keyword : Brand Communication, City Branding, Development of Regional 

Potential 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang  

Pemerintahan Daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, maka 

setiap daerah memiliki tantangan untuk dapat bersaing menonjolkan identitasnya 

dan mengemas potensi daerah yang dimiliki sedemikian rupa sehingga berbeda 

dari kompetitornya. Aturan tersebut erat kaitannya dengan marketing atau 

pemasaran dari image sebuah kota atau wilayah agar dapat saling bersaing dalam 

menonjolkan identitas suatu wilayahnya. Menurut Riyadi (2009) salah satu wujud 

aplikasinya, beberapa kepala daerah mulai menawarkan potensi daerah, sebagai 

upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara lebih luas 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.  

Menurut Ashworth dan Voogd (1994),ada 3 atribut pada teori pemasaran 

daerah. Teori tersebut sebagai pengembangan dalam disiplin ilmu marketing yaitu 

pemasaran pada organisasi non-profit, social marketing dan marketing image 

yang berkontribusi pada kebebasan aliran pemasaran konvensional yang harus 

diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya. Pemasaran yang diterapkan pada sebuah 

kota dapat menjadi proses untuk mengemas image sebuah kota menjadi positif 

untuk menarik perhatian dari potensi wisatawan, investor dan penduduk. 

Melalui potensi kota Madiunpada sektor industri, sejarah sertaletaknya 

yang strategis, seharusnya dapat menjadi daya tarik tersendiri. Seperti penelitian
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yang dilakukan oleh Trueman, klemm dan Giroud (2004), yang membuktikan city 

of Bradford di Inggris berhasil melakukan rebranding yaitu mengubah image dari 

sebuah kota industri yang kotor dan tua melalui kekayaan heritage yang 

dikombinasikan dengan ide-ide baru dan kreativitas. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa juga perlu adanya kegiatan pemasaran, karena terdapat keterkaitan antara 

perencanaan dengan pemasaran kota (city marketing). Pemasaran kota dapat 

membantu terwujudnya suatu rencana kota, dan implementasi rencana kota 

sehingga dapat dipasarkan. Salah satu bentuk pemasaran kota yang sedang 

berkembang saat ini adalah pemberian city branding (Dinnie, 2011, h.50). Namun 

kondisi kota Madiun sudah tidak sesuai lagi dengan city branding “Madiun Kota 

Gadis”. Hal itu diketahui dari hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kota Madiun yang mendapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat 

mempunyai stigma negatif terhadap city branding “Madiun Kota Gadis”. 

Pemerintah Kota Madiun mempunyai maksud bahwa Gadis adalah akronim dari 

perdagangan, pendidikan, dan industri, namun tidak sedikit yang beranggapan 

bahwa gadis tersebut adalah wanita. Menurut Wang (2012) city branding yang 

baik seharusnya dapat menyampaikan baik tujuan pemerintah kota maupun 

pengalaman dari orang-orangnya. Dengan kata lain, upaya menciptakan kota 

sesuai dengan brand yang dipilih karena city branding berfokus pada menciptakan 

persepsi orang mengenai kota dan membentuk kota seperti image yang ditetapkan 

dengan upaya-upaya tertentu. 

Braun (2011, h.258) menyebutkan bahwa city branding merupakan bagian 

dari place branding yang merujuk pada praktik mengaplikasikan strategi 
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pemasaran, dalam tuntutan membedakan suatu kota dengan kota yang lain, 

regional, dengan regional lain, negara dengan negara lain. Lestari (2014, h.68), 

menjelaskan bahwa pemasaran tempat seperti city branding sangat penting untuk 

diimplementasikan dalam upaya meningkatkan daya saing kota dan negara. 

Implementasi city branding juga diterapkan oleh kota Madiun. Kurang lebih sejak 

tahun 2005, kota Madiun memiliki city branding yang lebih menekankan pada 

aspek investasi, yaitu “Madiun Kota Gadis” yang berarti Madiun sebagai kota 

yang di-branding dengan menekankan pada sektor perdagangan pendidikan dan 

industri. Sebenarnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun pada dasarnya 

adalah mengikuti tren yang saat ini berkembang pada kota-kota besar lainnya, 

seperti Bali dengan “Bali: Shanti, Shanti, Shanti”, Yogyakarta dengan “Jogja 

Never Ending Asia”, Solo dengan “Solo the Spirit of Java”, dan Semarang 

dengan “Semarang the Beauty of Asia”. Hal ini seperti yang diungkapkan Aflah 

(11 Oktober 2017), bahwa city branding kota Madiun pada awalnya dibuat hanya 

untuk mengikuti kota-kota lain, kemudian juga sempat dibuat tagline TRANSIT 

(Trains City), karena di Madiun terdapat perusahaan yang membuat kereta api. 

Namun, pada akhirnya usulan tersebut tidak setujui karena dianggap sia-sia dan 

bersifat sementara karena dapat diganti sewaktu-waktu.   

Menurut tulisan Mahardika (2017), yang dimuat pada kolom “Kula 

Nuwun Madiun” surat kabar Radar Madiun, selain untuk pariwisata dan investasi, 

sebenarnya ada dua aspek lagi yang terbantu oleh city branding, yaitu persepsi 

terhadap kualitas produk dan manusia yang berasal dari kota/kabupaten tersebut. 

Sehingga perlu adanya sinergi antara persepsi dari stakeholders kota Madiun 
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dengan pemerintah kota Madiun untuk dapat membentuk brand yang kuat untuk 

kota Madiun. Oleh karena itu pemerintah kota Madiun berusaha untuk merubah 

stigma negatif terhadap kota Madiun dengan mengganti ke city branding yang 

baru.Pemerintah kota Madiun melalui Dinas Pariwisata mengumpulkan 

stakeholders untuk berdiskusi dalam merancang city branding yang baru. 

Definisi stakeholders saat diterapkan pada city branding, menurut 

Özşahin, Kaya, dan Marangoz (2014), bisa berupa seseorang, kelompok atau 

organisasi yang penting untuk berfungsinya sebuah kota, dan dapat menambahkan 

nilai ke kota. Kemudian Muniz dan O‟guinn (2001), menunjukkan bahwa ada tiga 

jenis pemangku kepentingan atau stakeholders yang menonjol dalam city 

branding, yaitu swasta, masyarakat, dan pemerintah. Sedangkan di kota Madiun 

sendiri yang dapat dikatakan stakeholders adalah pemerintah kota Madiun yang 

meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan dari 

pihak swasta meliputi pemilik UMKM, Kompas Madya (Komunitas Pelestari 

Sejarah Madiun Raya), tim ahli perancangan city branding, serta pihak 

masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat kota Madiun. 

Dari ketiga stakeholders tersebut, memiliki peranan yang cukup penting 

bagi city branding sebuah kota. Mereka saling melengkapi dalam proses 

perancangan city branding, misalnya tim ahli perancangan meminta bantuan 

kepada tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisi saat ini yang terjadi di kota 

Madiun. Setelah itu tim ahli berdiskusi tentang visi misi kota Madiun dengan 

pemerintah kota Madiun, walaupun terdapat perbedaan kepentingan tetapi diskusi 

ini akhirnya menghasilkan gagasan yang dilanjutkan diskusi terbuka dengan 
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seluruh stakeholders. Menurut Sorenson dan Torfing (2007), stakeholders atau 

pemangku kepentingan memiliki peran yang krusial terutama dalam memberikan 

suara pada pengambilan keputusan yang demokratis.  

Demi mewujudkan kota Madiun yang maju dan sejahtera, maka diperlukan 

sebuah strategi pembangunan yang dinamis untuk mendorong sebuah inovasi dan 

daya saing, serta inklusif, yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. 

Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, branding 

kota Madiun yang baru adalah fokus dalam pengembangan karakter sumber daya 

manusianya. Hal ini berdasarkan data PDRB yang menunjukkan bahwa SDM 

yang produktif menjadi prasyarat penting dalam menopang sektor utama, yaitu 

Perdagangan, Industri Manufaktur dan Informasi/Komunikasi. Hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan konsultan budaya Aji Prasetyo, bahwa Madiun yang 

istimewa adalah sumber daya manusianya. Keberhasilan antar stakeholders dalam 

menciptakan brand yang kuat terhadap suatu tempat telah dibuktikan oleh 

Singapura. Singapura adalah salah satu negara dengan pertumbuhan sektor 

pariwisata sangat tinggi. Keterbatasan budaya dan sumber daya alam yang 

dimiliki menyebabkan pertumbuhan tersebut tidak hanya diperoleh melalui 

investasi dan pembangunan mega proyek saja, melainkan peran marketing yang 

cukup besar (Henderson, 2007). Pentingnya memiliki image merupakan tujuan 

yang kuat untuk disorot dalam beberapa tahun terakhir karena persaingan 

meningkat dan beberapa krisis ekonomi yang menunjukkan bahwa sektor 

pariwisata di Singapura masih belum stabil.  
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Hal tersebut kemudian mendorong peninjauan kembali terhadap brand 

“New Asia Singapura” pada awal abad ke-21. Titik inilah yang kemudian 

mendorong terjadinya revolusi brand di Singapura. Pada pertengahan tahun 2003, 

Pemerintah Singapura melakukan upaya penggantian brand tersebut menjadi 

sebuah brand baru yang lebih kredibel, menarik, berbeda dan universal. 

Melakukan dialog bersama kurang lebih 400 stakeholders kunci, terdiri dari 

perwakilan pemerintah, mitra industri di dalam dan di luar negeri, wisatawan dan 

investor serta warga Singapura, hasilnya adalah “Uniquely Singapura”. Hasil 

dialog bersama stakeholders tersebut akhirnya Singapura dapat menyamakan 

persepsi dan tujuan untuk membentuk brand baru. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Milestone City Branding Singapura 

Sumber : Henderson, J. C. (2007). 

 

Inisiatif untuk berdialog bersama stakeholders tersebut akhirnya Singapura 

dapat mencapai apa yang diinginkan, yaitu“Uniquely Singapore” resmi 

digunakan pada bulan Maret 2004. Hasilnya adalah pada tahun 2013 jumlah 

kedatangan wisatawan ke Singapura mendekati angka target, tepatnya 15.567.923 

wisatawan atau meningkat sebesar 154,10 persen dari awal brand dilaunching 

yaitu tahun 2003 dengan total penerimaan dari sektor pariwisata sebesar 
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S$23.000.000.000. Kemudian, keberhasilan city branding juga ditunjukkan dalam 

penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Fikri (2017) terhadap salah satu kota di 

Indonesia, yaitu Banyuwangi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata 

kunjungan wisatawan sesudah city branding lebih besar dibanding dengan rata-

rata kunjungan wisatawan sebelum city branding dalam kurun waktu 5 tahun 

mulai tahun 2010-2015. Keberhasilan tersebut didukung dengan strategi 

pemasaran yang inovatif seperti memberikan brand yang khas sesuai 

karakteristiknya yaitu Sunrise of Java.  

Selanjutnya, perbedaan antara pemangku kepentingan juga bisa 

menimbulkan konflik, karena ada beragam kelompok dengan kepentingan yang 

terkadang bisa berbeda. Sebagai contoh, warga melihat sebuah kota sebagai 

tempat untuk membangun kehidupan, di sisi lain, pebisnis memahami kota 

sebagai tempat investasi, sebagai peluang bisnis, dan akhirnya para wisatawan 

melihat kota sebagai tempat kunjungan (Zenker , Knubben, & Beckmann, 2010). 

Perbedaan kepentingan masing-masing stakeholdersyang terjadi di “Kota 

Karismatik Madiun”, yaitu antara pemerintah setempat, wisatawan dan warga 

setempat, seperti yang diungkapkan Afandi (10 Oktober 2017), dari dinas DKP 

(Dinas Kebersihan dan Pertamanan) yang saat ini berubah menjadi PERKIM 

(Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota), bahwa beliau 

ingin membuat sebuah kawasan seperti 0 kilometer yang ada di Yogyakarta, agar 

dapat menjadi tempat menarik yang dapat dikunjungi wisatawan, namun disisi 

lain usulan tersebut ditolak oleh Kominfo lantaran memerlukan biaya yang cukup 

besar. Menurut Aflah (11 Oktober 2017), usaha-usaha sedemikian rupa sebagai 
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wujud re-branding kota akan menghabiskan biaya besar, sehingga lebih baik 

dananya dialokasikan untuk keperluan lainnya. Sedangkan dari sudut pandang 

masyarakat setempatnya seperti yang diungkapkan Septi (17 Oktober 2017), 

menyebutkan bahwa apapun bentuk branding kota yang diterapkan tidaklah 

terlalu penting, karena yang terpenting adalah kota Madiun dapat menjadi kota 

yang aman dan nyaman untuk ditempati. 

Sehingga Klijn, Eshuis, dan Braun (2012) menyimpulkan bahwa 

kepentingan setiap stakeholders dapat berbeda dan bahkan bertabrakan, karena 

masing-masing memiliki nilai sendiri untuk dipertahankan. Hal tersebut juga 

seperti yang ditemukan oleh Ooi dan Pedersen (2010), yang menunjukkan 

bagaimana city brand atau brand place gagal karena kurangnya konsultasi dengan 

pemangku kepentingan. Oleh karena itu agar brand place dapat sukses, maka 

harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Jika hal 

ini tercapai maka akan memberikan kontribusi besar dalam mendatangkan 

wisatawan dan menambah kekuatan branding sebuah kota, begitu juga sebaliknya. 

Dari uraian diatas terlihat stakeholders memiliki peran yang nyata dalam 

sebuah kota yaitu seperti di kota Madiun, masing-masing stakeholders memilki 

perannya. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Madiun memiliki peran sebagai 

pengendali dan penentu kebijakan, sedangkan warga asli sebagai pihak yang 

memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari 

wisatawan atau pengunjung juga dapat memberikan pandangan dan harapan 

mereka terhadap kebijakan atau image yang dipersepsikan. Kemudian peran 
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pelaku industri adalah sebagai pendukung dan sebagai pihak yang mempengaruhi 

keberhasilan city branding. 

Keberagaman peran dan perbedaan kepentingan seperti yang dicontohkan 

kota Madiun tersebut dapat simpulkan seperti yang diungkapkan Mitchell, Agle, 

dan Wood (1997) bahwa stakeholders memiliki dua ciri khusus yaitu kemampuan 

untuk mempengaruhi kota dan legitimasi antar kepentingan. Dengan kata lain, 

dianjurkan untuk membangun hubungan dimensi antar stakeholders kota, karena 

mereka dapat saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Hal ini juga seperti 

yang dikemukakan Sorenson dan Torfing (2007) bahwa sebagian besar literatur 

tata kelola kota, menunjukkan pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan city branding. Keterlibatan pemangku kepentingan 

dapat mengurangi kemungkinan penggunaan hak veto oleh pemangku 

kepentingan tertentu saja, sehingga dapat memberikan kontribusi pada 

pengambilan keputusan yang berkualitas dan demokratis sesuai spesialisasi di 

bidangnya. Pemerintah Kota Madiun mengambil keputusan berdasarkan perintah 

dari Walikota Madiun yaitu Bapak Sugeng Rismiyanto untuk melakukan re-

branding dengan memberikan wewenangnya kepada Dinas Pariwisata. Awalnya 

Dinas Parwisata hanya melakukan kunjungan kerja untuk berdiskusi dengan 

Pemerintah Kota Batu. Namun Walikota Madiun ingin mempunyai project yang 

bisa dikenang di akhir masa jabatannya hingga lahirnya ide perancangan city 

branding dan mengumpulkan stakeholders terkait untuk melakukan focus group 

discussion. Pada waktu focus group discussion tersebut walikota Madiun tidak 

terlibat secara langsung tetapi beliau mewakilkan kepada Dinas Pariwisata 
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sehingga terdapat beberapa masalah dalam pengambilan keputusan keputusan 

yang diambil. 

Peran stakeholders penting baik untuk substansi maupun pilihan strategis 

dibalik pembentukan brand  dan dampak yang ditimbulkan oleh proses branding 

(Klijn, Eshuis, dan Braun, 2012, h.14). Sedangkan jika terdapat perbedaan 

kepentingan antar stakeholders, maka berpotensi menghambat kesuksesan city 

branding tersebut. Pada saat melakukan penelitian, proses city branding ini baru 

ke tahap perancangan namun studi City of Derry, Murtagh, Graham, dan Shirlow  

(2008) menunjukkan beberapa keberhasilan dengan perencanaan kolaboratif di 

seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan. Namun, penelitian 

menunjukkan bahwa sifat stakeholders adalah kompleks dan bertentangan dan 

upaya untuk mencari konsensus memiliki batasan, dalam hal kepentingan 

terhadap kota, setiap stakeholders memiliki tujuannya masing-masing. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai stakeholders kota 

Madiun, yaitu peran stakeholders dalam perancangan city branding “Kota 

Karismatik Madiun”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah “Bagaimana peran stakeholders dalam perancangan city branding “ Kota 

Karismatik Madiun”?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders dalam 

perancangan city branding “Kota Karismatik Madiun”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan 

masalah dan tujuan penelitian maka manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memperkaya khasanah studi empiris bagi kalangan akademisi dalam 

memahami implementasi ilmu komunikasi pada sektor brand khususnya city 

branding. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Madiun dalam perancangan 

dan pengambilan kebijakan khususnya dalam mengoptimalkan kinerja city 

branding sebagai strategi pemasaran kota dan penguatan image kepada para 

stakeholders. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Brand dan Branding 

 Brand dapat diasosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol, warna khas, 

tipografi atau logo spesifik atau juga kombinasi dari beberapa elemen tersebut, 

yang bisa digunakan sebagai identitas suatu produk dan jasa, Firmanzah (2008, h. 

141). Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJHKI), brand 

atau merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan 

jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek akan memberikan tanda mengenai 

sumber produk serta melindungi konsumen maupun produsen dari para pesaing 

yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. 

 Prayudi (2012, h. 3) menyebutkan bahwa brand memiliki enam konsep, 

yaitu : 

1. Atribut, setiap brand miliki atribut. Atribut tersebut perlu dikelola dan 

diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut 

yang terkandung dalam suatu brand. 

2. Manfaat, konsumen tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat. 

3. Nilai, brand yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen 

sebagai brand berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna 

brand tersebut. 
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4. Budaya, selain nilai, brand juga dapat mencerminkan budaya yang 

terkandung dalam brand tersebut. 

5. Kepribadian, brand juga memiliki kepribadian bagi para penggunanya. 

Jadi, diharapkan dengan menggunakan brand tersebut dapat 

mencerminkan kepribadian penggunanya. 

6. Pemakai, brand dapat menunjukkan jenis konsumen pemakai brand 

tersebut. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan brand sebagai suatu dimensi 

yang terdiri dari nama, kata, huruf, warna, logo, slogan, atau kombinasi beberapa 

tersebut yang dapat menjadi identitas suatu produk sehingga dapat membedakan 

produk tersebut dari kompetitornya. Menurut Kavaratzis dan Ashworth (2004, h. 

509) dari sisi konsumen, inti dari konsep sebuah brand adalah citra merek (brand 

image), yang menggabungkan persepsi, kualitas dan nilai-nilai serta asosiasi dari 

sebuah brand tersebut. Brand adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan, 

sedangkan branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Tanpa 

dilakukannya kegiatan komunikasi kepada konsumen yang disusun dan 

direncanakan dengan baik, maka sebuah merek tidak akan dikenal dan tidak 

mempunyai arti apa-apa bagi konsumen atau target konsumennya.  

Diferensiasi memegang peranan penting dalam penerapan konsep 

branding. Diferensisasi akan mempermudah konsumen dan stakeholders 

mengenal dan mengidentifikasi suatu merek, sehingga akan lebih kuat bertahan 

dalam benak mereka. Diferensiasi berhubungan erat dengan brand positioning, 
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yang akan memberikan gambaran jelas siapa merek tersebut, apa keunggulannya, 

untuk siapa merek tersebut ditujukan, kapan suatu merek digunakan dan dengan 

siapa merek tersebut bersaing. 

2.2 City Branding 

 Brand dipandang mewakili sebuah nama dari suatu produk dan merupakan 

alat pengidentifikasian dengan produk lain yang sejenis, namun, menurut 

Kartajaya (2004), tidak hanyabarang atau produk yang bisa di-branding-kan, 

tetapi ada beberapa hal yang juga dapat di-branding, antara lain, nama, organisasi, 

event olahraga, karya seni, kota atau kabupaten dalam dunia branding dikenal city 

branding, yaitu tentang tata cara berkomunikasi yang tepat untuk membangun 

merek kota, daerah, masyarakat yang tinggal di dalamnya berdasarkan pasar 

entitas mereka. City branding adalah bagian dari merek tempat yang berlaku 

untuk kota tunggal atau wilayah keseluruhan dari sebuah negara (Merrilees, Miller 

& Herrington, 2009, h. 362). 

 City branding awalnya difokuskan pada city brand image (Merrilees, 

Miller & Herrington, 2009), namun, penelitian berikutnya seperti yang dilakukan 

oleh Hankinson (2004), bergeser untuk meneliti bagaiman cara memasarkan 

sebuah kota. Dalam penelitian yang dilakukan di dua belas kota di Inggris, 

Hankinson (2001) mengidentifikasi berbagai cara yang dilakukan dalam 

pemasaran kota. Studi tahun 2004 selanjutnya tentang dua puluh lima komunitas, 

Hankinson (2001) menunjukkan bagaimana proyeksi merek dapat merangkul 

masyarakat sejarah,warisan dan budaya. 

 Anholt,(dalam Moilanen & Rainisto, 2009), mendefinisikan city branding 
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sebagai manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta kordinasi 

ekonomi, komersial, sosial, kultural, dan peraturan pemerintah. City branding 

berkembang menjadi berbagai pendekatan. Terdapat beberapa pembahasan 

mengenai city branding dari berbagai bidang keilmuan. Rainisto (2003) 

memaparkan kerangka teori place branding yang terfokus pada upaya 

memasarkan kota. 

 Berdasarkan definisi city branding di atas, city branding dapat diartikan 

sebagai sebuah proses pembentukan merek kota atau suatu daerah agar dikenal 

oleh target pasar (investor,tourist, talent, event) kota tersebut dengan 

menggunakan ikon, slogan, eksibisi, serta positioning yang baik, dalam berbagai 

bentuk media promosi. Hankinson (2007) mengklaim bahwa city branding juga 

berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan kepala daerah, budaya organisasi 

yang berorientasi pada merek, koordinasi departemen yang berbeda, akan 

mempengaruhi citra merek yang dipromosikan. Kegiatan komunikasi yang terus 

menerus dan konsisten, merupakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah 

kota untuk menjalin hubungan saling menguntungkan dengan stakeholders yang 

terkait melalui kemitraan yang kuat. 

Ada beberapa kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis city 

brand yang divariasikan dari branding perusahaan (Hankinson, 2001; 

Kavaratzis,2009;. Merrilees et al, 2009). Penelitian mengenai faktor-fakor city 

brand yang digunakan, menurut Merrilees(2012) beberapa faktor tersebut antara 

lain: 
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1. Nature 

Didefinisikan sebagai akses ke ruang terbuka dimana banyak terdapat 

tempatrekreasi yang bersih, tersedianya taman ruang terbuka atau taman kota dan 

fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh warga kota serta adanya objek alam 

(Kozak, 2003) 

2. Bussiness Opportunities 

Didefinisikan sebagai tempat yang baik untuk melakukan bisnis, 

tersedianya proses bisnis yang inovatif serta dukungan bagi perbaikan industri 

lokal dan adanya peluang kesempatan kerja yang tersedia (Kozak, 2003). 

3. Transportation 

Didefinsikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun 

jaringan komunikasi yang memadai, lalu lintas yang lancar, tidak adanya masalah 

bagi warga selama pembangunan jalan, pemeliharaan jalan dan upaya pemerintah 

dalam melakukan perbaikan sarana transportasi secara cepat (Kozak, 2003). 

4. Social bonding 

Ikatan sosial menggambarkan hubungan pribadi seperti keakraban 

persahabatan, berbagi pengalaman dengan orang lain serta berbagi empati. 

Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu 

dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, 

maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, 

di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan 

kepadanya oleh mereka yang menggunakannya (Berger-Schmitt, 2002). 
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5. Cultural Activities 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika 

seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada budaya dan 

menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu 

dipelajari. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap sebuah budaya maka 

diperlukan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang sebuah budaya, 

diantaranya adalah adanya pusat budaya serta event-event budaya 

(Hankinson,2001). 

Dari kelima faktor tersebut, sebagian kota-kota di Indonesia telah bersaing 

dalam mem-branding kotanya dengan membuat nama-nama, logo, atau julukan 

yang menjadi pembeda dari kota lainnya. Umumnya kota-kota tersebut 

menggunakan faktor kota yang paling diunggulkan, misalkan dari segi kekayaan 

alamnya, produk unggulannya, maupun sejarahnya, dan masih banyak lainnya. 

Sebagai contoh kota-kota yang telah dikenal dengan city branding-nya adalah 

seperti Bali dengan “Bali: Shanti, Shanti, Shanti”, Yogyakarta dengan “Jogja 

Never Ending Asia”, Solo dengan “Solo the Spirit of Java”, dan Semarang 

dengan “Semarang the Beauty of Asia”. 

Tren tersebut juga tidak dilewatkan oleh kota Madiun, yaitu dengan 

membentuk city branding “Madiun Kota Gadis” kurang lebih sudah selama 12 

tahun. Tagline “Madiun Kota Gadis” tidak semata-mata dibuat karena kota 

Madiun terdapat banyak gadis seperti namanya, melainkan kata gadis tersebut 

adalah sebuah akronim dari Perdagangan, Pendidikan dan Industri. Banyaknya 
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industri-industri lokal di kota Madiun menjadi salah satu alasannya, selain itu di 

Madiun juga terdapat pusat industri kereta api yaitu PT.INKA.  

2.3 Pengaruh City Branding terhadap Sebuah Kota 

 Branding mencoba memberikan identitas yang berbeda pada sebuah kota, 

sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain.Menurut 

Kavaratzis (2004), sebuah merek yang kuat berarti merektersebut dapat dibedakan 

dari pesaing sehingga akan berakibat peningkataninvestasi, bisnis, pengunjung 

dan penduduk. Sebuah merek yang kuat pertama-tama akan meningkatkan 

kesadaran keberadaan tempat itu. Kedua, merek tersebut akan membuat pelanggan 

potensial kota menganggap kualitas dari sebuah kota lebih baik dari kota kota 

lainnya. Sehingga, sebuah merek yang baik memungkinkan untuk mengontrol 

bagaimana sebuah kota dijalankan.  

 Keputusan orang tentang tempat tinggal, ke mana harus pergi pada hari 

libur, di mana untuk melakukan bisnis atau di mana untuk berinvestasi, sebagian 

besar lebih banyak menggunakan rasional dan perasaan emosional (Anholt, 2006). 

Ide dari sebuah branding adalah untuk menarik emosi tersebut bagi seseorang. 

Merek yang efektif akan menarik perhatian kuat dari seseorang, merek yang kuat 

akan memberikan hasil kepentingan pada kota tersebut yang pada akhirnya 

membawa lebih banyak orang untuk tinggal, lebih banyak modal dan bisnis 

sehingga akan mendorong pengembangan kota. 

Tujuan utama dari city branding dan hasil yang diinginkan oleh 

pemerintah sebuah kota adalah meningkatkan arus masuk wisatawan, dan 

investasi (Kavaratzis,2004). Jika gambar vitalitas perkotaan dapat diproyeksikan 
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ke dalam pasar internasional, maka peluang menarik wisatawan dan perusahaan 

multinasional untuk kota meningkat. Merek yang kuat akan meningkatkan daya 

tarik kota alam dunia internasional sehingga mendorong investasi asing dan 

pembangunan ekonomi (Gibson, 2005). Sebuah merek yang kuat berarti lebih 

banyak interaksi dengan luar jaringan stakeholders (Hankinson, 2004). Selain itu, 

branding kota memungkinkan pengetahuan lokal dan kreativitas yang akan 

digunakan untuk pendekatan yang lebih efisien untuk perencanaan publik dan 

perkotaan pengembangan, dan dapat digunakan sebagai alat penting dalam 

regenerasi perkotaan. Trueman (2004) menunjukkan ini dengan kasus Bradford, 

citra yang berubah dari kota industri tua menjadi salah satu terkenal karena 

warisan dan ide-ide baru. 

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa memang city branding memberikan 

pengaruh yang besar terhadap sebuah kota. Oleh karena itu, peneliti berusaha 

untuk menganalisis pengaruh yang timbul dari city branding yang terbentuk di 

kota Madiun yaitu “Kota Karismatik Madiun” melalui peran stakeholders dan 

dikaitkan dengan fenomena yang sebenarnya terjadi. 

2.4 Stakeholders Theory 

 Definisi dari pemangku kepentingan atau stakeholders menurut Freeman 

(1984) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Gagasan umum tentang konsep 

stakeholders adalah redefinisi dari organisasi. Secara umum konsepnya adalah 

tentang apa yang seharusnya menjadi organisasi dan bagaimana itu harus 

dikonseptualisasikan. Friedman (dalam Fontaine, Haarman & Schmid, 2006) 

menyatakan bahwa organisasi itu sendiri harus dianggap sebagai pengelompokan 
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pemangku kepentingan dan tujuan organisasi harus mengelola kepentingan, 

kebutuhan dan sudut pandang mereka. 

 Salah satu definisi terbarunya Freeman (dalam Fontaine, Haarman & 

Schmid, 2006) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai "kelompok yang 

sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan korporasi". Salah satu terbitan 

terbarunya Freeman (2004) menambahkan sebuah prinsip baru, yang 

mencerminkan trend baru dalam teori pemangku kepentingan. Prinsip ini 

menurutnya pertimbangan perspektif para pemangku kepentingan itu sendiri dan 

kegiatan mereka juga sangat penting untuk dibawa ke dalam pengelolaan 

perusahaan. 

Mitchell, Agle, dan Wood (1997), mengajukan tiga kriteria obyektif untuk 

diorganisasikan ke dalam hierarki pemangku kepentingan sebuah perusahaan: 

kekuatan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi perusahaan, legitimasi 

hubungan pemangku kepentingan dengan perusahaan dan urgensi para pemangku 

kepentingan mengklaim perusahaan tersebut. Dari tiga kriteria pemangku 

kepentingan yang diuraikan diatas menunjukkan pentingnya keterlibatan 

stakeholders dalam kesuskesan tujuan suatu organisasi itu sendiri.  

Konteks city branding pada penelitian ini juga peneliti menguraikan 

pentingnya keterlibatan peran stakeholders, hal ini didukung oleh pernyataan dari 

Sorenson dan Torfing (2007) bahwa sebagian besar literatur tata kelola kota, 

menunjukkan pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting untuk 

mencapai tujuan branding kota. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat 

mengurangi kemungkinan penggunaan hak veto oleh pemangku kepentingan 
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tertentu saja, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan 

yang berkualitas dan demokratis sesuai spesialisasi di bidangnya. 

Dalam hal ini, penting untuk memasukkan agen ini karena keduanya 

membantu menciptakan merek atau menghancurkannya jika tidak sesuai dengan 

simbol dan harapannya (Klijn, Eshuis, & Braun, 2012). Lebih jauh lagi Braun, 

(2008) menyebutkan jaringan kelompok yang saling melengkapi dan saling 

bergantung dan untuk memastikan pengambilan keputusan yang efisien, 

pemerintah bergantung pada kelompok-kelompok ini. 

2.4.1 Peran dan Kepentingan Multiple Stakeholders dalam City Branding 

 Definisi stakeholders saat diterapkan pada city branding, menurut 

Özşahin, Kaya, dan Marangoz (2014), bisa berupa seseorang, kelompok atau 

organisasi yang penting untuk berfungsinya sebuah kota, dan dapat menambahkan 

nilai ke kota. Kemudian Muniz dan O‟guinn (2001), menunjukkan bahwa ada tiga 

jenis pemangku kepentingan atau stakeholders yang menonjol, yaitu masyarakat, 

pemerintah, dan swasta. Memang, kompleksitas dan kuantitas kelompok 

pemangku kepentingan city branding membuat sebuah contoh untuk  mempelajari 

beberapa pemangku kepentingan.Meskipun demikian, sebagian besar studi city 

branding fokus hanya pada satu kelompok stakeholders. City branding dapat 

dilihat sebagai adaptasi dari branding korporasi baik sebagai kota dan 

perusahaanyang memiliki kompleksitas dimensi yang sama (Ashworth dan 

Kavaratzis 2009, Dinnie 2010).  

Dimensi tersebut seperti yang dijelaskan oleh Balmer dan Gray (2003), 

terdiri dari akar multidisiplin, beberapa kelompok pemangku kepentingan, 

intangibility tingkat tinggi dan kompleksitas, dimana seluruh hal tersebut 
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mengarahkan hal untuk memperhitungkan pada tanggung jawab sosial, berurusan 

dengan beberapa identitas, dan keduanya membutuhkan jangka panjang 

pembangunan (Balmer & Gray, dalam Ashworth & Kavaratzis 2009). Dimensi-

dimensi yang kompleks harus diterapkan untuk setiap kota untuk mendapatkan 

pemangku kepentingan dan harapan masyarakat untuk pengembangan merek kota 

yang tepat dan menghindari kota kegagalan merek (Middleton, 2010). Dengan 

demikian, penting untuk mengakuipentingnya pendekatan terpadu dalam 

membangun kuat, sukses dan berkelanjutan brand kota. 

 Studi lebih luas perencanaan kota lebih cenderung untuk menggabungkan 

beberapa stakeholders. Sebagai contoh, Hum (2010) mengevaluasi berbagai 

tingkat keterlibatan untuk berbagai stakeholdersNew York City. Dalam studiCity 

of Derry, Murtagh (2008) menunjukkan beberapa keberhasilan dengan 

perencanaan kolaboratif di seluruh stakeholders atau pemangku 

kepentingan.Namun, penelitian menunjukkan bahwa sifat stakeholders adalah 

kompleks dan bertentangan dan upaya untuk mencari konsensus memiliki batasan, 

dalam hal kepentingan terhadap kota, setiap pemangku kepentingan memiliki 

tujuannya masing-masing.  

Beberapa study city branding lebih eksplisit menunjukkan bahwa jika 

kepentingan dari masing-masing stakeholders digabungkan akan berpotensi 

memunculkan adanya konflik dan berpengaruh pada kesuksesn city branding. 

Misalnya, Trueman (2004) dalam penelitian mereka padaCity of Bradford 

(Inggris), mengakui ketegangan di seluruh stakeholders yang berbeda, yaitu dari 

tujuan yang saling bertentangan. Virgo dan de Chernatony (2006) juga 
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mengidentifikasi isu tujuan yang saling bertentangan antara berbagai kelompok 

stakeholders. 

Dari kajian literatur diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan mem-

branding sebuah kota melalui city branding tidak bisa lepas dari peran 

stakeholders yang beragam. Baik dari segi pemaknaan dari stakeholders sendiri 

maupun dari kesamaan tujuan dengan pemerintah setempat. Sama halnya dengan 

yang terjadi di kota Madiun yang menjadi objek kajian peneliti, yaitu peneliti 

mengasumsikan adanya keterlibatan tinggi para stakeholders terhadap kinerja city 

branding “Kota Karismatik Madiun”. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan 

melakukan analisis, diantaranya adalah penelitian dari Willy Irawan dan Yulia A. 

Widyaningsih tahun 2015 yang berjudul “Overcome Gaps And Identify City 

Branding Performance (Medan City Branding)” dalam South East Asia Journal 

of Contemporary Business, Economics and Law. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai investasisebelum dan 

sesudah ditetapkannya city branding, serta mengidentifikasi konflik atau disonansi 

persepsi antar stakeholders terhadap city branding dalam rangka mewujudkan city 

branding ideal bagi Kota Medan. 

 Melalui metode survei, peneliti menyebarkan kuisoner kepada 100 

responden yang merupakan turis di kota Medan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kota Medan telah kehilangan esensinya sebagai brand, 

sebagai pembeda yang mendasar antara Medan dengan pesaingnya. Rata-rata 

kunjungan wisatawan sesudah city branding lebih besar dibanding dengan rata-
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rata kunjungan wisatawan sebelum city branding, sedangkan rata-rata nilai 

investasi sebelum dan sesudah city branding adalah sama. Hal ini menjadi dasar 

bahwa kinerja city branding Kota Medan masih belum optimal. Melalui penelitian 

yang dilakukan oleh Willy Irawan dan Yulia A. Widyaningsih ini, peneliti 

menjadikannya sebagai acuan terhadap kinerja city branding yang berlaku di kota 

Madiun. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan yang dilakukan 

peneliti saat ini, yaitu dengan mempertimbangkan persepsi dari stakeholders. 

 Kemudian selanjutnya, peneliti juga menjadikan hasil temuan dari 

Henderson, J. C. (2007) yang berjudul Uniquely Singapore? A case study in 

destination branding dalam jurnal vacation of marketing, sebagai acuan pada 

penelitian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah menganalisis branding 

dan perannya dalam pemasaran pariwisata yang dilakukan Singapura. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengumpulkan data sebanyak 

mungkin melalui interview kepadasiapa saja yang terlibat dalam branding. 

 Hasilnya, keunikan Singapura dibanding negara tetangganya di Asia 

Tenggara memang dianggap sebagai kekuatan dalam sektor pariwisata. Brand 

yang cukup kuat pada kenyataannya akan menghasilkan pertumbuhan 

ekonomidan wisatawan. Pada tahun 2013 jumlah kedatangan wisatawan ke 

Singapura mendekati angka target, tepatnya 15.567.923 wisatawan atau 

meningkat sebesar 154,10 persen dari awal brand dilaunching yaitu tahun 2003 

dengan total penerimaan dari sektor pariwisata sebesar S$23.000.000.000. Hal ini 

menunjukkan bahwa branding yang dilakukan Singapura telah sukses 

memberikan peran pada sektor pariwisatanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Henderson ini, peneliti mengadopsi 

metode yang digunakan untuk mendapatkan data terkait keberhasilan branding 

negara Singapura, yaitu melalui studi kasus dan pengumpulan data sebanyak 

mungkin terhadap stakeholders kota Madiun. Berikut adalah rangkuman 

penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian 
Irawan, W. dan 

Widyaningsih, Y.A. (2015). 
Henderson, J. C. (2007). 

Judul 

Penelitian 

Overcome Gaps And Identify 

City Branding Performance 

(Medan City Branding). 

Uniquely Singapore? A case 

study in destination branding. 

Tujuan 

Menganalisis perkembangan 

jumlah kunjungan wisatawan dan 

nilai investasi sebelum dan 

sesudah ditetapkannya city 

branding dan  mengidentifikasi 

konflik atau disonansi persepsi 

antarstakeholder terhadap city 

branding dalam rangka 

mewujudkan city branding ideal 

bagi Kota Medan. 

Menganalisis branding dan 

perannya dalam pemasaran 

pariwisata. 

Metode 

Penelitian 

Menggunakan metode survei 

dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner dan responden adalah 

wisatawan di kota Medan. 

Pendekatan studi kasus dengan 

mengumpulkan data sebanyak 

mungkin melalui interview kepada 

siapa saja yang terlibat dalam 

branding. 

Hasil 

Penelitian 

Hasilnya adalah kota Medan telah 

kehilangan esensinya sebagai 

brand, untuk membedakan Medan 

yang mendasar dengan 

pesaingnya. Sebuah city branding 

harus jujur, jadi dikomunikasikan 

identitas sesuai dengan identitas 

sebenarnya. 

Hasilnya,keunikan Singapura 

dibanding Negara tentangganya 

di Asia Tenggara memang 

dianggap sebagai kekuatan 

dalam sektor pariwisata. Brand 

yang cukup kuat pada 

kenyataannya akan 

menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi dan wisatawan. 

Relevansi 

Penelitian ini memiliki kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti saat ini, yaitu seputar 

keterlibatan stakeholders dalam 

city branding. 

Penelitian ini menggunakan metode 

pengambilan data yang sama 

seperti yang dilakukan peneliti saat 

ini. 
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2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Melalui amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, 

makasetiap daerah bersaingmenonjolkan identitasnya, mengemas potensi daerah 

yang dimiliki sedemikianrupa sehingga berbeda dari kompetitornya. Sehingga 

untuk dapat bersaing dengan kompetitor dan memiliki diferensiasi dengan kota 

lainnya, setiap kota harus mampu memasarkan kotanya dan memiliki identitas 

tersendiri baik dari potensi daerah yang diunggulkan maupun dari tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya.  

Salah satu upaya memasarkan kota yang menjadi trend dilakukan saat ini 

adalah dengan mem-branding sebuah kota atau lebih mudah dikenal dengan 

sebutan city branding. salah satu kota besar di Jawa Timur yang juga melakukan 

trend ini adalah kota Madiun dengan sebutan “Kota Karismatik Madiun” yang 

sebelumnya “Madiun Kota Gadis”. Pada proses perancangan city branding 

tersebut, setidaknya melibatkan beberapa stakeholders diantaranya pemerintah, 

pihak swasta dan masyarakat. Dari ketiga stakeholders tersebut, memiliki peranan 

yang cukup penting bagi city branding sebuah kota. Mereka saling melengkapi 

dalam proses perancangan city branding, misalnya pihak swasta meminta bantuan 

kepada tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisi saat ini yang terjadi di kota 

Madiun. Setelah itu pihak swasta berdiskusi tentang visi misi kota Madiun dengan 

pemerintah kota Madiun, walaupun terdapat perbedaan kepentingan tetapi diskusi 

ini akhirnya menghasilkan gagasan yang dilanjutkan diskusi terbuka dengan 

seluruh stakeholders. 
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 Kemudian peneliti bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders kota 

Madiun sendiri dalam menanggapi city branding “Kota Karismatik Madiun” 

tersebut, yang nantinya akan menjadi data yang dapat digunakan sebagai acuan 

atas keberhasilan atau tidaknya branding yang dilakukan kota Madiun. 

Stakeholders memiliki peran yang nyata dalam sebuah kota yaitu seperti di kota 

Madiun, masing-masing stakeholders memilki perannya. Sebagai contoh, 

Pemerintah Kota Madiun memiliki peran sebagai pengendali dan penentu 

kebijakan, sedangkan warga asli sebagai pihak yang memberikan evaluasi 

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari wisatawan atau 

pengunjung juga dapat memberikan pandangan dan harapan mereka terhadap 

kebijakan atau image yang dipersepsikan. Kemudian peran pelaku industri adalah 

sebagai pendukung dan sebagai pihak yang mempengaruhi keberhasilan city 

branding. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Diolah peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengumpulan dan proses menginterpretasikan 

data berupa teks berdasarkan hasil wawancara. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengungkapkan dan menggambarkan keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya, sehingga memberikan gambaran secara obyektif, tentang interpretasi 

Stakeholders kota Madiun terkait city branding “Kota Karismatik Madiun”. Oleh 

sebab itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Nelson (dalam Denzin dan Lincoln 2011) bahwa 

penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alami atau sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. 

“Qualitative research is many things at the same time. It is 

multiparadigmatic in focus. Its practitioners are sensitive to the 

value of the multimethod approach. They are commited to the 

naturalistic prespective and to the interpretive understanding of 

human experience.” (Nelson dalam Denzin & Lincoln, 2011, h. 6). 

Kemudian Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002, h. 9) juga 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Sedangkan menurut Kriyantono (2006), penelitian kualitatif lebih 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Pada umumnya kegiatan penelitian kualitatif deskriptif, 

meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi dan kesimpulan.  
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Penelitian kualitatif tidak terpaku pada suatu teori tertentu, sehingga 

penelitian ini sulit digambarkan secara teoritis namun dapat menggambarkan 

fenomena dengan lebih baik dan sesuai dengan fenomena yang ada. Menurut 

Moleong (2014), penelitian kualitatif lebih memanfaatkan wawancara terbuka 

untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku dari individu atau 

sekelompok orang. Penelitian melalui pendekatan kualitatif ini bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Data yang diperoleh digambarkan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

yang alamiah dan dengan memanfatkan berbagai metode yang alamiah.  

Untuk menggambarkan peran stakeholders kota Madiun mengenai city 

branding “Kota Karismatik Madiun”, peneliti menggunakan metode penelitian 

studi kasus (case studies). Menurut Gerring (2007), sebuah studi kasus dapat 

dipahami sebagai studi intensif tentang satu kasus dimana tujuan dari studi 

tersebut adalah (setidaknya sebagian) untuk menjelaskan kelas kasus atau populasi 

yang lebih besar. Sebagai salah satu syarat penelitian studi kasus adalah adanya 

keunikan pada kasus yang diteliti. Kota Madiun sebagai kota terbesar ke-4 di Jawa 

Timur memiliki banyak potensi daerah diantaranya terdapat industri kereta api 

terbesar yaitu INKA, serta memiliki julukan yang unik yaitu “Madiun Kota 

Gadis” yang arti sebenarnya sungguh jauh berbeda dari makna namanya. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

peran stakeholders terhadap city branding yang ada di kotanya , namun fenomena 

yang terjadi dilapangan nantinya tidak dapat disama ratakan. Hal ini seperti yang 
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dikemukakan Hollifield & Coffey (2006), bahwa studi kasus tidak didasarkan 

pada perbandingan. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui apakah fenomena 

yang diamati unik untuk kasus dan kondisi atau apakah hal itu biasa terjadi pada 

keadaan lain. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Lokasi penelitian ini berdasarkan 

pada kota Madiun yang memiliki city branding “Kota Karismatik Madiun”. 

Namun, belum ada upaya serius dari pemerintah kota Madiun ataupun pihak 

terkait dalam strategi menentukan tagline seperti stakeholders. Penelitian 

kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel, istilah yang digunakan adalah 

setting atau tempat penelitian (Suharsimi, 2006, h. 13). Tempat penelitiannya di 

beberapa tempat untuk menyesuaikan informan yang akan dicari seperti 

masyarakat, maka berada di beberapa ruang terbuka seperti alun-alun, taman 

gulun, taman demangan. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian untuk 

pemerintah yang bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di Jalan Pahlawan 

no. 37 Madiun. 

3.3 Fokus Penelitian 

Setelah fenomena berhasil dibedah dan diidentifikasi melalui komponen 

teori secara baik, perlu ditentukan fokus penelitian dan ruang lingkup penelitian 

yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak terombang-ambing 

dengan berbagai persoalan atau bidang-bidang yang begitu luas (Kasiram, 2008). 

Menurut Idrus (2009) dari fokus penelitian inilah yang kemudian peneliti 
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turunkan menjadi pertanyaan penelitian yang ingin ditelitinya. Fokus penelitian 

merupakan sesuatu yang ingin diteliti dalam penelitian yang dijadikan pondasi 

bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Fokus 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Pemahaman stakeholders kota Madiun terhadap perencanaan city 

branding “Kota Karismatik Madiun”  

2. Analisis kepentingan stakeholders terkait city branding 

3. Kontribusi stakeholders dalam perancangan city branding “Kota 

Karismatik Madiun”. 

 

3.4 Sumber Data 

 Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban mengenai 

peranstakeholders terhadap city branding “Kota Karismatik Madiun”. Objek 

penelitian tersebut membuat peneliti harus mampu mengumpulkan data secara 

maksimal. Menurut Neuman (2013) data kualitatif itu berbentuk teks, kata-kata 

tertulis, frase-frase, atau simbol yang mendeskripsikan orang, tindakan, dan 

peristiwa dalam kehidupan sosial. Penelitian ini terdapat data resmi tidak hanya 

diperoleh melalui domain publik perusahaan, melainkan juga dari catatan atau 

tulisan dari hasil wawancara dengan informan. Informan yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu stakeholders kota Madiun, yaitu pemerintah kota, warga 

setempat, pelaku industri baik yang berskala besar maupun home industry. 
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3.5 Teknik pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif ini setidaknya ada dua teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti, antara lain: 

3.5.1 Wawancara Mendalam 

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

(Esterberg dalam Sugiyono, 2009, h. 186). Susan Stainback menjelaskan bahwa 

interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of 

how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained 

through observation alone (dalam Sugiyono, 2009, h. 72). Esterberg (dalam 

Sugiyono, 2009) membedakan wawancara menjadi wawancara terstruktur, 

wawancara semi-terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara 

terstruktur digunakan bila peneliti sudah mengetahui data apa yang akan di 

peroleh di lapangan. Wawancara semi-terstruktur termasuk dalam wawancara 

yang penggunaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas tanpa menyusun 

pedoman wawancara. Wawancara yang akan kami gunakan dalam penelitian 

lapangan adalah wawancara semi-terstruktur. 

 

3.5.2 Studi Dokumen 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2009, h. 329). Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan 

menganalisis arsip atau bukti-bukti serta dokumen pendukung berupa data, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

gambar, atau catatan di dinas atau pemerintah kota yang dapat ditambahkan untuk 

memperkuat hasil wawancara. Peneliti mendapatkan dokumen-dokumen berupa 

foto-foto atau berkas yang lainnya pada saat pengenalan city branding “Kota 

Karismatik Madiun”. Peneliti mendapatkan dokumen berupa tabloid dan pedoman 

sistem identitas yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Madiun. 

 

Gambar 3.1 : Tabloid Madiun Kota Karismatik Edisi Januari 2018 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 

 

 Tabloid Karismatik Madiun resmi diluncurkan mulai dari Januari 2018, 

yang sebelumnya memiliki nama tabloid Madiun Bangkit sejak 2003. Tabloid 
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tersebut digunakan untuk mensosialisasikan city branding “Kota Karismatik 

Madiun” mulai dari makna karismatik, arti dari logo city branding “Kota 

Karismatik Madiun”, launching tari Solah Mediunan dan lagu Madiun Nyaman 

dan Damai. Selanjutnya tabloid tersebut didistribusikan kepada masyarakat 

melalui ketua RW  untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses 

internet dan untuk masyarakat yang dapat mengakses internet dapat 

mendapatkannya melalui website atau sosial media Pemerintah Kota Madiun. 

3.6 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling karena peneliti telah menetapkan kriteria tertentu untuk 

menentukan informan yang akan dipilih. Menurut Gerrish dan Lacey (2010), 

purposive sampling merupakan satu dari sekelompok orang yang sengaja dicari 

dan dijadikan sampel serta dianggap memiliki atas keterwakilan orang atau 

peristiwa menarik bagi peneliti. Stakeholders dari penelitian ini adalah pemerintah 

kota, warga setempat, pelaku industri baik yang berskala besar maupun home 

industry. Kemudian dari ketiga stakeholders tersebut peneliti mencari data antara 

lain melalui kriteria sebagai berikut:  

1. Termasuk dalam salah satu kategori stakeholders yang telah disebutkan, 

yaitu  pemerintah kota, warga asli, pelaku industri baik yang berskala besar 

maupun home industry. 

2. Pelaku terlibat langsung dalam rancangan city branding yang mencakup 

tindakan mengenai ide-ide, desain kota yang sesuai dengan visi misi kota 

Madiun. 
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3. Bersedia menjadi informan pada penelitian ini. 

Maka dari itu, informan kunci yang terpilih adalah : 

a. Rita Susanti, S. Sos selaku Kepala bidang Dinas Pariwisata Kota Madiun 

b. Noor Aflah, S. Kom selaku Kepala layanan aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

Elektronik 

c. Ardiansyah Akbar selaku ketua tim ahli pengembangan city branding Madiun 

d. Aji Prasetyo selaku konsultan budaya 

3.7 Teknik Analisis data 

 Menurut Neuman (2013), Menganalisis data berarti secara sistematis, 

menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki. Menganalisis data memungkinkan 

peneliti untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan teori, dan memajukan 

pengetahuan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Neuman, 2013, h. 91) 

aktivitas analisis data kualititatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya menemukan saturation atau 

titik jenuh. 

 Miles, Huberman dan Saldana (2014), mengemukakan bahwa analisis data 

sebagai tiga aktivitas yang mengalir bersamaan, yaitu data condensation, data 

display dan conclucion drawing/verification. Untuk lebih jelasnya, Miles, 

Huberman dan Saldana menjabarkan tiga aktivitas tersebut sebagai berikut : 

1. Data condensation, Data yang diperoleh dari lapangan berupa catatan 

tulisan terlampir dari hasil observasi, transkrip wawancara dari informan, 

dokumen dari website resmi perusahaan dan data empiris lainnya akan 

dilakukan analisis dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, 

meringkaskan, mengubah data yang muncul. Kondensasi data ini membuat 
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data menjadi kuat karena tidak ada data yang terbuang dari hasil 

penelitian. 

2. Aktivitas kedua dari analisis data adalah menampilkan data (data display), 

sama seperti data condensation, data display bukan proses terpisah dari 

analisis data. Data display adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

menampilkan data yang diperoleh dari hasil Penelitian. Data display dapat 

berupa data yang tertulis secara deskriptif, tabel, grafik atau bentuk 

lainnya yang memudahkan data untuk dapat dianalisis. Secara umum data 

display membantu untuk memahami apa yang terjadi dan untuk 

melakukan sesuatu serta untuk menganalisis langkah lebih lanjut dari apa 

yang dipahami. 

3. Conclucion drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

juga diverifikasi sebagai proses analisis dantidak akan dapat dilakukan 

sebelum pengumpulan data benar-benar berakhir.  

Tiga aliran tersebut dapat juga digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2Components of data Analysis : Interactive Model 

Sumber: Miles dan Huberman (Dalam Miles, Huberman & Saldana, 2014, h.14) 
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Padapenelitian kualitatif, proses analisis data berlangsung secara terus-menerus 

dan berulang-ulang, begitu pula dengan ketiga aktivitas analisis diatas akan saling 

berhubungan satu sama lain dan dilakukan berulang-ulang. 

3.8 Keabsahan Data 

Untuk menguji validitas hasil Penelitian perlu dilakukan pengujian 

keabsahan data. Keabsahan Penelitian ini merujuk pada kriteria yang ditawarkan 

Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2008) yaitu kepercayaan (trustworthiness) dan 

keaslian (authenticity), berbagai kriteria ini kemudian disebut dengan goodness 

criteria.  

 Kepercayaan (trustworthiness) dibangun melalui empat kriteria yaitu 

(Bryman, 2008, h. 377-380): 

 

a. Credibility 

Kredibilitas (credibility) yakni terkait dengan temuan hasil penelitian yang 

dapat diterima oleh masyarakat yang diteliti. Kredibilitas dalam Penelitian 

ini ditunjukkan melalui proses penentuan responden, yaitu dengan 

mempertimbangkan jabatan atau posisi informan yang dijadikan 

narasumber dalam proses penggalian data. Sehingga hasil dari penelitian 

dapat dipercaya dan diakui kebenarannya. Teknik dalam menguji 

kredibilitas disebut dengan respondent validation. 

b. Transferbility 

Transferbility disebut juga validitas eksternal adalah kemungkinan dari 

hasil atau pola Penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang lain. 

c. Dependability 
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Dependability sama dengan reliabilitas, yakni keterbukaan terhadap 

keseluruhan tahap dan hasil Penelitian untuk dinilai oleh kolega. 

Keterbukaan tersebut memungkinkan adanya penilaian dari pihak-pihak 

yang berhubungan dengan Penelitian, dalam hal ini dapat diperankan oleh 

pembimbing skripsi. 

d. Confirmability 

Confirmability sama dengan objektivitas, dimana peneliti meminimalisir 

penilaian pribadi dalam penyajian data. Sekalipun dalam Penelitian 

kualitatif sulit untuk mendapatkan objektivitas, namun peneliti berusaha 

untuk menafsirkan data yang telah didapat dari pembacaan teks dan 

wawancara secara murni. 

Sedangkan keaslian (authenticity) yaitu kriteria keaslian dalam sebuah 

Penelitian yang meliputi: 

a. Fairness  

Fairness adalah kejujuran dalam menampilkan data mengenai subjek yang 

diteliti secara apa adanya dan proporsional. Penelitian ini tidak hanya 

menampilkan pendapat dari satu pihak saja, melainkan dari beberapa 

informan yang berbeda-beda status.  

b. Ontological authenticity  

Data yang diteliti bisa membantu masyarakat untuk lebih terbuka 

pemikirannya. Hal ini dilakukan dengan cara menyebarluaskan data 

Penelitian ke masyarakat tertentu sehingga menjadikan mereka paham.  

c. Educative authenticity  
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Data yang diteliti bisa menyadarkan masyarakat agar lebih menghargai 

perbedaan pemikiran di dalam dunia sosial. 

d. Catalytic authenticity  

Data yang diteliti bisa mendorong orang-orang yang terlibat dalam 

Penelitian untuk melakukan perbaikan dan perubahan di lingkungan 

masyarakat.  

e. Tactical authenticity  

Tactical authenticity adalah aspek pemberdayaan, maksudnya data yang 

diteliti dapat menjadikan bertambahnya pengetahuan. 

3.9 Etika Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian, tidak hanya dilihat bagaimana hasil akhirnya, 

tetapi juga bagaimana sebuah proses penelitian itu berlangsung sehingga 

dibutuhkan etika dan kode etik penelitian untuk mengaturnya agar sebuah 

penelitian tersebut juga syarat dengan manfaat dan menghargai etika yang ada. 

Kode etik ini akan memberitahukan kepada subyek penelitian secara detail 

tentang apa yang akan peneliti lakukan dengan informasi yang mereka berikan. 

Kode etik tersebut menunjukkan bahwa peneliti memperlakukan para responden 

berikut informasi yang diberikan dengan penuh rasa hormat dan kejujuran. 

Menurut Stake (dalam Hollifield & Coffey, 2006) peserta tidak bisa menyetujui 

apa yang tidak mereka ketahui. Informed consent berarti bahwa peserta 

diinformasikan sepenuhnya tentang proses dan risiko yang terlibat dalam 

Penelitian sehingga partisipasi mereka benar-benar sukarela. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Profil Kota Madiun 

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Madiun 

 Jauh sebelumnya, pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah 

Madiun selatan, terdapat kerajaan/pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh 

Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Selanjutnya, terdapat perpindahan 

pemerintahan ke daerah yang sekarang bernama Kutho Miring, dan kompleks 

Rumah Dinas Bupati Madiun. Sempat pada masa kewilayahan kabupaten Sawo 

Ponorogo, sempat terjadi peristiwa pemadaman pemberontakan Mataram yang 

dipimpin oleh Bupati Mancanegara timur (dengan gelar RONGGO). Pada masa 

kepemimpinan RONGGO ke II yang bergelar RONGGO PRAWIRODIRDJO, 

Pangeran Diponegoro yang bernama ALI BASAH SENTOT PRAWIRODIRDJO 

lahir, dan sampai sekarang masih berjasa dalam mengharumkan nama Kota 

Madiun sebagai pahlawan Nasional Putra Madiun. 

Dengan berakhirnya perang Diponegoro, orang-orang Belanda mulai tahu 

potensi daerah Madiun. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832, Madiun secara 

resmi dikuasai oleh Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga dibentuklah suatu 

tatanan Pemerintahan yang berstatus KARESIDENAN. Semua warga Belanda 

dan Eropa yang bermukim di kota Madiun, merasa statusnya superior, lalu 

berusaha untuk melaksanakan segregasi (pemisahan) sosial. Pada tanggal 20 Juni 

1918, berdasarkan perundang-undangan Inland-sche Gementee Ordonantie, oleh 

departemen Binnen-landsch, dibentuk Staads Gementee Madiun atau Kota Praja 
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Madiun atas peraturan Pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya Walikota 

(Burger-meester)nya dirangkap oleh Asisten Residen merangkap sebagai Voor 

Setter, yang pertama Ir. W.M. Ingenlijf, dan selanjutnya diganti oleh De Maand, 

hingga tahun 1927. Setelah itu, kepemimpinan Madiun dipimpin oleh Walikota 

hingga sekarang. 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Madiun 

 a. Visi 

“Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera” 

Makna Visi : Kemajuan adalah suatu kondisi yang berproses untuk terus menerus 

berkarya yang dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini 

Sejahtera adalah suatu kondisi tercukupinya kebutuhan lahir dan batin 

b. Misi 

Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat 

(Partisipatoris). Mewujudkan Good Governance melalui penegakan Pakta 

Integritas sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berwibawa. 

Meningkatkan pelayanan publik & mewujudkan inovasi pelayanan publik. 

Melanjutkan keberhasilan yang dicapai pemerintahan periode 2009-2014 

Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun 

Baris JILID II akan lebih bekerja keras demi terwujudnya Kota Madiun yang 

lebih maju dan sejahtera. 
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4.1.3 Potensi Kota Madiun 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017), kotaMadiun menjadi kota 

terbesar ke-4 di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 160 km sebelah barat 

Surabaya, atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Di kota ini terdapat 

pusat industri kereta api (INKA). Berdirinya Pemerintah Kota Madiun dapat 

dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang, adat istiadat maupun 

lembaga-lembaga. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun tahun 

2004, secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 3 kecamatan yaitu 

Kartoharjo, Mangunharjo dan Taman. Masing-masing kecamatan terdiri dari 7 

kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Madiun 

Sumber: DesigMap, Peta Tematik Indonesia 

Wilayah Kota Madiun terletak di lembah Sungai Madiun yaitu sekitar 30 

km di sebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan 

Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Perbedaan 
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ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat 

kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif 

datar.Pertumbuhan kota selain dapat ditinjau dari sejarah dan periodesasinya dapat 

pula dilihat dari tahapan bentuk pertumbuhannya.  

Sebagai kota yang dikenal pada sektor industri pendidikan dan 

perdagangannya, Kota Madiun mengalami peningkatan yang ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Menurut data BPS, Kota Madiun 

memiliki laju pertumbuhan ekonomi dengan tren positif dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir (2010 – 2015). Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun selama 

empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Data di Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, tercatat Kota Madiun mampu 

mengungguli Jawa Timur dan Nasional. Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di 

Kota Madiun mencapai 6,79 persen, Tahun 2012 sebesar 6,83 persen, Tahun 2013 

mencapai 7,68 persen dan Tahun 2014 sebesar 6,62 persen. Sementara di Jawa 

Timur, tahun 2014 hanya 5,86 persen, sedangkan nasional 5,02 persen. Sedangkan 

kontribusi tertinggi berasal dari industri pengolahan sebesar 16,06% di tahun 

2015. Peranan Kota Madiun sangat sentral karena semua sumber daya yang ada di 

Kota Madiun akan tertarik oleh pelayanan Kota Madiun. Selain itu, Kota Madiun 

yang letaknya strategis dari segi transportasi sebagai penghubung Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Jawa Timur, sehingga apabila pergerakan orang dan barang 

akan melewati wilayah Kota Madiun. Dari pengaruh dua wilayah administrasi 

provinsi, maka pergerakan orang di wilayah perbatasan akan terpengaruh oleh 
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pola aktivitas dan perekonomian kedua wilayah. Oleh karena itu, Kota Madiun 

sangat strategis untuk pusat kegiatan. 

Kota Madiun bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur bagian barat, 

terletak di dataran rendah antara 7‟-8‟ Lintang Selatan atau sepanjang 7,5 km 

bentang arah ke selatan, antara 111‟-112‟ bujur timur atau sepanjang 6 km 

bentang arah barat timur. Letak geografis Kota Madiun sangat strategis, karena 

terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah 

di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Jawa Tengah. Secara administrasi, 

wilayah Kota Madiun berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun dan 

Magetan sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara Kecamatan Madiun;  

b. Sebelah Timur Kecamatan Wungu;  

c. Sebelah Selatan Kecamatan Geger;  

d. Sebelah Barat Kecamatan Jiwan. 

Kota Madiun memiliki banyak potensi di kotanya. Berdasarkan 

topografinya, wilayah kota Madiun merupakan wilayah yang relatif datar dengan 

kemiringan 0-2 %. Maka, seluruh wilayah kota Madiun sangat memungkinkan 

untuk pengembangan fisik kota. Kota Madiun juga memiliki banyak sumber air, 

yakni Sungai Bengawan Madiun, serta sungai-sungai kecil lainnya, disamping 

dengan 7 sumber mata air yang tersebar di Kota Madiun. Keberadaan RTH berupa 

lahan pertahanan di Madiun masih luas, dapat dikembangkan di masa mendatang, 

terutama di wilayah kota bagian barat. Kegiatan perdagangan dan perindustrian di 

Madiun masih dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan 
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perdagangan dengan skala pelayanan skala regional. Pertumbuhan penduduk yang 

tinggi mampu menjadi potensi sebagai tenaga kerja yang dapat mengembangkan 

Kota Madiun menjadi jauh lebih baik. 

4.2 Gambaran Umum Informan 

 Penelitian ini melibatkan orang-orang yang memiliki peranan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap perancangan city branding kota 

Madiun yang baru. Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Profil Informan 

No. Nama Jenis Kelamin Posisi/Jabatan 

1. Rita Susanti Perempuan Kepala bidang Dinas 

Pariwisata 

2. Ardiansyah Akbar Laki-laki Ketua Tim Ahli 

Perencanaan City 

Branding Kota Madiun 

3. Aji Prasetyo Laki-laki Konsultan Budaya dan 

perwakilan komunitas 

sejarah 

4. Noor Aflah Laki-laki Kasi. Layanan Aplikasi & 

Tata Kelola 

5. Fatima Anhari Perempuan Warga asli Madiun 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang berada dalam 

naungan lembaga pemerintah seperti dinas pariwisata, serta dinas komunikasi dan 

informatika. Selain itu juga dari lembaga swasta yang membantu pemerintah 

selama proses perancangan city brandingkota Madiun. Peneliti juga 

mewawancarai beberapa warga kota Madiun terkait penelitian ini. 
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Dari Lembaga pemerintah, informan pertama adalah ibu Rita Susanti, 

beliau merupakan kepala bidang dinas pariwisata. Beliau menajdi informan dalam 

penelitian ini karena peranan dinas pariwisata sebagai leader selama proses city 

branding Kota Karismatik Madiun. Kemudian Noor Aflah dari dinas komunikasi 

dan informatika selaku Kasi. Layanan Aplikasi & Tata Kel.juga menjadi informan 

dalam penelitian ini karena peranannya dalam menyebarluaskan dan membantu 

mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang Kota Karismatik Madiun. 

Selanjutnya informan dari Lembaga swasta adalah Ardiansyah Akbar 

selaku ketua tim perancangan city branding Kota Karismatik Madiun yang juga 

merupakan bagian dari Universitas Brawijaya, sebagai lembaga swasta yang 

menjalin kerjasama selama proses perancangan city branding ini. selanjutnya 

adalah Aji Prasetyo sebagai konsultan budaya sekaligus warga Madiun yang 

sedikit banyak memahami tentang permasalahan di kota Madiun serta memiliki 

relasi dengan komunitas sejarah di kota Madiun. Peran kedua informan tersebut 

penting dalam penelitian ini, karena kedua informan tersebut terlibat langsung 

dalam perancangan city branding Kota Karismatik Madiun. 

Kemudian yang juga tidak kalah penting untuk menjadi informan adalah 

warga Kota Madiun sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Fatima Anari 

sebagai perwakilan warga kota Madiun untuk memberikan keterangannya terkait 

city branding Kota Karismatik Madiun. 
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4.3 Gambaran Umum City Branding Kota Madiun 

 Kota Madiun banyak dikenal dengan sebutan Kota Gadis. Istilah “Gadis” 

yang menjadi moto Kota Madiun, sebenarnya bermakna perdagangan, pendidikan 

dan perindustrian. Namun, moto ini seringkali diplesetkan ke makna yang 

berbeda. Tokoh agama sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Madiun, KH Muhammad Sutoyo, juga menyebutkan bahwa banyak pandangan 

buruk yang disangkut pautkan dengan julukan Kota gadis lantaran kondisi pelajar 

akhir-akhir ini yang memprihatinkan. Oleh karena itu Madiun merancang 

branding kota baru yang lebih memberikan kesan positif. 

City branding Madiun di masa depan perlu mengandalkan sisi 

kebudayaan, ekonomi dan pemerintahan yang jelas. Dari sisi budaya, ditemukan 

bahwa masyarakat Madiun adalah masyarakat yang berani, percaya diri, dan 

berkarisma. Salah satu semangat yang diusung dari masyarakat Madiun adalah 

„trengginas‟, atau biasa ditemukan sinonimnya, gesit atau lincah. Sebuah nama Ali 

Basah Sentot Prawirodirdjo, dengan julukannya sebagai Harimau Madiun, pun 

turut mengharumkan Kota Madiun hingga sekarang. Ditinjau dari sisi kesejarahan, 

budaya masyarakat Madiun memiliki akar budaya pesilat yang sangat kental, 

dapat kita lihat dari berbagai perguruan pencak silat yang ada di seluruh penjuru 

Kota Madiun. Pembuatan acara yang bertemakan dengan akar-akar budaya 

Madiun, dari kesenian silat, kearifan lokal, juga sisi religiositas yang ada, 

berpotensi untuk memperkuat dan mengenalkan city branding Madiun di mata 

masyarakat Indonesia. 

Dari segi ekonomi, diperlukan adanya pengembangan dari sisi SDM 

(Sumber Daya Manusia) Kota Madiun. Pertumbuhan SDM lewat sikap, keahlian, 
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dan karakter manusia Madiun yang unggul dan percaya diri, akan 

diimplementasikan pada fokus pengerjaan bidang-bidang tourism, yang mana 

sebagai sasaran komunikasi branding kota. Aktivasi city branding Madiun ini 

semakin diperkuat dalam pengelolaan acara-acara yang berskala nasional maupun 

internasional. Sehingga, Kota Madiun dapat menarik investor dan pertukaran 

peluang ekonomi lainnya, serta mampu berkompetisi dengan perekonomian kota-

kota se-Indonesia. 

Dari sisi pemerintahan, Kota Madiun tentunya tak lepas dari kinerja 

elemen-elemen pemerintahannya. Kerjasama yang baik dalam birokrasi aktivasi 

city branding, akan membawa Kota Madiun sebagai role model bagi kota-kota 

lain. Dengan semangat masyarakat Kota Madiun yang berani, bersemangat, dan 

percaya diri, menyelaraskan dengan strategi aktivasi city branding, lewat 

pendekatan visual dan slogannya, akan membantu memperlihatkan Kota Madiun 

yang baru dan positif, kepada masyarakat dunia. 

 

4.3.1 City Branding Madiun Kota Gadis Menjadi Kota Karismatik Madiun 

 Dalam mewujudkan kota Madiun yang maju dan sejahtera, maka 

diperlukan sebuah strategi pembangunan yang dinamis untuk mendorong sebuah 

inovasi dan daya saing, serta inklusif, yaitu memperhatikan kepentingan 

masyarakat miskin. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan, branding kota Madiun yang baru adalah fokus dalam 

pengembangan karakter Sumber Daya Manusianya. Hal ini berdasarkan data 

PDRB yang menunjukkan bahwa SDM yang produktif menjadi prasyarat penting 

dalam menopang sektor utama, yaitu Perdagangan, Industri Manufaktur dan 
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Informasi/Komunikasi. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan konsultan 

budaya Aji Prasetyo, bahwa Madiun yang istimewa adalah sumber daya 

manusianya. 

“Madiun itu nggak punya tambang, lahane yo gak subur-subur banget 

kan yo? Sumber daya alam e paling yo jati kui… berarti yang istimewa 

dari Madiun apa? Ya orangnya… Sumber daya manusianya. Mulai dari 

Retno Dumilah, Ronggo I sampai III, Sentot. Itu semua orang-orang 

Madiun, artinya orang-orang Madiun itu istimewa, maka kalau mau 

mengembangkan potensi kota jangan diarahkan pengembangannya ke 

sumberdaya alam, tapi arahkan ke sumberdaya manusia.”(Wawancara Aji 

Prasetyo, 21 Juli 2018). 

 

Selain itu Madiun juga ingin melahirkan kembali kota Madiun sebagai 

kota yang berani percaya diri dan berkarisma. Kemudian terwujudlah city 

branding yang baru Karismatik Madiun.Re-branding kota Madiun menjadi Kota 

Karismatik Madiun dilatar belakangi oleh gebrakan dari kepala Dinas Pariwisata 

yang ingin memberikan inovasi baru bagi kota Madiun. Namun sesungguhnya 

dari Madiun Kota Gadis menjadi Kota Karismatik Madiun bukan merupakan 

suatu pergantian, hanya saja terjadi pergeseran peran, yaitu Madiun Kota Gadis 

menjadi sebuah “goals” yang ingin dicapai oleh kota Madiun sedangkan Kota 

Karismatik madiun merupakan sebuah city branding yang diharapkan dapat lebih 

dikenal dari kota Madiun nantinya. Sedangkan pemberian nama “Kota” diawal 

kata branding yang baru berdasarkan kondisi wilayah Madiun, bahwa Madiun 

terdiri dari Kota dan Kabupaten, sedangkan yang dibranding menjadi Karismatik 

adalah wilayah kotanya. Sehingga nama Kota diterapkan pada awal penyebutan 

Karismatik Madiun menjadi Kota Karismatik Madiun. 
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“Tujuan awal itu menghapus kota gadis, karena telah terjadi kesalah 

fahaman, wong madiun ki ra faham nek Gadis kui artine perdagangan, 

pendidikan dan industri. Itu udah gak cocok lagi dan gak ngefek ke 

Madiun. Coba lihat faktanya perdagangan dan industri terbesar apa di kota 

Madiun? Apalagi pendidikan, malah banyak kota yang lebih cocok 

menyandang kota pendidikan juga.”(Wawancara Ibnu Sutoro, 19 Juli 

2018). 

Setelah melalui proses evaluasi dengan slogan Madiun Kota Gadis, 

ternyata kota Madiun masih belum mencerminkan sepenuhnya slogan Gadis, 

yaitu perdagangan, pendidikan dan industri, justru pemaknaannya seringkali 

bergeser. Akhirnya pemerintah kota Madiun sepakat untuk membuat brand baru 

yang lebih sesuai dengan kondisi kota Madiun.Walikota Sugeng Rismiyanto 

menyebut pemilihan brand yang baru belum final. Saran dan masukan dari pihak 

terkait saat presentasi bakal menjadi pertimbangan. Selain itu, brand Madiun Kota 

Gadis (perdagangan, pendidikan, dan industri) tidak akan dihilangkan. Namun, 

saling melengkapi. Walikota berharap brand yang baru dapat memberikan warna 

dan semangat baru. Baik masyarakat maupun pemerintahnya. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Dinas Pariwisata sebagi berikut : 

“Makanya disepakati bahwa itu tidak kita hilangkan, tapi sekarang 

kayak sesuai dengan apa namanya apa ya, era sekarang itu kan harus 

rebranding, jadi kita itu , saya gak bisa bilang ada dualisme gitu enggak, 

tapi kota gadis itu kayak goal kita gitu lo jadi kota gadis, kotanya. Trus 

kharismatiknya dengan yang terbaru dengan kita branding gitu lah. “ 

(Wawancara Rita Susanti, 27 Maret 2018). 

 

 Sedangkan dalam proses re-branding kota Madiun, perumusannya 

melibatkan peran berbagai stakeholders kota Madiun khususnya dinas pariwisata 

sedangkan untuk proses sosialisasi bekerjasama dengan kominfo. Hal ini juga 

seperti yang dijelaskan Dinas Pariwisata bahwa selain terdapat UPD yang 
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membantu mensosialisasikan terkait re-branding kota Madiun menjadi Kota 

Karismatik Madiun, pihak kominfo juga berpartisipasi menyebarluaskan melalui 

stakeholders kominfo sendiri. 

“Nah nanti kita baru akan coba untuk mengajukan anggaran untuk 

sosialisasi. Tapi ada dinas dinas lain yang sudah membantu kita untuk 

memasyarakatkan ini itu kemarin lewat kominfo. Mereka tuh ada kayak 

forum kehumasan gitu, kayak forum fgd nya mereka, pelaku-pelaku di 

komunikasi informatika itu seperti apa segala macem mereka dari 

narasumber langsung ini pihak ketiga ini ke stakeholders mereka. Itu yang 

dari kominfo.” (Wawancara Rita Susanti, 27 Maret 2018). 

 

 Sedangkan dari pihak Dinas Pariwisata sendiri akan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat Madiun melalui kegiatan pameran yang akan diselenggarakan 

di kota Madiun. Dari pameran tersebut seluruh atribut baik dari souvenir, 

backdrop maupun properti lainnya akan di visualkan dalam city branding Kota 

Karismatik Madiun. Untuk launching Kota Krismatik Madiun secara resmi telah 

dilakukan pada saat malam tahun baru, yaitu pada pergantian tahun 2017 ke 2018. 

Melalui pegelaran pesta rakyat, Madiun meresmikan city branding kota Madiun 

yang baru bersamaan dengan launching pakaian khas dan tarian khas. 

 “Launching kemarin itu, kalau setiap malam tahun baru itu kita 

ada namanya pesta rakyat. Lha pada momen itu kita melaunching dua. Jadi 

city branding sama, eh ada tiga. Jadi kita melaunching city branding, 

pakain khas, sama tarian daerah Madiun. Nah itu kita launching bersama-

sama di momen itu.” (Wawancara Rita Susanti, 27 Maret 2018). 

 Meskipun launching city branding kota Madiun yang baru terkesan 

mendadak, namun persiapannya sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2017. 

Setelah melakukan uji banding dengan kota Batu, Dinas Pariwisata kota Madiun 

melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk melakukan re-

branding kota Madiun. 
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4.4 Profil City Branding Kota Karismatik Madiun 

 Logo dan slogan yang dihadirkan Kota Karismatik Madiun dengan ikon-

ikonnya terinspirasi dari kegagahberanian Sentot Prawirodirjo, salah satu 

panglima perang dari pasukan Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah 

Belanda. Tokoh tersebut dinilai gigih dan mampu memukul prajurit VOC saat 

itu. Sentot Prawirodirjo ini merupakan pahlawan asal Madiun yang jarang disebut 

berasal dari daerah Madiun. Dialah “harimau” asal Madiun yang jadi inspirasi 

logo Kota Karismatik Madiun.Hal itu diangkat agar generasi penerus tahu, ada 

pahlawan dari wilayah Madiun dan dapat mengubah citra yang selama ini negatif 

untuk Madiun karena selalu dikaitkan dengan kejadian pemberontakan PKI tahun 

1948.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Logo Kota Karismatik Madiun 

Sumber : Pedoman Sistem Identitas - City Branding Kota Madiun 2018 

 Logogram (gambar logo) yang dibuat terinspirasi dari ikon-ikon yang 

menggambarkan kota Madiun, yakni dari sesosok hewan harimau, yang terkenal 

dengan julukan hewan berkarismatik, sebagai representasi masyarakat Madiun 

yang tenang, berani, dan percaya diri, juga sosok banteng, sebagai representasi 

masyarakat Madiun yang damai, namun juga defensif pada ancaman dan 

problematika yang datang. Elemen harimau sendiri dapat ditemui patungnya di 
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Bundaran Simpang Tiga Madiun (menghubungkan Jl. Kompol Sunaryo, Jl. 

Pahlawan, dan Jl. Yos Sudarso), pun mewakili Sentot Prawirodirdjo dengan 

julukannya, Harimau dari Madiun. Sementara, elemen banteng dalam Patung 

Banteng Ketaton, dapat kita lihat keberadaannya di kompleks Stadio Wilis (yang 

sebelumnya di depan Taman Makam Pahlawan Madiun). Kedua hewan 

berkarisma tersebut, yang kebetulan juga disebut Raja Hutan dalam gunungan 

kebudayaan Jawa, mencitrakan unsur-unsur visual yang sama, yakni pandangan 

mata, sebagai representasi dari masyarakat Madiun yang memiliki sejuta makna 

dengan potensi yang besar, juga bentuk visual yang khas dari kedua hewan 

tersebut secara bersamaan: goresan loreng harimau; dan tanduk banteng. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Unsur Ikonik Logo Kota Karismatik Madiun 

Sumber: Pedoman Sistem Identitas - City Branding Kota Madiun 2018 

 

Unsur-unsur ikonik lain juga turut mengartikan logogram, yakni kilatan 

api, gerakan efek pencat silat, alam Madiun, dan kerambit. Kilatan api 

menggambarkan tentang semangat masyarakat Madiun yang berapi-api, siap 

menyelesaikan tantangan yang ada di masa depan. Gerakan efek pencak silat, juga 

digambarkan pada logo dalam gaya visual yang dinamis. Alam Madiun juga turut 

menghiasi sebagai representasi keberadaan Madiun yang diapit dua lembah dan 
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gunung, dilambangkan dengan lekukan rerumputan. Apabila dilihat dari jauh, 

akan terlihat bentuk kerambit khas Madiun, sehingga logo berhasil menampakkan 

citra yang khas, sesuai dengan representasi masyarakat dan Kota Madiun. Secara 

keseluruhan, logo ini bertujuan untuk membangunkan kembali semangat dan 

kejayaan masyarakat Madiun, seperti halnya yang pernah dituliskan di sejarah, 

pada masa keemasan Sentot Prawirodirdjo, Retno Dumilah, dan lain-lain. 

4.5 Sajian Data 

4.5.1 Identifikasi Stakeholders dalam perancangan City Branding Kota 

Karismatik Madiun 

Proses Re-branding Madiun Kota Gadis menjadi Kota Karismatik Madiun 

merupakan bentuk kesadaran pemerintah kota Madiun akan pentingnya identitas 

sebuah kota, yaitu sebuah identitas yang juga dapat menjadi kebanggan 

masyarakat kota Madiun. Berawal dari keinginan Walikota Madiun yang ingin 

mempunyai project di akhir masa jabatannya, maka Bapak Sugeng Rismiyanto 

memberikan tugas Dinas Pariwisata kota Madiun untuk studi banding ke kota 

Batu sehingga muncul ide kalau kota Madiun sudah waktunya mempunyai city 

branding yang baru. Namun ide  tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Walikota 

Madiun sendiri sehingga beliau memberikan tugas kepada Dinas Pariwisata untuk 

membuat rancangan city branding dan mengumpulkan beberapa pihak yang 

terlibat. Oleh karena itu, selama proses perancangan hingga sampai peresmiannya 

tidak lepas dari peran berbagai pihak termasuk masyarakat kota Madiun sebagai 

stakeholders kota Madiun. Pengambilan keputusan untuk mengubah city branding 

Madiun menjadi Kota Karismatik Madiun sendiri melalui proses riset dan 
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perencanaan selama kurang lebih dua bulan dan juga berdasarkan diskusi dari 

bermacam stakeholders.  

“Yang mengundang dinas pariwisata, dan dinas-dinas yang lain juga 

hadir kemudian yang saya tau ada komunitas sejarah madiun,kemudian 

pengusaha, kemudian dari perhotelan, kemudian media, waktu itu dari RRI 

yang hadir. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat Madiun itu juga hadir. Itu 

kita kumpulkan dalam focus group discussion.” (Wawancara Ardiansyah 

Akbar, 27 Maret 2018). 

Keterlibatan stakeholders kota Madiun dalam perancangan city branding 

Kota Karismatik Madiun terlaksana melalui forum grup diskusi yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Dalam forum tersebut mengundang tokoh-

tokoh penting Kota Madiun antara lain seperti perwakilan lembaga swasta, 

komunitas sejarah, pengusaha dan rekan media. Selain itu, Dinas pariwisata yang 

ditunjuk oleh pemerintah kota Madiun sebagai leader perancangan city branding 

yang baru menggandeng pihak swasta antara lain dari Universitas Brawijaya 

sebagai tim ahli perancang dan penyusun konsep city branding. Kemudian pada 

akhirnya yang juga memiliki andil penting dalam perencanaan city branding baru 

kota Madiun adalah masyarakat setempat. Tanpa dukungan dan peran serta 

masyarakat kota madiun dalam mensukseskan Kota Karismatik Madiun, maka hal 

tersebut tidak akan dapat berjalan lancar.  

“Jadi tetap melalui sebuah proses entah itu fgd entah apa, nah beliau 

itu salah satu wakil dari lsm. Diantaranya ada dari anggota DPRD juga ada, 

macem-macem lah. Waktu itu nggak diperjelas siapa saja personilnya, 

Cuma beliau wakil dari lsm itu yang memutuskan.” (Wawancara Rita 

Susanti, 27 Maret 2018). 

  Lembaga swasta yang bekerjasama dengan dinas pariwisata kota Madiun 

membentuk sebuah tim ahli perancangan untuk menyusun konsep yang kemudian 

diajukan kepada walikota Madiun. Namun, konsep yang telah dirancang tidak 
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serta merta diajukan begitu saja, melainkan harus melalui proses validasi yang 

melibatkan stakeholders kota Madiun. Tim ahli perancangan city branding 

Madiun Kota Karismatik bersama dengan dinas pariwisata kota Madiun turut 

melibatkan stakeholders kota Madiun untuk mematangkan konsep.  

“Jadi kami mendapat banyak masukan, dalam tim ahli kami 

menciptakan naskah yang kami sampaikan, kami memiliki data seperti ini 

bagaimana menurut bapak-bapak yang lebih paham tentang Madiun, dan 

mereka melengkapi data. Dari FGD 1 itu kita mendapat validasi data yang 

sebelumnya sudah diriset oleh tim dan 60% opini yang dikembangkan tim 

city branding.” (Wawancara Ardiansyah Akbar, 27 Maret 2018). 

 

Pematangan konsep tersebut dilakukan dengan menampung berbagai 

saran, kritik dan usulan dari berbagai stakeholders melalui Forum Group 

Discussion yang dilakukan dua kali. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

validasi konsep dan data riset yang ditemukan oleh tim ahli perancang. 

Selanjutnya, untuk membantu melancarkan proses re-branding, dinas pariwisata 

dibantu oleh pihak yang juga memiliki peran penting yaitu diskominfo.  

“Kominfo terlibat dalam penyebaran informasi melalui media-media 

gitu, terus pihak swastanya meliputi pelaku-pelaku industri seperti penjual 

batik, pemilik-pemilik hotel untuk mengenalkan wisata yang ada di 

Madiun dan juga masyarakat sekitar, tapi saya nggak ingat siapa-siapa saja, 

tapi saya lihat ada tokoh-tokoh masyarakat desa juga dilibatkan untuk hadir 

waktu focus group discussion bersama pak Sekda, Pak Maidi yang saat ini 

menjadi Walikota terpilih.” (Wawancara Aji Prasetyo, 19 Juli 2018). 

Menurut Ibnu Sutoro selaku Kasubbag, Dokumentasi, Humas dan 

Protokol, peran diskominfo adalah sebagai penyebar informasi dengan cara 

menjalin kerjasama dengan media massa. Selain itu diskominfo juga bertugas 

mengenalkan city branding yang baru kepada seluruh golongan masyarakat, baik 

pelaku industri, pebisnis, pedagang maupun masyarakat sekitar. Jadi, semua 
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materi promosi yang sudah siap disebarluaskan kemudian diolah oleh diskominfo 

untuk disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat luas. 

“Yang bikin apa-apa itu sana. Ya saya disana masuk tim, tapi secara 

garis besar memang bukan wewenang saya.” (Wawancara Noor Aflah, 

30Maret 2018). 

 

Dalam proses re-branding kota Madiun ini melibatkan satu tim yang 

terdiri dari beberapa orang, diantaranya adalah konsultan tata kota, konsultan 

desain dan konsultan budaya yaitu Aji Prasetyo yang disebut sebagai “tulang 

punggung” nya tim konsultan tersebut. “Tulang punggung” yang digambarkan 

oleh peran Aji tersebut adalah sebagai pusat ide-ide yang kemudian melalui ide-

ide dari Aji tersebut muncul gambaran dan selanjutnya diimplementasikan oleh 

tim desain dan lain sebagainya. 

“Jadi awalnya itu saya menjelaskan kalau Madiun ini seperti apa 

dilihatnya nanti, akhirnya saya presentasi dulu ke jajaran pemkot tentang 

apa yang ada dalam konsepku, hinga akhirnya mereka deal dan saya 

memberikan pembekalan pada tim desain. Mereka akhirnya merekrut 

beberapa desain yang dikarantina sekian lama hingga lahirnya menciptakan 

desain termasuk slogan Karismatik itu.” (Wawancara Aji Prasetyo, 21 Juli 

2018). 

Setelah melalu proses pembekalan serta diskusi selama beberapa waktu 

yang dipandu oleh Aji Prasetyo sampai pada lahirnya slogan Karismatik, barulah 

tim city branding Madiun Kota Karismatik mempresentasikan ide dan konsep 

melalui forum diskusi yang dihadiri berbagai perwakilan tadi yang selanjutnya 

diajukan kepada pemerintah kota lengkap dengan desain city branding yang baru 

beserta latar belakang dan juga gambaran kedepannya. 

“Kebetulan pada tahun 2013 saya juga mebuat komik yang berasal 

dari Madiun idenya, yaitu Harimau dari Madiun yang mendapatkan 
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beberapa penghargaan. Naah itu yang membuat insiprasi desainer-desainer 

hingga menjadi karismatik. Madiun Karismatik ini terinspirasi dari tokoh-

tokoh yang tadi, tapi kesalahannya pihak pemkot memberikan tambahan 

kata “kota” sehingga menjadi Kota Karismatik Madiun.” (Wawancara Aji 

Prasetyo, 21 Juli 2018). 

Setelah melalui proses yang panjang pada akhirnya lahirlah nama 

Karismatik Madiun. Kemudian pemberian slogan Karismatik Madiun pada 

akhirnya diimbuhi kata “Kota” menjadi “Kota Karismatik Madiun” oleh 

pemerintah kota Madiun, karena menurut pemerintah kota setempat, yang 

mengalami re-branding hanya wilayah kotanya saja dan bukan wilayah 

kabupatennya. Hal tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan ada ditangan 

pemerintah kota Madiun. 

 Selanjutnya yang tidak kalah penting terhadap city branding kota Madiun 

yang baru adalah partisipasi masyarakat kota Madiun sendiri. Saat proses 

pembentukan city branding Kota Karismatik Madiun, tidak semua warga kota 

Madiun terlibat dalam diskusi. Namun, meskipun demikian, masyarakat yang 

tergolong warga biasa juga turut menjadi cerminan kota Madiun sehingga 

terwujudnya Kota Karismatik Madiun. Selanjutnya partisipasi masyarakat 

merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu program pengembangan 

maupun pembangunan, karenanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung 

suatu program pengembangan dan manfaat yang diterima masyarakat dari 

program tersebut merupakan salah satu tolak ukur keberhasilannya. 

Kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangsih atau bantuan 

terhadap sosialisasi kegiatan merupakan suatu hal nyata yang dapat diartikan 

sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap program. Bentuk sumbangsih atau 
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bantuan tidaklah hanya berupa materi, tenaga atau waktu tetapi ide dan kritikan 

atau masukan juga dapat dikatakan sebagai sumbangsih atau bantuan dari 

masyarakat. Segala jenis sumbangsih merupakan suatu bentuk dukungan 

masyarakat terhadap program yang merupakan titik awal kesediaan masyarakat 

dalam berpartisipasi mengembangkan city branding. 

Uraian data diatas peneliti sajikan ringkasannya dalam bentuk tabel berikut : 

Tabel 4.2 Identifikasi stakeholders Kota Madiun dalam   perancangan city 

branding Madiun Kota Karismatik 

Kata Kunci Temuan Deskripsi 

Stakeholders yang 

terlibat dalam 

perencanaan City 

Branding Madiun 

Kota Karismatik 

Pemerintah meliputi : 

- Dinas Pariwisata 

- Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

a. Lembaga pemerintah 

yang berperan dalam 

perencanaan city 

branding Madiun 

Kota Karismatik 

antara lain terdiri dari 

Dinas Pariwisata, 

perwakilan DPRD, 

serta Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

b. Pemerintah berperan 

dalam menentukan 

kebijakan serta 

membuat aturan baru 

terkait city branding 

Madiun Kota 

Karismatik, serta 

membuat kerjasama 

dengan pihak-pihak 

tertentu seperti media 

atau lembaga lainnya 

untuk membuat materi 

promosi terkait city 

branding yang baru.  
c. Mensosialisasikan 

kepada masyarakat 

luas tentang Kota 
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Karismatik Madiun 
Lembaga swasta Meliputi : 

- Tim ahli perancangan city 

branding  

- komunitas  sejarah 

Madiun 

- perwakilan pemilik 

UMKM  

a. Lembaga swasta 

yang terlibat adalah 

Tim city branding 

yang bekerjasama 

dengan pemerintah 

kota Madiun serta 

perwakilan 

Komunitas lembaga 

swasta di Kota 

Madiun dan tokoh 

masyarakat yang 

hadir dalam FGD 
b. Peran lembaga 

swasta dalam 

perencanaan city 

branding Madiun 

Kota Karismatik 

adalah bekerjasama 

dengan pemerintah 

dalam merumuskan 

city branding kota 

Madiun yang baru. 

Selain itu, lembaga 

swasta juga sebagai 

lembaga yang 

membantu 

pemerintah dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli 

daerah. 
c. Selama proses 

perancangan, 

lembaga swasta yang 

terdiri dari tokoh-

tokoh penting kota 

Madiun memberikan 

pemikiran dan 

kritikan atas konsep 

yang diajukan untuk 

mendapatkan 

kesepakatan bersama. 
Masyarakat secara umum, 

meliputi : 

- Warga asli kota Madiun 

- Wisatawan/pendatang 

partisipasi masyarakat 

merupakan aspek penting 

dalam keberhasilan suatu 

program pengembangan 
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- Tokoh masyarakat maupun pembangunan, 

karenanya keikutsertaan 

masyarakat dalam 

mendukung suatu 

program pengembangan 

dan manfaat yang 

diterima masyarakat dari 

program tersebut 

merupakan salah satu 

tolak ukur 

keberhasilannya.  

Sumber : Data diolah peneliti 

4.5.2 Identifikasi Pemahaman Stakeholders Kota Madiun terhadap Kota 

Karismatik Madiun 

Sebagai City Branding kota yang baru, kehadiran Kota Karismatik Madiun 

tidak lepas dari pemahaman stakeholders-nya terhadap kota Madiun itu sendiri. 

Pemahaman tersebutlah yang menjadi alasan kuat dalam merumuskan dan 

memutuskan city branding kota Madiun yang baru. Dinas Pariwisata sebagai 

leader dalam proses perumusan city branding kota Madiun yang baru juga 

memiliki alasan tersendiri dalam mendefinisikan slogan city branding kota 

Madiun yang baru. Nama “Karismatik Madiun” lebih melekat diambil dari 

masyarakatnya yang juga merupakan Sumber Daya Manusia yang berperan 

penting dalam pembangunan kota Madiun. Berikut adalah keterangan Dinas 

Pariwisata yang menyebutkan karakter masyarakat Madiun. 

“Kayak orang sini kan ya dikenal percaya diri, berani, meneng, tapi 

kan kalo disenggol sithik tetep lhaa, tapi nanti yang dibentuk tetep citra 

positif ya, jenenge arepe mbranding gak mungkin to citra yang jelek biar 

ditakutin gitu enggak, gak seperti itu, artinya itu ya kita bersahabat ya tapi 

jangan diganggu gitu.” (wawancara Rita Susanti, 27 Maret 2018). 
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Menurut Rita, masyarakat Madiun memiliki karakter tersendiri yang membuat 

masyarakat Madiun terlihat berkarisma. Namun kenyataannya, sejauh ini banyak 

bermunculan stigma negatif kota Madiun dari masyarakat. Padahal jika menelisik 

lebih jauh banyak dari potensi sumber daya manusia kota Madiun yang dapat 

diangkat dan dipatenkan menjadi karakter masyarakat kota Madiun. Seperti yang 

disebutkan oleh Ibnu Sutoro, Kasubbag, Dokumentasi, Humas dan Protokol, 

DPRD Kota Madiun, bahwa kota Madiun seharusnya dapat dikenal lebih positif 

dengan melihat sejarah, bahwa jauh sebelum pemberontakan PKI terdapat sosok 

hebat yang dapat menjadi cerminan masyarakat kota Madiun.  

“Padahal kalau kita bisa menguraikan kembali sejarah, Madiun tak 

pernah mengeluarkan pemberontak yang berusaha merusak ideologi 

bangsa yaitu Pancasila. Padahal jauh sebelum pemberontakan itu terjadi 

muncul sosok yang hebat yaitu Ronggo Prawirodirdjo, yang disebut 

sebagai harimau Madiun. Karena sosok beliau mampu mengharumkan 

nama kota Madiun sebagai pahlawan nasional putra madiun.”(Wawancara 

Ibnu Sutoro, 19 Juli 2018). 

Selain itu Ibnu Sutoro, pemahaman tentang city branding juga telah 

dikemukakan Ketua Tim ahli perancangan city branding Kota Karismatik Madiun 

dari lembaga swasta, Ardiansyah Akbar bahwa city branding tidak seharusnya 

memuat manifestasi politik daerah, melainkan dapat mengakomodir culture atau 

budaya, serta kondisi yang ada dimasyarakat 

“Dinas pariwisata kota Madiun sepakat membuat identitas kota 

Madiun dengan output yang disepakati adalah logo kotanya, tapi ketika 

kita membuat identitas sebuah kota, logo itu hanya sebuah manifestasi. 

Salah satu bagian kecil. Kalau bicara soal identitas city branding itu kan 

bicara soal karakter. Kita membangun karakter sebuah kota.” (Wawancara 

Ardiansyah Akbar, 19 Juli 2018). 
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 Seperti yang telah disebutkan Ardiansyah bahwa berbicara mengenai city 

branding, yaitu berbicara mengenai identitas sebuah kota yang didalamnya 

memuat karakter. Sehingga menciptakan branding baru sebuah kota sama dengan 

membangun karakter sebuah kota. Sedangkan menurut Aji, yang berperan sebagai 

konsultan budaya saat proses pembentukan city branding yang baru,dengan 

slogan yang baru sebagai kota yang berkarisma, harusnya bisa menggambarkan 

orang Madiun yang mempunyaijiwa kepemimpinan seperti Ronggo 

Prawirodirdjo, yaitu salah satu sosok hebat yang berasal dari Madiun dan tidak 

banyak dikenal. Menurut Aji selama ini sepanjang pembahasan sejarah hanya sisi 

negatif dari kota Madiun terkait PKI yang melekat dibenak masyarakat. 

“Apa sih yang identik dari Madiun kalaa nggak pecel ya PKI, ya to? 

Menurutku itu tidak tepat disandang oleh orang Madiun. Nama Madiun 

jika muncul di buku sejarah umum, ya mentok dengan tulisan PKI itu. Nah 

kalau kita mau belajar sejarah saja ya, misalnya perang diponegoro ya. 

Padahal itukan pangeran Diponegoro disandingkan dengan Kyai Mojo, 

Ronggo Prawirodirjo yang bernama Ali Basah Sentot Prawirodirjo. 

Ternyata tiadak banyak yang tau kalau mereka orang Madiun.” 

(Wawancara Aji Prasetyo, 21 Juli 2018). 

Dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses re-branding kota Madiun 

menjadi Kota Karismatik Madiun memiliki keinginan membentuk citra baru 

untuk kota Madiun agar dianggap lebih berkarisma seperti slogannya. Oleh 

karena itu, selanjutnya peneliti juga mencari tahu pendapat masyarakat setempat 

yang tidak ikut serta dalam pemberian nama dan pengambilan keputusan atas city 

branding kota Madiun yang baru. 

Menurut Indah Arviani, salah satu warga Kota Madiun mengungkapkan 

bahwa menjadi Kota karismatik tidak hanya perlu meningkatkan pembangunan 

fisiknya saja, melainkan juga sarat akan pembangunan dari berbagai sudut. Mulai 
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dari tata kota hingga kepribadian yang baik dari pemimpin dan masyarakatnya. 

Kata Karismatik menurut Indah memiliki arti yang positif dan berharap nantinya 

akan berdampak postif pula bagi Kota madiun. 

Berbeda dengan Indah, bapak Anto seorang warga yang juga  berprofesi 

sebagai pengemudi di salah satu kursus mengemudi Kota Madiun menyampaikan 

pendapatnya bahwa julukan Kota Karismatik yang baru bagi Kota Madiun 

terdengar pas dibandingkan Kota Gadis yang terkesan negatif. Namun, disisi lain, 

selain warga berharap positif dengan adanya branding baru Kota Madiun, ternyata 

masih terdapat warga kota Madiun yang justru belum mengerti adanya re-

branding kota. 

“apa saya yang gak update ya mas? Setahu saya dimana-mana 

tulisannya masih madiun kota gadis tuh mas. Saya kiranya masih tetap 

itu… oww tapi sejauh ini saya belum tahu, berarti sosialisasi dari 

pemerintah kurang mas, tapi kalau bulan januari brarti hitungannya 

masih baru banget ya mas. Brarti perlu digencarkan lagi.” (Wawancara 

Fatima Anhari, 1 April 2018). 

 Ibu Fatima tidak mengetahui adanya city branding baru kota Madiun. 

Menurutnya Madiun masih menyandang nama sebagai kota gadis seperti 

sebelumnya. Ibu Fatima sebagai warga kota Madiun juga tidak merasa dilibatkan 

dalam menentukan city branding kota yang baru ini. Bahkan untuk proses 

sosialisasinya juga menurut ibu Fatima masih kurang. Terbukti dengan masih 

banyaknya warga yang belum mengetahui. Adanya re-branding kota Madiun 

yang baru ternyata memunculkan pendapat lain bagi warga kota Madiun. Ibu 

Fatima saat diwawancara mengaku bahwa lebih suka dengan city branding kota 
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Madiun yang lama yaitu Madiun Kota Gadis. Hal tersebut karena menumbuhkan 

kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kota Madiun.  

 “Kalau menurut saya kok ya lebih Madiun banget yang kota gadis itu 

ya. Kan kalau dilihat dari perdagangan kota madiun memang banyak 

usaha-usaha perdagangan kemudian dari segi industry juga dibandingkan 

kota sekitar seperti Magetan juga lebih maju. Kalau untuk pendidikan di 

Madiun sendiri juga banyak sekolah-sekolah dan kampus tuh mas. Jadi 

kok kalau menurut saya mending yang kota gadis ya. Tapi kalau tujuan 

Karismatik seperti tadi ya baik juga sih.” (Wawancara Fatima Anhari, 1 

April 2018). 

Meskipun pada kenyataannya slogan Gadis belum mencerminkan 

sepenuhnya kota Madiun, namun menurut Ibu Fatima lebih akan terlihat 

membanggakan kota Madiun. Namun demikian, keputusan pemerintah kota untuk 

mengganti menjadi Karismatik Madiun juga memiliki arti yang baik, sehingga 

tidak masalah baginya. 

Uraian data diatas, peneliti rangkum dalam bentuk table sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Identifikasi Pemahaman Stakeholders Kota Madiun terhadap Kota 

Karismatik Madiun 

Kata Kunci Temuan Deskripsi 

Pemahaman 

Stakeholders 

terhadap Kota 

Karismatik 

Madiun  

Pemerintah Dinas Pariwisata City branding Madiun 

Kota Karismatik 

merupakan cerminan 

masyarakat kota 

Madiun yang dikenal 

percaya diri, berani, 

meneng (diam), 

bersahabat namun 

tegas saat ada yang 

mengusik. 

Dinas komunikasi 

dan informatika 

City branding Kota 

Karismatik Madiun 

merupakan 

cerminan 

masyarakat kota 
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Madiun yang 

berkarisma 

Lembaga 

swasta 

Ketua tim ahli 

perancangan City 

Branding Madiun 

Kota Karismatik 

Bicara soal identitas 

city branding sama 

dengan bicara soal 

karakter. 

Membangun 

karakter sebuah 

kota. salah satunya 

adalah logo.  City 

branding ini tidak 

memuat manifestasi 

politik daerah, 

melainkan 

mengakomodir 

culture atau budaya, 

kondisi yang ada 

didalam masyarakat. 

Komunitas 

Sejarah 

kota Madiun 

menjadi Kota 

Karismatik Madiun 

memiliki keinginan 

membentuk citra 

baru untuk kota 

Madiun agar 

dianggap lebih 

berkarisma seperti 

slogannya. 

Masyarakat 

umum 

Warga asli kota 

Madiun 

Dari pendapat 

masyarakat yang 

berhasil dirangkum 

peneliti 

menunjukkan bahwa 

terdapat warga yang 

sudah paham dan 

belum akan maksud 

Kota karismatik, 

namun secara 

konseptual 

masyarakat 

mendukung city 

branding baru kota 

Madiun yaitu 

menjadi Madiun 
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Kota Karismatik 

dan berharap 

kedepannya kota 

Madiun benar-benar 

bisa menjadi sepeti 

slogannya.  

Sumber : data diolah peneliti 

4.5.3 Identifikasi Kepentingan Stakeholders atas City Branding Kota 

Karismatik Madiun 

 Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto dalam Forum Koordinasi 

Kehumasan dan Jumpa Pers „Sosialisasi City Branding Kota Madiun‟ 

menyebutkan bahwa hadirnya Kota Karismatik Madiun merupakan hasil diskusi 

sampai pada konsultasi dengan akademisi, yaitu dari Universitas Brwijaya 

Malang. Menurut Walikota Madiun, dengan adanya City Branding yang baru 

maka kota Madiun dapat meningkatkan investasi di bidang Jasa.  

 “Kita sudah memiliki branding atau merek bagi kota kita. 

Branding yang mengandung makna historis (kesejarahan) dan filosofis 

dengan ada simbol-simbol serta ada lagu yang berkarakter. Hal ini 

menggambarkan harapan kita semua, Yang tidak kalah penting adalah 

investasi yang diharapkan semakin bertumbuh.” (Jumpa pers, Sugeng 

Rismiyanto, 18 Januari 2018). 

 Dilansir dari situs resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 

dihadapan para jurnalis, pelaku usaha, pebisnis pariwisata, para anggota tim 

penggerak PKK serta para kepala OPD, Walikota berharap dengan menjadi Kota 

Karismatik, investasi yang diharapkan semakin bertumbuh untuk kota Madiun. 

Kota Madiun tidak memiliki sumbder daya alam (SDA) sehingga akan terus 

memperkuat hal-hal lain terutama di bidang jasa agar bisa mendongkrak 

Pendapatan Asli Daerah-nya (PAD). Tercatat, pada 2009 PAD Kota Madiun 
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adalah Rp26,7 miliar dan terus tumbuh menjadi Rp283 miliar pada 2017 lalu. 

(Dewi, 2018). 

 Kemudian Walikota Madiun juga menyebutkan bahwa dengan membentuk 

persepsi yang baik bagi Kota Madiun melalui city branding, akan membuat Kota 

Madiun memiliki banyak potensi, yaitu mempunyai daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan. Selanjutnya diharapkan Kota Madiun dapat lebih maju sehingga akan 

lebih banyak industri yang masuk dan menyerap tenaga kerja masyarakat Madiun 

sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat Kota Madiun dengan membuka lapangan kerja baru. Pada akhirya 

yang diharapkan adalah perekonomian daerah juga ikut menguat.  

 Kepentingan ekonomi daerah tersebut juga diungkapkan Ketua DPRD 

Kota Madiun, Istono. Menurutnya kata Karismatik pada city branding kota 

Madiun berkonotasi positif. Baik secara kultur budaya maupun karakter, kata 

karismatik juga dapat menjadi istilah promosi yang efisien. Dengan promosi Kota 

yang baik tujuannya akan mendatangkan investor yang dapat memperkuat 

perekonomian daerah. 

 Untuk kepentingan kota Madiun yang lebih baik kedepannya pemerintah 

kota Madiun memberikan dukungan penuh, hal tersebut juga terlihat dari 

pernyataan Ibnu Sutoro tersebut dukungan dari DPRD kota Madiun terhadap city 

branding kota Karismatik Madiun terlihat dari disetujuinya anggaran untuk 

sosialisasi kepada masyarakat luar. Hal tersebut diharapkan dapat membantu 
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terwujudnya kota Madiun yang lebih memilki karakter dan identitasnya dapat 

lebih dikenal oleh masyrakat luas.  

 Harapan Pemerintah Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentunya berbeda dengan berbagai pihak. Namun hal tersebut berusaha 

diwujudkan dengan adaya kerjasama pemerintah kota Madiun dengan tim ahli 

perancangan. Ardiansyah selaku ketua tim perancang city branding Kota 

Karismatik Madiun telah bekerjasama dengan pemerintah kota Madiun melalui 

dinas pariwisata untuk menciptakan identitas baru kota Madiun yang lebih 

menunjukkan karakter masyarakat kota Madiun.  

“kami kan kebetulan dalam projek ini secara legalnya melalui lbm nya 

univ. brawijaya FEB. pada saat itu kita menawarkan beberapa skema 

melalui destinasinya, identitas kotanya, bisa melalui special produknya, 

atau yang lebih visual melalui maskot dan segala macamnya.” (Wawancara 

Ardiansyah Akbar, 27 Maret 2018). 

 Berdasarkan kerjasama yang terjalin, Ardiansyah bersama konsultan 

budaya Aji Prasetya merancang city branding baru dengan melakukan riset lapang 

terlebih dahulu. Dalam proses riset di lapangan, Aji menjalin komunikasi dengan 

komunitas sejarah kota Madiun. Hal tersebut terjalin karena notabene Aji sendiri 

merupakan warga Madiun, hingga sampai lahirlah kota Karismatik Madiun yang 

diharapkan dapat menjadi simbol karakter masyarakat kota Madiun yang 

berkarisma. 

“Madiun itu nggak punya tambang, lahane yo gak subur-subur 

bangetkan yo? Sumber daya alam e paling yo jati ku, berarti yang 

istimewa dari Madiun apa? Ya orangnya,Sumber daya manusianya. 

Mulai dari Retno Dumilah, Ronggo I sampai III, Sentot.Itu semua 

orang-orang Madiun, artinya orang-orang Madiun itu istimewa, 

maka kalau maumengembangkan potensi kota jangan diarahkan 
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pengembangannya ke sumberdaya alam, tapiarahkan ke sumberdaya 

manusia.”(Wawancara Aji Prasetyo, 21 Juli 2018). 

 

 City branding Kota Karismatik Madiun ini diharapkan dapat lebih 

mengangkat nilai sejarah yang dimiliki kota Madiun. Sehingga dapat lebih dikenal 

masyarakat luas, terutama dari cerminan karakter masyarakatnya yang juga 

terinspirasi dari karakter tokoh-tokoh penting dimasa lampau. Selanjutnya salah 

satu elemen penting yang juga merasakan dampak dari city branding yaitu bagi 

masyarakat pebisnis. 

 Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Madiun, Andro 

Rohmana, menyebutkan bahwa city branding kota Madiun harus dipromosikan 

secara sinergis. Karena menurutnya city branding yang mudah dikenal dan diingat 

adalah yang diharapkan oleh para pengusaha apapun bidangnya. Menurutnya, 

selain produk atau jasa yang mudah dikenali, city branding juga dapat mendorong 

bisnis menjadi lebih lancar. 

 Kemudian bagi semua lapisan masyarakat kota Madiun berharap dengan 

city branding yang baru dapat mempermudah berbagai kepentingan masyarakat 

kota Madiun, dianntaranya seperti yang diungkapkan oleh Theresia salah satu 

warga kota Madiun sebagai berikut : 

“dukungan pemerintah untuk mempromosikan city branding tersebut 

saya rasa sangat penting untuk mewujudkan action-nya dan tidak sebatas 

rencana-rencana, sehingga prosedur atau regulasi, ijin-ijin industri lebih 

dipermudah, dan lebih memberdayakan setiap bagian yang ada dalam kota 

Madiun ini, baik dari akademisi, pelaku bisnis maupun investor.” 

(Wawancara Theresia Purbandari, 1 April 2018). 
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Uraian data diatas, peneliti rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Identifikasi KepentinganStakeholders Kota Madiun 

terhadap Kota Karismatik Madiun 

Kata Kunci Temuan Deskripsi 

Kepentingan 

Stakeholders atas City 

Branding Kota 

Karismatik Madiun  

 

Pemerintah Kota Madiun 

: 

- Dinas Pariwisata 

- Dinas Kominfo 

Kepentingan pemerintah 

kota Madiun lebih ke-

arah kepentingan 

ekonomi, yaitu berharap 

dengan menjadi Kota 

Karismatik, investasi 

yang diharapkan semakin 

bertumbuh untuk kota 

Madiun. Dengan 

meningkatnya segi 

ekonomi daerah juga 

diharapkan meningkatnya 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Lembaga swasta : 

- Tim ahli perancang 

city branding 

- Komunitas sejarah 

- Perwakilan pemilik 

UMKM  

Kepentingan tim 

perancang adalah 

membuat city branding 

atau identitas yang dapat 

mewakili masyarakat 

kota Madiun yang 

berkarisma. 

Komunitas iniingin 

Madiun dapat lebih 

dikenal masyarakat luas 

sebagai kota yang 

memiliki nilai sejarah, 

yang terinspirasi dari 

tokoh-tokoh sejarah yang 

memiliki karisma. 

Sehingga hal tersebut 

lambat laun dapat 

menggeser stigma negatif 

dari kota Madiun. 

Dengan diperbaruinya 

city branding kota 

Madiun maka akan dapat 
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memperlancar usaha dan 

bisnis dengan lebih 

dikenalnya kota Madiun 

di msyarakat luas. Selain 

produk atau jasa yang 

mudah dikenali, City 

Branding juga dapat 

mendorong bisnis 

menjadi lebih lancar. 

 Masyarakat umum Dengan city branding 

baru masyarakat dapat 

lebih meningkat 

kesejahteraannya, lebih 

dipermudah alur 

birokrasi, perijinan usaha 

dan lebih diberdayakan 

sumber daya manusianya. 

Sumber : data diolah peneliti 

4.6  Pembahasan 

4.6.1  Perancangan City Branding Madiun Kota Karismatik 

Kurang lebih sejak tahun 2005, kota Madiun memiliki city branding yang 

lebih menekankan pada aspek investasi, yaitu “Madiun Kota Gadis” yang berarti 

Madiun sebagai kota yang di-branding dengan menekankan pada sektor 

perdagangan, pendidikan dan industri. Namun seiring berjalannya waktu, pada 

tahun 2017 pemerintah kota Madiun merancang city branding baru yang 

kemudian diresmikan pada tahun 2018.  

Meskipun menurut pemerintah kota Madiun slogan Madiun kota Gadis 

tidak sepenuhnya hilang, namun secara resmi kota Madiun telah berusaha 

mengganti wajah baru kota Madiun menjadi Kota Karismatik Madiun. Ada 

beberapa hal yang melatar belakangi pergantian city branding kota Madiun. Salah 

satunya adalah bentuk inovasi dari pemerintah yang masih menjabat saat itu. 
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Selain itu, Madiun ingin mengganti branding kota karena sudah banyak stigma 

negatif yang melekat dan kurang sesuainya slogan Kota Gadis untuk kota Madiun.  

Kurang efektifnya sebuah city branding suatu kota memanglah bukan 

sesuatu yang jarang terjadi, beberapa kota seperti Medan seperti yang dituliskan 

dalam “Overcome Gaps And Identify City Branding Performance (Medan City 

Branding)” yang ditulis oleh Irawan dan Widyaningsih pada tahun 2015 juga 

mengalami masa dimana city branding tidak menjadi brand yang kuat untuk 

mewakili kota tersebut. Kerumitan menciptakan city branding juga disebutkan 

oleh Hatz dan Schultz (2001), yang menyatakan bahwa penciptaan brand sebuah 

kotamerupakan hal yang rumit, karena setidaknya harus mengacu pada interaksi 

tiga variabel, yaitu visi, budaya dan citra yang perlu disejajarkan untuk 

menciptakan brand yang kuat yang kuat. 

Pada slogan “Madiun Kota Gadis” sebenarnya pemerintah ingin Madiun 

dikenal sebagai kota Perdagangan, Pendidikan dan Industri. Namun, sayangnya 

pemaknaan tersebut seringkali bergeser. Dari segi penamaan saja menunjukkan 

bahwa kota Madiun lebih identik dengan wanita atau gadis, padahal jika telusuri 

lebih jauh Madiun sebenarnya adalah pusatnya pendekar. Selain itu jika disebut 

sebagai kota perdagangan, pendidikan dan industri, kota Madiun masih kalah jauh 

dengan kota-kota lain yang memilikinya sehingga terciptalah Kota Karismatik 

Madiun yang ingin mencerminkan sumber daya manusianya. Upaya untuk 

menyampaikan citra masyarakat kota Madiun ini juga seperti yang diungkapkan  

Wang (2012), bahwa city branding yang baik seharusnya dapat menyampaikan 

baik tujuan pemerintah kota maupun pengalaman dari orang-orangnya. 
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Selain itu, sejauh ini yang melekat pada masyarakat umum tentang kota 

Madiun adalah mengenai kisah pemberontakan PKI yang meninggalkan kesan 

negatif. Sehingga dengan upaya  mengangkat watak-watak tokoh sejarah   

menjadi slogan Kota Karismatik Madiun, pemerintah berharap dapat merubah 

wajah baru Kota Madiun.Wajah baru tersebut juga diharapkan dapat menjadi ciri 

khas kota Madiun jika dibandingkan dengan kota lain. Menurut Kavaratzis 

(2004), sebuah merek yang kuat berarti merek tersebut dapat dibedakan dari 

pesaing sehingga akan berakibat peningkatan investasi, bisnis,pengunjung dan 

penduduk. 

Stigma negatif  yang melekat di kota Madiun mengenai pemberontakan 

PKI ini juga sempat dialami oleh salah satu kota di Eropa, yaitu Berlin. Winfield, 

J dan Pfefferkorn (2005), dalam thesisnya membahas mengenai kejahatan Nazi 

selama Perang Dunia II dan Tembok Berlin menjadi  masalah pencitraan merek 

yang paling signifikan yang harus diselesaikan oleh Berlin. Tetapi hal tersebut 

telah berlalu.Sebagian besar dunia kini telah memaafkan Berlin dan mulai 

berinvestasi di masa depannya secara ekonomi. Tantangan yang sekarang 

diajukan ke dan oleh Berlin adalah mengembangkan merek yang kuat untuk 

dirinya sendiri.Perencana kota Berlin saat ini mengeksplorasi citra lokalitas dan 

sejarah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kota. Jika dibandingkan 

dengan kota Madiun, upaya yang dilakukan sebenarnya hampir sama, yaitu 

dengan mengeksplorasi dan mengulik kembali nilai sejarah dari kota Madiun. 

Namun, ditinjau dari beberapa aspek yang juga dikemukakan oleh Aji 

Prasetyo pada sajian data, bahwa kota Madiun tidak memiliki potensi alam seperti 
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industri yang kuat, kekayaan alam atau semacamnya yang kebanyakan digunakan 

oleh kota-kota lain untuk mem-branding kotanya. Oleh karena itu, hal yang dapat 

diangkat oleh kota Madiun untuk dapat merepresentasiknan kota Madiun adalah 

melalui sumber daya manusianya sendiri. Menurut Angger (2017), kesulitan yang 

seringkali  muncul dari menciptakan brand sebuah kota yang nantinya menjadi 

sebuah image atau citra adalah bagaimana mengonstruksi ribuan hingga jutaan 

identitas menjadi identitas yang tunggal, kemudian mentransformasikannya 

menjadi citra. Mulai dari tingkat individu, organisasi, faksi, hingga rezim, 

semuanya mempunyai identitas masing-masing. Kerumitan saling-silang tersebut 

pada akhirnya akan melahirkan perkara ketika mereka dipaksa lebur ke dalam satu 

bentuk. 

Keinginan Kota Madiun untuk menguatkan branding terhadap sumber 

daya manusia dengan ingin lebih dikenal sebagai kota yang berkarisma bukan 

begitu saja muncul, melainkan mengambil dari nilai sejarah kota Madiun pada 

masa lampau. Dilihat dari sejarahnya, Madiun memiliki nilai sejarah yang tinggi 

dengan memiliki orang-orang yang berpengaruh seperti Sentot Prawirodirjo, salah 

satu panglima perang dari pasukan Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah 

Belanda, kemudian Retno Dumilah, dan banyak tokoh lainnya. 

4.6.2 Keterlibatan stakeholders kota Madiun dalam perancangan city 

branding Madiun Kota Karismatik 

Proses perumusan sampai diresmikannya city branding yang baru, Madiun 

Kota Karismatik melibatkan berbagai pihak stakeholders. Keterlibatan pihak-

pihak tersebut juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman mereka atas city 
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branding Kota Karismatik Madiun dan seperti apa kepentingannya terhadap city 

branding kota Madiun. Hal tersebut terjadi karena efek yang ditimbulkan dari city 

branding yang baru baik positif maupun negatif nantinya akan berimbas pada 

kepentingan mereka. Konsep seperti ini telah dikemukakan Seperti yang telah 

dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2005), bahwa pembuatan keputusan sangat 

penting dalam perencanaan atau planning. Sehingga dalam hal perencanaan ini 

stakeholders memiliki andil yang sangat besar. Maka dari itu stakeholders sebagai 

pengambil kebijakan sangat dibutuhkan. Karena para planner tidak bisa dengan 

seenaknya merealisasikan rencana mereka begitu saja. 

Pihak- pihak yang terliat dalam perancangan Kota Karismatik Madiun 

diantaranya adalah pemerintah melalui dinas pariwisata. Namun demikian, 

pemerintah kota Madiun tidak bekerja sendiri. Kelompok-kelompok lain juga 

banyak memberikan kontribusi selama proses perumusan. Kelompok tersebut 

adalah masyarakat kota Madiun yang masuk dalam berbagai elemen penting, 

seperti lembaga masyarakat, warga setempat, dinas komunikasi dan informatika, 

serta juga melibatkan konsultan budaya. Lebih jauh lagi Braun,(2008) 

menyebutnya sebagai stakeholders, yaitu jaringan kelompok yang saling 

melengkapi dan salingbergantung dan untuk memastikan pengambilan keputusan 

yang efisien,pemerintah bergantung pada kelompok-kelompok ini. 

Dinas pariwisata sebagai leader dalam proses perancangan city branding 

kota Madiun bekerjasama dengan lembaga swasta dan akademisi dari universitas 

Brawijaya untuk membentuk tim ahli perancangan city branding hingga lahirlah 

brand baru yaitu Kota Karismatik Madiun. Setelah resmi mendapat surat kerja 
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dari dinas pariwisata kota Madiun, tim ahli perancangan yang diketuai oleh 

Ardiansyah beserta Aji Prasetyo selaku konsultan budaya menggodok konsep dan 

melakukan riset selama dua bulan.  

Barulah kemudian setelah pemantapan konsep dilakukan diskusi dalam 

sebuah forum yang dihadiri perwakilan masing-masing elemen masyarakat selaku 

stakeholders kota Madiun, seperti perwakilan pebisnis, tokoh masyarakat, dan 

komunitas yang paham sejarah Madiun. Dalam diskusi tersebut masing-masing 

memeberikan saran dan kritikan untuk branding kota Madiun yang baru. Hal ini 

dilakukan agar lahirnya brand baru kota Madiun bukanlah hanya dari suara salah 

satu individu semata, melainkan kesepakatan bersama yang berlandaskan riset dan 

data. Sehingga melalui diskusi tersebut, tergambar jelas peran masing-masing 

stakeholders kota Madiun sangatlah penting dalam terwujudnya Kota Karismatik 

Madiun. Sorenson dan Torfing (2007) menyatakan bahwa sebagian besar literatur 

tata kelola kota, menunjukkan pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki 

peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan branding kota. Keterlibatan 

masing-masing stakeholders dapat mengurangi kemungkinan penggunaan hak 

veto oleh salah satu stakeholders tertentu saja, sehingga dapat memberikan 

kontribusi pada pengambilan keputusan yang berkualitas dan demokratis sesuai 

spesialisasi di bidangnya. 

Proses perancangan city branding Kota Karismatik Madiun merupakan 

hasil kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh tim ahli perancangan beserta 

pemerintah kota Madiun yang diketuai oleh dinas pariwisata dan juga perwakilan 

stakeholders kota Madiun. Pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan 
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pengembangan city branding membutuhkan partisipasi masyarakat agar 

keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan merupakan hal yang penting agar 

kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Namun pada saat 

proses tersebut Bapak Sugeng Rismiyanto selaku Walikota Madiun tidak bisa 

terlibat secara langsung dan memberikan tugas tersebut kepada Dinas Pariwisata, 

padahal jika terlibat secara langsung Walikota tersebut dapat memberikan ide-ide 

dan mempunyai kekuatan yang lebih untuk dapat mengkontrol stakeholders yang 

terlibat. 

Dukungan dari masyarakat luas tersebut sangatlah penting. Oleh karena 

itu, dinas pariwisata sebagai leader atas perancangan city branding Kota 

Karismatik Madiun dibantu oleh diskominfo untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat luas baik melalui media massa maupun media lainnya. Yuningsih dan 

Suwitri (2017), juga membuktikan dalam penelitiannya, bahwa Partisipasi 

masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu program 

pengembangan maupun pembangunan, karenanya keikutsertaan masyarakat dalam 

mendukung suatu program pengembangan dan manfaat yang diterima masyarakat 

dari program tersebut merupakan salah satu tolak ukur keberhasilannya. 

Sedangkan setiap pelaksanaan sosialisasi atau kegiatan lainnya harus melalui 

persetujuan budgeting dari DPRD komisi I.  

Dari upaya pemerintah kota Madiun untuk turut mengikut sertakan 

masyrakat kota Madiun menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

keberhasilan suatu program pengembangan maupun pembangunan, karenanya 
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keikutsertaan masyarakat dalam mendukung suatu program pengembangan dan 

manfaat yang diterima masyarakat dari program tersebut merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilannya. Muniz dan O‟guinn (2001), menunjukkan bahwa ada 

tigajenis pemangku kepentingan atau stakeholders yang menonjol, yaitu, industri, 

masyarakat, dan pemerintah. 

Meskipun waktu yang diambil terbilang cukup singkat, namun 

perancangan city branding Kota Madiun dapat dikatakan cukup matang karena 

telah melibatkan banyak pihak dalam proses perancangannya. Terbangunnya 

hubungan yang kuat melalui peran serta secara aktif semua stakeholders dengan 

posisi yang setara akan membentuk komitmen yang tinggi serta saling 

memberikan stimulus bagi. Menurut Saputra (2016), city branding merupakan 

upaya yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait. Pelibatan semua 

pihak yang terkait merupakan upaya menciptakan city branding yang bertanggung 

jawab, yaitu city branding yang menjadi representasi seluruh elemen dalam suatu 

daerah atau kota. 
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Setiap peran yang dilakukan oleh stakeholders sangat penting guna 

membangun city branding. Keberhasilan city branding yang diangkat tergantung 

dari sinergi antar stakeholders sekecil apapun peran tersebut. Secara sistematis 

peneliti menggambarkan alur perancangan dan keterlibatan stakeholders kota 

Madiun dalam city branding dalam gambar skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Skema perancangan city branding Kota Karismatik 

Madiun dan pihak-pihak yang terlibat 

Sumber: dikelola peneliti dari berbagai sumber wawancara 
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4.6.3 Kendala dan Solusi Selama Proses Perancangan City Branding 

Madiun Kota Karismatik 

 Perancangan city branding Madiun Kota Karismatik hingga peresmiannya 

telah melalui berbagai macam proses mulai dari riset, pematangan konsep, 

diskusi, pengajuan dan berbagai revisi. Proses perancangan dalam waktu kurang 

lebih dua bulan diakui menjadi tantangan tersendiri bagi tim ahli perancangan city 

branding kota Madiun. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah besar yang 

dapat menghambat proses perancangan. Setelah melalui proses karantina selama 

dua bulan, tim riset dan ahli perancangan city branding kota Madiun berhasil 

menemukan permasalahan yang tengah dihadapi kota Madiun dengan branding 

sebelumnya yaitu Madiun Kota Gadis. Permasalahan tersebut yang paling terlihat 

adalah adanya krisis kepercayaan diri masyarakat kota Madiun atas munculnya 

berbagai stigma negatif dari branding Kota Gadis. 

 Dari permasalahan tersebut akhirnya data hasil riset lapangan yang 

dilakukan tim branding dipresentasikan dalam sebuah forum grup diskusi bersama 

berbagai perwakilan tokoh penting kota Madiun. Selama proses diskusi dalam 

forum tersebut sempat terjadi perbedaan pola pikir dan pendapat, namun dalam 

sebuah pertemuan berbagai pemikiran yang berbeda-beda tentunya bukan suatu 

hal baru lagi apabila ditemui satu atau dua suara yang bertentangan. Hal tersebut 

juga diakui oleh Ardiansyah sebagai ketua tim perancang city branding bahwa 

adanya “penolakan” dari pemrakarsa branding sebelumnya. Namun hal tersebut 

cukup menjadi hambatan selama proses perancangan. Namun hal tersebut dapat 

diatasi dengan kembali pada dasar pemikiran adanya proses re-branding kota 
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Madiun. Proses re-branding kota Madiun berpatokan pada visi dan misi kota serta 

kepentingan bersama yaitu kesadaran akan identitas sebuah kota.  

Untuk mengatasi adanya perbedaan sudut pandang dan pemikiran dalam 

proses diskusi tersebut, tim ahli perancangan berlandaskan riset dan fenomena 

yang tengah terjadi di masyarakat mengembalikan semua keputusan kepada 

stakeholders yang hadir pada saat itu. Disinilah fungsi keterlibatan stakeholders 

selama proses perancangan untuk menghindari keputusan satu suara diberlakukan. 

Karena dari kubu penolakan tidak dapat memberikan data yang lebih spesifik, 

akhirnya diputuskan kesepakatan bersama dalam forum tersebut untuk branding 

baru kota Madiun, yaitu Kota Karismatik Madiun. 

Setelah city branding Kota Karismatik Madiun disetujui oleh pemerintah 

kota Madiun, selanjutnya adalah proses sosialisasi kepada masyarakat luas kota 

Madiun. Menurut Plumer (dalam Slamet,1994) beberapa faktor yang 

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :(a) 

Pengetahuan dan keahlian, (b) Pekerjaan masyarakat,(c) Tingkat pendidikan dan 

buta huruf, (d) Jenis kelamin, (e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu, dan (f) 

Faktor-faktor eksternal. Dari temuan di lapangan dapat diketahui partisipasi 

masyarakat masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi karena pengetahuan 

masyarakat tentang program pemerintah masih rendah serta jenis pekerjaan 

sebagian msyarakat yang tidak mengharuskan untuk sadar akan dampak city 

branding.  
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Hasil penelitian menunjukkan ternyata pengetahuan dan pemahaman 

sebagian masyarakat masih tergolong rendah, karena belum keseluruhan dipahami 

oleh warga setempat. Namun, kendala yang dialami kota Madiun merupakan hal 

yang wajar ditemui di masyarakat yang terdiri dari berbagai pola pikir dan tingkat 

kepedulian. Seperti halnya yang terjadi pada kota Ponorogo, Astuti dan 

Kusumawati (2018), dalam penelitiannya menemukan bahwa Ponorogo dengan 

tagline “Ethnic Art of Java” yang tergolong masih dalam taraf proses pengenalan 

juga menemui beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Masyarakat 

maupun komunitas hanya sekedar mengetahui tanpa memaknai city branding 

Ponorogo dengan baik kemungkinannya disebabkan karena city branding dengan 

menggunakan tagline “Ethnic Art of Java” dirasa tidak menarik bagi masyarakat, 

sehingga tidak menumbuhkan rasa ingin tahu secara dalam.Oleh karena itu 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap city branding perlu untuk 

diberikan edukasi secara berkala. 

Selain itu, menurut tim ahli perancangan, jika terdapat sebagian atau 

beberapa masyarakat yang belum memahami akan re-branding kota Madiun saat 

ini, itu menjadi sesuatu yang dianggap wajar bahwa adanya keterbatasan 

pemerintah dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat kota Madiun. oleh 

karena itu pemerintah bersama diskominfo juga menggandeng rekan-rekan media 

untuk menyebarluaskan hal ini. Kemudian selanjutnya yang menjadi masalah 

selanjutnya adalah menjaga konsistensi terhadap city branding yang telah dibuat. 

Dari slogan city branding Kota Karismatik Madiun yang diharapkan dampaknya 

dapat mengangkat kepercayaan diri masyarakat Kota Madiun. Kepercayaan diri 
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serta sumber daya manusia yang ditempatkan sesuai pada bidangnya merupakan 

hal penting dalam menunjang keseluruhan proses dalam mengelola “branding” 

Kota Madiun. Para stakeholders yang terlibat juga merupakan salah satu unsur 

pendukung dalam memberikan saran dan kritik mengenai “branding” kota 

Madiun. 

4.6.4 Hubungan antara Kepentingan dengan Peran Stakeholders dalam 

Perancangan City Branding Kota Karismatik Madiun 

Dalam penelitian ini ada perbedaan yang mendasar dari masing-masing 

kelompok stakeholders. Pada dasarnya setiap stakeholders memiliki harapan yang 

berbeda dalam memahami branding sebuah kota. Sebagai contoh, upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun bertujuan untuk memenuhi harapan 

warganya akan berbeda bagi warga setempat dan pelaku usaha. Warga akan 

mengharapkan jaminan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan bagi pelaku usaha 

atau lembaga swasta, tuntutan kepada pemerintah daerah mengarah pada jaminan 

kelangsungan bisnis serta kemudahan dalam melakukan bisnis. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun, untuk menciptakan 

city branding Kota Madiun sebagai kota yang berkarisma dengan slogan “Kota 

Karismatik Madiun” dipandang cukup positif oleh warganya dan para pelaku 

usaha yang ada di Kota Madiun. Penilaian positif dari masing-masing 

stakeholders tersebut sangat penting bagi pemerintah kota Madiun, karena hal itu 

juga berpengaruh terhadap seberapa jauh peran masing-masing elemen 

stakeholders dalam menyukseskan city branding Kota Karismatik Madiun 

tersebut.Oktavia dan Saharudin (2013) juga menyebutkan dalam penelitiannya 
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bahwa tingkatan partisipasi merupakan derajat tingkat keterlibatan masyarakat 

dalam sebuah program terlihat dari kesempatan masyarakat untuk terlibat dan 

mempengaruhi jalannya program. 

Pemerintah kota Madiun atas dasar kepentingannya untuk mengupayakan 

kesejahteraan warga kota Madiun, berperan penting sebagai leader melalui dinas 

pariwisata selama proses perancangan Kota Karismatik Madiun. Demi 

melancarkan kepentingannya, pemerintah kota Madiun yang sadar akan 

pentingnya branding sebuah kota sebagai identitas kota Madiun, menjalin 

kerjasama dengan pihak swasta yaitu dari lembaga akademisi Universitas 

Brawijaya untuk dapat merancang sebuah city branding yang lebih baik. Tidak 

hanya itu, pemerintah kota Madiun juga mengumpulkan stakeholders kota 

Madiun untuk memberikan sumbangsih gagasan, kritik, dan saran untuk city 

branding yang lebih baik. 

Salah satu stakeholders yang juga terlibat dalam diskusi perancangan city 

branding kota Karismatik Madiun adalah dari konsultas budaya dan komunitas 

sejarah. Kepentingan masing-masing stakeholders tergambar dalam diskusi 

tersebut. Meskipun memiliki perbedaan kepentingan, namun satu dan yang 

lainnya menunjukkan adanya keinginan dan harapan yang sama terhadap city 

branding Kota Madiun yang baru, yaitu mengharapkan adanya dampak positif 

bagi kota Madiun kedepannya.  

Sebagai lembaga swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah kota 

Madiun, pihak Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Ardiansyah juga 
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memberikan peran yang sangat penting selama proses perancangan city branding 

kota Karismatik Madiun. Mulai dari riset lapangan hingga mendesain dan 

melahirkan slogan baru Kota karismatik. Hal tersebut dilakukannya sebagai wujud 

tanggung jawab terhadap pemerintah kota Madiun dan kepeduliannya terhadap 

kota Madiun. Namun, tentu saja semua hal itu tidak dapat dilakukan oleh tim 

perancang city branding kota Madiun tanpa kritik dan saran dari stakeholders kota 

Madiun sendiri. 

Kritik dan saran yang membangun diberikan oleh perwakilan lembaga 

swasta dari pelaku bisnis dan UMKM serta komunitas sejarah. Hal tersebut 

mereka lakukan karena mereka juga memiliki kepentingan dengan city branding 

kota Madiun yang baru nantinya. Tidak bisa dipungkiri justru mereka lah yang 

merasakan dampak langsung atas keberhasilan atau kegagalan city branding kota 

Madiun kedepannya. Oleh karena itu perannya dalam memberikan saran, gagasan 

dan kritik saat diselenggarakannya diskusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan 

bagi tim perancang city branding. Oktavia dan Saharuddin (2013) juga 

menyebutkan bahwa kepentingan stakeholders mampu mempengaruhi tingkat 

partisipasinya. 

Selanjutnya yang tidak kalah penting peranannya dalam menyukseskan 

city branding kota Madiun adalah warga setempat. Kepentingan warga untuk 

memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik haruslah diwujudkan melalui 

dukungannya terhadap city branding kota Madiun yang baru. Begitu sebaliknya, 

tanpa adanya dukungan dari warga setempat maka city branding Kota Karismatik 

Madiun juga tidak akan dapat berjalan sesuai harapan pemerintah kota Madiun. 
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Sehingga peranan warga kota Madiun dalam mendukung city branding kota 

Madiun dapat diimplementasikan dari sejauh mana kepentingan warga tersebut 

terhadap city branding kota Madiun. 

Dari pembahasan di atas, menunjukkan adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara kepentingan masing-masing stakeholders terhadap 

perannya selama proses perancangan city branding Kota Karismatik Madiun 

sampai pada upaya untuk menyukseskannya. Dari pembahasan penelitian ini 

terlihat bahwa stakeholders yang memiliki kepentingan terhadap city branding 

kota Madiun akan memberikan sumbangsih peranan dalam proses perancangan 

city branding.hal semacam ini juga seperti yang disebutkan Ariyani (2007), 

bahwa seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ada tiga 

prasyarat, yaitu adanya kesadaran pada diri yang bersangkutan tentang adanya 

kesempatan, dan adanya kemauan (sikap positif terhadap sasaran partisipasi) serta 

didukung oleh kemampuan (inisiatif untuk bertindak dengan komitmen). 

Tabel 4.5 Peran Stakeholders pada perancangan city branding 

Kota Karismatik Madiun 

Aktor Peran 

Pemerintah 

- Pembuat peraturan dan penentu kebijakan 

arah pengembangan city branding 

- Pembentuk badan khusus promosi pariwisata 

- Menyediakan alokasi anggaran biaya 

promosi city branding 

- Sosialisasi program dan kegiatan city 

branding 

- Menjalin relasi dengan berbagai pihak dalam 

hal pengembangan wisata 
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Swasta - Pendukung program city branding dalam hal 

sosialisasi kepada masyarakat 

- Berkontribusi meningkatkan PAD melalui 

sektor pajak dan jasa pariwisata (akomodasi, 

transportasi, restoran, bisnis travel agen, 

pusat oleh-oleh)  

- Memberikan lapangan kerja masyarakat 

sebagai tenaga kerja sehingga mengurangi 

resiko terjadinya banyak pengangguran 

Masyarakat - Akrif berpartisipasi  dan meramaikan 

program city branding 

- Menjadi bagian aktif saat perumusan 

- Berperan aktif dalam feedback atas program 

city branding sebelumnya 

- Menjadi tuan rumah yang ramah dan solutif 

- Menjaga fasilitas infrastruktur pariwisata 

Sumber : Data diolah peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran dalam bab sebelumnya, peneliti 

dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Proses perancangan city branding baru kota Madiun merupakan salah satu 

bentuk upaya kesadaran pemerintah kota Madiun atas identitas sebuah 

kota. 

b. Perancangan city branding Kota Karismatik Madiun melibatkan peran 

beberapa stakeholders penting kota Madiun yang terdiri dari pemerintah 

(Dinas Parwisata, Dinas Kominfo), lembaga swasta (komunitas sejarah, 

pemilik UMKM, tim ahli pengembangan) dan masyarakat umum ( warga 

asli Madiun, tokoh masyarakat) 

c. Kota Karismatik Madiun merupakan penggambaran karakter masyarakat 

kota Madiun yang mempunyai jiwa berkarisma, diharapkan dapat 

membuat masyarakat kota Madiun lebih percaya diri untuk mengenalkan 

kota Madiun kepada masyarakat luas 

d. Masyarakat umum memiliki peranan penting terhadap kesuksesan city 

branding Kota Karismatik Madiun. Peranan tersebut meliputi dukungan 

dan manfaat yang dirasakan masyarakat Kota Madiun yang merupakan 

sebagai tolak ukur kesuksesan city branding. 
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5.2  Limitasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data 

primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada 

penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat 

tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam 

wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk 

mengurangi bias maka dilakukan proses data condensation, yaitu data yang 

diperoleh dari lapangan berupa catatan tulisan terlampir dari hasil observasi, 

transkrip wawancara dari informan, dokumen dari website resmi perusahaan dan 

data empiris lainnya akan dilakukan analisis dengan cara memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, meringkaskan, mengubah data yang muncul. Kondensasi data 

ini membuat data menjadi kuat karena tidak ada data yang terbuang dari hasil 

penelitian. Selain itu peneliti hanya bisa mendapatkan data berupa proses 

perancangan city branding, hal itu dikarenakan pada saat terjun ke lapangan city 

branding tersebut baru disahkan dan belum diimplementasikan oleh pemerintah 

dikarenakan belum adanya persetujuan dari DPRD kota Madiun. 

5.3 Saran 

 Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, karena penelitian 

terkait city branding cakupannya sangat luas. Dalam penelitian ini peneliti masih 

menganalisis peranan stakeholders dalam perancangan city branding dan belum 

mengidentifikasi seberapa efektif dan berpengaruhnya peranan masing-masing 

stakeholders tersebut. Selain itu, stakeholders setiap kota berbeda-beda dan 

memiliki karakter yang berbeda pula, sehingga peneliti memberikan saran 
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akademis maupun praktis yang dapat dilakukan untuk pengembangan penelitian 

serta sebagai rekomendasi bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat penelitian 

yang sama. 

5.3.1 Saran Akademis 

Peneliti menemukan pentingnya peranan stakeholders dalam perancangan 

city branding sebuah kota, namun dalam penelitian ini, peneliti masih mengkaji 

secara keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dan belum dapat mengkaji secara 

fokus sejauh mana keterlibatan masing-masing stakeholders. Selain itu, setiap 

kota atau daerah akan mempunyai stakeholders yang berbeda-beda, sehingga bagi 

penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila dapat mengkaji melalui fenomena 

yang terjadi di kota lain dan lebih secara spesifik. 

 

5.3.2 Saran Praktis 

 Bagi kalangan praktis, hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi 

tentang perancangan sebuah city branding suatu wilayah tertentu. Tentu saja apa 

yang terjadi dan setiap proses yang dialami kota Madiun dalam penelitian ini tidak 

dapat disamakan atau dibandingkan dengan kota lainnya. Namun setidaknya dapat 

dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan acuan. 
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LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Wawancara pada 27 Maret 2018 

Nama Narasumber  :Rita Susanti, S.sos 

Jabatan    : Kepala bidang Dinas Pariwisata 

 

B :Selamat pagi bu, saya bayu dari Universitas Brawijaya 

D :O... yang kemarin sudah kesini tapi nggak ketemu sama saya kan? 

B : Iya bu, akhirnya dapat kontaknya ibu dari bu Nita yang bagian 

resepsionisbu. 

D  : Saya sudah baca proposal dari kamu terus datanya itu nggak valid kalau 

kamu jadikan bahan skripsimu soalnya city branding yang lama itu sebelum saya 

kerja di sini sudah seperti itu, dan saya juga nggak tau kenapa bisa dinamakan 

kota gadis, mungkin seperti ini ya, tapi ini haram untuk dijadikan bahan 

rujukan,hehe... Mungkin pihak pemkot dulu membranding Madiun itu untuk 

menghilangkan stigma negatif kalau Madiun itu tempat sarangnya PKI, tapi gak 

tau juga kalau alasannya yang lain.  Jadi bagaimana kalau kamu pakai city 

branding yang baru saja? Ini saya ada buku panduan tentang city branding yang 

baru 

B : Bagaimana ya bu, sebentar saya pikir-pikir dulu 

D  : Akhirnya? 

B  : Akhirnya pakai yang baru, daripada datanya gak ada  
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D  : lho iya 

B  : Daripada nanti gak bisa diolah 

D  : Iya kalo saya mending yang terbaru masih hangat kan. Sudah cukup 

kamu baca itu atau perlu 

B  : Perlu ini sih bu ada data-data misalnya jumlah wisatawan sebelum dan 

sesudah branding atau gimana gitu. 

D  : Kalau itu belum bisa ya. Maksude lihat hasilnya juga blm signifikan 

soalnya ini baru dilaunching awal 2018. Jadi kan kita belum ada satu tahun. Kalau 

misalkan kita mereview atau evaluasi itu kan ada periodenya. Kalau kamu butuh 

datanya wisatawan, ada, ada semua. Tapi kalau untuk perbandingan itu kayaknya 

belum bisa. Soalnya biasanya kita kan per semester. Inikan belum ada satu 

semester juga. Cuma yang ngurus data lagi rapat. Apa aja yang diminta, tulis saja, 

saya minta emailnya gitu ya. 

B  : Kalau waktu prosesannya di datanya ada bu,di pusat penelitian kebijakan 

ekonomi? 

D  : Hm, maksudnya apa? 

B  : waktu proses penyusunan ini kan ada rekomendasi kenapa kokharus 

diganti dari gadis ke kharismaik? 

D  : Nggak. Nggak ada penggantian. Bukan diganti sih, jadi tuh tetep ada, jadi 

gini gini. Jadi kayak kota gadis itu kayak goal kita. Tetep ada, tapi ketika itu juga 

pernah difloorkan ketika fgd. Fgd pertama kita itu kan ada indikasi bahwa ada 

pergantian kota gadis menjadi kharismatik. Dan kita kan mengundang sejarahwan, 

pelaku-pelaku, stakeholder-stakeholder tuh nggak setuju. Artinya bahwa ketika 

mencetuskan kota gadis juga melalui proses gitu lho, jadi bukan sembarang tiba 

tiba mencetuskan kota gadis. Pada waktu itu, kebetulan yang berbicara adalah 

yang mencetuskan. Makanya disepakati bahwa itu tidak kita hilangkan, tapi 

sekarang kayak sesuai dengan apa namanya apa ya, era sekarang itu kan harus 

rebrandin, jadi kita itu , saya gak bisa bilang ada dualisme gitu enggak, tapi kota 

gadis itu kayak goal kita gitu lo jadi kota gadis, kotanya. Trus kharismatiknya 

dengan yang terbaru dengan kita branding gitu lah. Jadi tetep ada tapi ya sekarang 

fokus aja ke city branding yang terbaru. Jadi kalau bilang itu diganti, ya kita 

nggak bis abilang gitu. Karena untuk yang dulu terlibat proses itu keberatan. 

B  : Kalau boleh tau siapa bu yang protes kalau kota gadis itu tidak boleh 

dihilangkan? 
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D  : oh waktu itu dia datang dari LSM sih, pak siapa gitu namanya. Tapi 

maksudnya prosesnya sama, Cuma waktu itu tidak melalui pihak ke-tiga. Jadi 

tetap melalui sebuah proses entah itu fgd entah apa, nah beliau itu salah satu wakil 

dari lsm. Diantaranya ada daari anggota DPRD juga ada, eksekutif muda juga ada, 

macem-macem lah. Waktu itu nggak diperjelas siapa saja personilnya, Cuma 

beliau wakil dari lsm itu yang memutuskan. Jadi dia merasa kenapa harus dirubah. 

Ya terang-terangan aja kalo diganti memang tidakbisa. yaa sekarang fokus sama 

city branding yang baru aja. Ya kan 

B  : iya, soalnya kalau diganti soalnya bangunannya madiun kota gadis yang 

di depan pasar itu kok nggak dirubah gitu, nah itu yang saya bingung 

D  : nah iya, kita juga kan apa ya, sama-sama cita-cita juga tapi janganlah 

kalau diganti secara ekstrim gitu nggak bagus lah, jangan. Ya kita menghargai. 

Soalnya dia juga bilang bahwa dia merasa kalau diganti itu nggak bagus. Bukan 

nggak bagus sebenarnya, Cuma sekarang itu sudah eranya yang apa ya, kalo 

menurutku ya, city branding yang sekarang ini melihat bahwa dengan tidak 

adanya apa namanya, lebih ke pariwisata yakan. Nah kalau kota gadis itu kan 

lebih ke goal-nya semuanya. Kalo ini kan dari segi kepariwisataan. Itu sih. Dari 

awal, tidak ada wisata alamnya, sampai kita pengen meningkatkan kapasitas sdm 

nya. 

B  : tapi ada rencana buat membangun bangunan gitu nggak bu? Kayak 

gapura yang ada kharismatik nya gitu 

D  :  eeemm.. apa ya, kalau itu tuh belum sih, belum ada. Tapi gak tau ya 

kalau ke depan besok. Soalnya gini, kalau terkait sama fisik itu kan perlu 

perencanaan yang matang 

B  : trus untuk sosialisasinya seperti apa bu? Masyarakat madiun kan luas ya, 

kaya yang di bagian mana ya, yang perbatasan gitu kadang kan gak tahu juga. Itu 

gimana buk cara menjangkaunya? 

D  : kita rencananya sih, ini kan di launching di akhir atau di malam tahun 

baru. Kegiatan kita tuh sudah tertata, sudah disetujui sejak tahun 2017. Sudah 

disetujui oleh dewan sebelum 2017 berakhir. Jadi itu disusun di akhir 2017. Jadi 

ketika itu di launching, tadinya kan di februari 2018, tapi dimajukan di malam 

tahun baru, dan kita belum punya program. Nah nanti akan kita coba melakukan 

yang namanya PAK, perubahan anggaran kegiatan, nah nanti kita baru akan coba 

untuk mengajukan anggaran untuk sosialisasi. Tapi ada upd upd lain yang sudah 

membantu kita untuk memasyarakatkan ini itu kemarin lewat kominfo. Mereka 

tuh ada kayak forum kehumasan gitu, kayak forum fgd nya mereka, pelaku-pelaku 
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di komunikasi informatika itu seperti apa segala macem mereka dari narasumber 

langsung ini pihak ketiga ini ke stake holder mereka. Itu yang dari kominfo. Kalau 

yang dari kita belum. Kalau mereka memang sudah ada anggaran. Jadi mereka 

tinggal fgd. Fgd nya berkala, jadi fgd mau mengangkat tema apa itu sudah ada 

anggarannya. Kalau kita kan belum ada. Kita belum ada anggaran untuk 

mensosialisasikan, tapi sudah dibantu dengan upd yang lain, kominfo tadi, sebagai 

corongnya ya. Trus kita ke masyarakat sudah lewat forum kehumasan ketika itu 

jadi sudah disosialisasikan dengan stake holder kominfo, tapi kita sendiri belum. 

Tetep kita akan sosialisasikan. Kemaren udah sih kita di acara eee.. fasilitasi 

kemitraan. Kita kan ada juga forum kita juga dengan stakeholder-stakeholder kita, 

kita sudah kasih ke mereka pengetahuan sedikit terkait dengan city branding. Kita 

kasih cd mereka terkait dengan bagaimana pattern nya mereka kalau, panduan-

panduan mereka kalau misalnya membuat baliho seperti apa, spanduk-spanduk 

seperti apa itu kita kasihkan kepada stakeholder kita. Tapi kalau ke masyarakat, 

mungkin ke upd upd ke dinas dinas yang lain belum. Skpdnya belum. Mungkin 

nanti akan, inshaallah 

B  : stakeholder antara dinas pariwisata dan kominfo itu beda? 

D  : beda. Beda beda. Kalau kami kan terkait sama kalo dinas pariwisata kan 

kayak perhotelan, restaurant, kalau misalnya stake holdernya kominfo ya 

wartawan, gitu-gitu lah. Tapi mereka juga mensosialisasikan ke stake holder 

mereka melalui forum kehumasan itu. Kita juga sudah kemaren tapi baru di hotel 

dan restauran. Biar mereka juga mensosialisasikan entah mereka mau buat baliho 

atau apa terkait hotek mereka harus paklai panduan-panduan yang sudah ada di cd 

B  : kemarin waktu launching acaranya apa aja bu?  

D  : launching kemaren itu, kalau setiap malam tahun baru itu kita ada 

namanya pesta rakyat. Lha pada momen itu kita melaunching dua. Jadi city 

branding sama, eh ada tiga. Jadi kita melaunching city branding, pakain khas, 

sama tarian daerah madiun. Nah itu kita launching bersama-sama di momen itu. 

D  : lha itu yang pembuatan video filler itu, kan saya lihat di web nya pemkot 

madiun yang waktu itu lho, yang memberikan ke wartawan pak walikota nya itu 

waktu acara apa itu? 

D  : saya nggak eroh. Saya nggak lihat malah 

B  : itu bu, yang mengundang beberapa pihak juga pembuat logo itu bu 

D  : oh kalau itu, mungkin ya, forum kehumasan, indoor yakan. Bukan pak 

wali ah, pak wali gak rawuh waktu itu. 
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B  : tapi ada bu videonya waktu pak wali memberikan pendapat, alasannya 

kenapa kok digantui itu  

D  : pada saat forum kehumasan itu, rawuh nggak  ya. Oh iya ada, pak wali 

rawuh sama oak sekda. Ya memang itu mungkin forum kehumasan itu waktu itu, 

ada oak wali. Soalnya bertepatan sama acara apa gitu. Yang acara malam tahun 

baru itu du aun-alun. Jadi mungkin setelah dari alun-alun itu. Saya nggak masalah 

sih sebenernya, cuma sekarang yang kita soundingkan yang baru, yang 

kharismatik itu. Jadi nggak usah dibahas yang kota gadisnya, nanti kita juga mau 

ada pameran, layoutnya ya kharismatik itu. 

B  : trus kalau dulu kan kota gadis mungkin melibatkan PT INKA gitu kan 

bu, nah kharismatik ini melibatkan siapa bu ya? 

D  : jadi kita ada salah satu kuisioner yang diberikan oleh pihak ini, kota 

madiun itu kalau diibaratkan seekor hewan itu apa? Jadi, yang mau ditanyakan 

adalah sdm nya. Karena city branding ini kan melekat sekali dengan pariwisata , 

jadi kalau alamnya nggak ada yang kita tonjolkan, ya apa? Jadi ya manusianya itu 

dimaksimalkan pengembangan sdmnya, biar kharismatik. Jadi kalau orang2nya 

sudah berkharismatik otomatis kotanya juga ikut. Biar kalo denger orang madiun 

itu wah iki orang madiun woh woh iki lo kharismane metu haha, gitu kalau kata 

pak sekda. Jadi gitu, ya sumber daya manusianya lah ya. Kayak orang sini kan ya 

dikenal percaya diri, berani, meneng, tapi kan kalo disenggol sithik tetep lhaa 

haha tapi nanti yang dibentuk tetep citra positif ya, jenenge arepe mbranding gak 

mungkin to citra yang jelek biar ditakutin gitu enggak, gak seperti itu, artinya itu 

ya kita bersahabat ya tapi jangan diganggu gitu. 

B  : kalau data jumlah wisatawannya bu? 

D  : gini... data jumlah wisatawan itu ada yang hanya dari yang datang di 

obyek wisata aja, ada yang datang di, apasih kemarin itu, banyak kok anunya itu. 

E... kriterianya, nanti biar di ini. Ini kebetulan gak ada Pak Gianto sama Pak 

Slamet lagi rapat, kalau ada bisa langsung dicetak 

D  : branding itu kan sebenernya kota kharismatik madiun, la mbok walik 

madiun kota kharismatik 

B  : tapi filler nya bilang gitu i bu, pak wali kota. Saya juga bingung kan baca 

ini 

D  :  ini ini, mungkin bacaannya nggak masalah. Tapi kalau penulisan itu kota 

kharismatik madiun itu piye? Mungkin membacanya madiun kota kharismatik, 
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atau kota kharismatik madiun, ngomongnya mungkin nggak masalah. Tapi kalau 

dalam penulisan tetep kota kharismatik madiun. 

B  : kota kharismatik madiun gitu ya bu? 

D  : ho oh. Kuwi piye nek menurutmu? 

B  : saya sebenernya juga bingung, soalnya bacanya disitu gitu tapi trus saya 

lihat videonya yang pak wali kota itu yang madiun kota kharismatik. 

D  : ya kan kalau kamu ngomong kan misalnya kita memperkenalkan, 

mensosialisasikan city branding kita madiun sebagai kota kharismatik kan gitu 

juga bisa kan. Madiun sebagai kota kharismatik bisa. Tapi kalau secara anu kan 

brandingnya kan tagline nya kan kota kharismatik madiun. Ya nggak sih? 

B  : lha nggak tau ini makanya saya juga bingung hehehe 

D  : kan misalnya kalau wonderful indonesia, terus beautiful malang, 

sparkling surabaya, itu apasih, tagline nya itu 

B  : iya soalnya kan ada yang inggrisnya juga kan the charismatic city madiun 

itu 

D  : tapi yo piye? Menurutmu piye? Yo sharing ae. Nek menurutmu piye? 

Ngomonge, tapi nek penulisan kayaknya ya harus gitu. Pokoknya ngomonge opo 

tulisane ngono lho. 

B  : kalau di logonya memang begitu, kota kharismatik madiun 

D  : piye? Kalau misale dalam ucapan gak masalah ya 

B  : tapi biasanya kan city branding kan terkenal dengan pengucapannya itu 

bu biasanya 

D  : masak? Enggak. Enggak ah. Kalau sparkling surabaya, beautiful malang 

gitu kan, trus wonderful indonesia kan bener kota kharismatik madiun. Hayo... 

wes, teko kono lho. Sparkling surabaya, Batu. Batu opo nek Batu? 

B  : Shining 

D  : shining, the charismatic city? madiun. Hayo kan gitu, iki salah lho iki, 

tulisanmu, pye? 

B  : kemarin waktu nulis itu saya juga bingung bu. Terus saya lihat, 

D  : ini kan enggak papa to ini? 
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B  : iya Nggak papa, tahun depan bisa diganti kok bu 

D  : diganti ya, saya kan ngisi yang ini to? Ini apa ini? Surat ijin ujian, aku 

tulis nih? Namaku? 

B  : waktu itu harus balik 3 kali, ternyata harus jilidnya kayak gini bu, dibikin 

kayak gini, kayak buku itu 

D  : oiya ta? Yang kedua ini ya, saya berhak menarik diri kapanpun jika 

penelitian tidak berkontribusi atau lanjut, ini apa ini? Film apa ini? Terus yang 

ini? 

B  : sama sebenernya Cuma formatnya aja yang berbeda, yang satu buat 

kampus yang satu buat bagasbangper, saya buat proposalnya juga dua, 

D  : lho kok gitu? 

B  : ya kan format dari kampus sama bakesbangpol berbeda bu,  

D  : sekarang gitu ya? 

B  : iyaaa 

D  : ya tapi kan kata kata nya sama 

B  : iya tapi saya sudah jilid terus disuruh ganti karena formatnya, jadikan 

harus merubah lagi, 

D  : ohh gitu? 

B  : iyaaa 

D  : lha dia minta berapa? 

B  : satu 

D  : tanda tangan tok ini? 

B : iya, sekarang ada ini bu, wifi yang di area area terbuka pemkot madiun 

itu programnya siapa? 

D  : kominfo 

B  : ohh kominfo, kalo di ponorogo kok programnya dinas pariwisata 

D  : mosok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

B  : iya kemarin hari sab eh hari minggu kan saya CFD disana, itu pengisinya 

itu dinas pariwisata dan kepemudaan dan olahraga di pemkot, biasanya kan 

kominfo, 

D  : kominfo lah kominfo, kalo disini kominfo, di seputar area CFD itu aja? 

B  : gatau mungkin belum ada bagian kominfonya, kan madiun baru satu 

tahun kominfo nya? 

D  : ohh ada, jadi gini, ada Cuma dulu itu gabung dengan perhubungan, jadi 

dulu itu dishubkominfo ( dinas perhubungan komunikasi dan informatika) 

sekarang dia berdiri sendiri sendiri, perhubungan sendiri kominfo sendiri, yo pasti 

ada, itu ada Cuma perubahanya Cuma itu aja, tapi kalo di ponorogo itu pariwisata 

berdiri sendiri, jadi dinas pariwisata tok nggak ada kebudayaan, apa mungkin 

karena itu ya? Apa karena wisatanya banyak, jadi kita nggak anu, memang baru 

2017 itu berdiri sendiri kominfonya, tadinya dengan dinas perhubungan, 

dishubkominfo, sekarang udah nggak dengan dishub, sama kayak kita kemarin 

2017 gabung dengan kebudayaan, tadinya kan perdangan perindustrian koperasi 

dan pariwisata, jadi agak nyambung sih dulu, tapi sekarang berdiri sesuai 

rumpunnya sendiri sendiri disesuaikan lagi jadi kita masuk kesitu. 

B  : kalo kantornya baru ini? Baru pindah? 

D  : kalo kantornya udah dua kali pindah, yang pertama di depannya stadion 

deket dinas pendidikan itu, 

B  : saya taunya disitu, kan kemarin waktu tanya bagas bangpol katanya 

dijalan itu mas. 

D  : terus kesana? 

B  : iya kesana kok nggak ada, 

D  : he.eh itu setahun disana persis dari 2017 awal januari waktu pindah 

kesana kemarin 2018 awal pindah kesini 

B  : ohh 2018 ini pindah kesini? 

D  : iya baru 

B  : iya saya lihatnya di web nya tapi udah diganti untungnya, soalnya 

suratnya dari bagas bangpol masih di jalan yang sana, saya waktu dikasih tau pak 

tharin itu katanya di anu mas, dijalan depanya stadion, saya kesana muter udah 

tiga kali nggak ada tapi ada bangunan malah tulisanya dinas kominfo, 
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D  : dimanaya? 

B  : ada bu kayak di gapura ada tulisanya dinas kominfo 

D  : kabupaten mungkin? 

B : enggak tau juga , tapi ada tulisanya dinas kominfo, 

D  : iya kabupaten itu 

B  : oh beda bu ya? 

D  : beda kita Cuma kota kecil dengan tiga kecamatan 

B  : tapi brandingnya kok dikasih kota itu kenapa? 

D  : ya itu, tadinya kan mau kharismatik madiun, tapi diawal itu stakeholder 

stakeholder bilang kan kita ada dua ini antara madiun kota dan kabupaten, kalo 

ditulis madiun tok ini orang orang bingung, ini kota apa kabupaten? Apakah tidak 

sebaiknya kita kasih lebih penekanan ini kota lho, kalo kabupaten sudah ada tapi 

gatau juga ya 

B  : oh ada juga? 

D  : harmoni apa gitu, tapi sampai sekarang belum dilaunching gitu. 

B  : hmm berarti ini khusus buat kota? 

D  :Kota, iyano kota, kita punya pemerintah sendiri sendiri, kan sendiri 

sendiri, jadi semuanya sendiri sendiri, dari mulai, ya semuanya, maka dari itu 

resume pendahulu resume kharismatik madiun, lho ini kota, dikasih penegasan ini 

kota, ditempat tempat lain juga nggak, tapi gatau ya ditempat lain ya, kayak batu 

sendiri, sumenep sendiri, gatau yang dua ada kabupaten kota yang sudah ada city 

branding mereka menonjolkan kota atau nggak saya nggak tau, tapi ketika kalo 

menurut saya ketika madiun sudah punya kota kharismatik madiun, kabupaten 

akan lebih mudah nggaperlu dia menyebutkan kabupaten, karena kalo misalnya 

madiun aja berarti kan kita juga kabupaten, kalo misal ditulis kabupaten kan 

terlalu apa ya, kita diuntungkan dengan itu sih dengan empat kata, kalo misal 

kabupaten kharismatik madiun sih agak kurang cantik kalo secara penulisan, tapi 

ketika kota kharismatik madiun itu sudah anu, dulunya tapi kharismatik madiun 

gitu aja, tapi intinya disitu kan kita mencari aspirasi aspirasi dari stakeholder 

stakeholder gimana cara masukanya  terus dicantumkan menjadi kota kharismatik 

madiun, lalu ada perubahan di apa ehmmm logo gram, gambarnya api itu ada 

perubahan tadinya warnanya merah terus berubah jadi mereka ingin warna hijau, 
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katanya aslinya lambangnya madiun itu adalah hijau, akhirnya hijau karena kita 

diapit oleh dua pegunungan, jadi hijaunya madiun dilambangkan dari situ, 

B  : tapi disini tidak dicantumkan yang lagu itu, madiun tentram dan nyaman? 

D  : ohh itu bukan kita, itu kominfo, jadi sebenernya itu bukan lagu kota 

madiun tapi gini, mereka menciptakan itu dalam rangka 100 tahun kota madiun, 

tapi mungkin hasilnya itu beliau beliau berkenan, tapi belum ada launchingnya 

bahwa itu lagu kota madiun, itu kominfo bukan kita, kita makanan khas madiun 

dan tarian daerah, tarian daerah juga kolaborasi dari pencak silat jadi memangapa 

namanya, madiun banget, 

B  : makanan khas nya tidak ditonjolkan kayak pecel brem? 

D  : brem kabupaten buka kota madiun, 

B  : kalo pecel? 

D  : iya kalo pecel, pecel sih kayak kita mengklaim kabupaten, pecel emang 

kayak tradisi pecelan 

B  : tapi kayak ada monumennya kayak makan pecel dijalan pahlawan 

D  : ada gitu lho, heeh itu, lagunya ada kan? Lagu asli pecel itu, nasi pecel 

madiun tau nggak? Aku juga nggak apal lagunya, pokok enek lah, tapi nasi pecel 

cukup dilagu itu tapi kita di april nanti adakan lomba makanan khas. 

B  : itu bagian dari city branding juga? 

D : nggak sih tapi itu merupakan kegiatan rutin gitu, tapi nantinya, yang saya 

maksud nanti gini, kita mempunyai anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi 

pada setiap acara, jadi mungkin kita nanti lay out nya tetep ada mencantumkan 

city branding, salah satu peserta lomba harus wajibnya adalah nasi pecel, 

mengkreasikan nasi pecel itu kayak apa nanti juga bisa jadi makanan khas kota 

madiun, begitu, 

B  : kalo kalender khusus city branding ada gak? Di setiap event nya, 

Misalnya kan kemarin di malang ada acara tanggal sekian tapi khusus buat 

menngenalkan city brandingnya, misalkan januari ada event apa gitu, beberapa 

bulan lagi buat event apa gitu, 

D  : oh gini, kalo itu kan, nggak ada, kan saya bilang, sama sekali, lho 

kegiatan 2018 sudah di setujui dewan titik akhir sebelum 25 oktober, ya sekitar 

oktober november lah, ya padahal baru di mulai di bulan november desember, kan 

kita tidak bisa menganggarkan, tapi kita coba di P.A.K, jadi kita berusaha semua 
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harus bertemakan city branding kayak besok pameran, apapun kegiatan ada city 

brandingapa lewat backdrop apa lewat yang kita berikan kepada masyarakat, nanti 

kita mau bagi bagi gratis gantungan kuncinya berupa city branding, lay out kita 

nanti dibuat logo nya city branding gitu gitu lah baru yang sudah teranggarkan 

kan biasanya kita buat backdrop pameran kan warna warni wa gitu, besok nggak, 

full city branding, seperti itulah yang kita dapat sementara sekarang anggaran 

yang belum jadi 

B  : tapi ide dari siapa bu kalo city brandingnya harus diganti? Kok Cuma 

dua bulan gitu bu? Atau awal tahun udah ada rencana pada 2017 itu 

D  : belum, gini, di 2017 itu kita pingin tapi belum dianggarkan di dana rutin 

yang aku bilang itu, jadi kemudian beliau sih kepala dinas punya misi setiap tahun 

punya gebrakan atau inovasi, kita buat city branding yang lain gitu kan, terus kita 

dari dinas itu sudah study banding ke shinning batu, ternyata batu itu sudah 2012 

buat, ketinggalan banget brarti, kalah adoh, terus kita menggandeng itu dari 

brawijaya itu, tapi itu kita anggarkan pada dana P.A.K, nah taun kemarin P.A.K 

itu biasanya di bulan agustus september sudah disetujui, kemarin itu ada beberapa 

gatau kenapa mundur, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan ini setelah P.A.K itu 

disetujui, prosedurnya seperti itu, rodok belibet tapi seperti itu, jadi dana anggaran 

itu atau tambahan kalo sudah disetujui oleh dewan, lah biasanya  persetujuanya itu 

paling lambat september, pikiranya kalo september oktober november itu tiga 

bulan sip, akhirnya ketika itu baru disetujui oktober pada tanggal tanggal 25 atau 

26, nah berartikan harus awal november itu pencairannya, tapi ya kita udah curi 

start sih, jadi pihak dari brwaijaya sudah mulailah mengelola sudah mencari cari, 

mereka secara informal kita sudah bekerja sama saling apaya , kayak hitam diatas 

putihnya itu november tapi kita sudah ada pembicaraan sebelumnya, kalo betul 

betul di november saya yakin nggak bisa, nggak mungkin selesai, iyo to mbok 

pikir ngunu to? opo iso rong sasi? Ini juga bukan hal buruk, Cuma kita mensikapi 

tadinya itu apa namanya september udah selesai itu mundur oktober wes gak karu 

karuan taun iki, tapi kita sudah kordinasi, orang kita ke batu itu bulan juli kalo 

nggak bulan agustus itu, dari sana kita tanya tanya yang buat siap oh ini ini  

akhirnya saya ke Brawiijaya itu juga mereka sudah mulai bekerja, jadi mereka 

sedang bekerja di dua tangan gitu, jadi ketika itu mereka sudah buat brand anunya 

lah pokoknya ada pendahuluan, 

B : itu emang kebijakan ekonominya ya bu? 

D : iya, maksudnya? 

B : ya kebijakan city branding itu ekonominya ya? 
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D : ya kalo itu pertimbangan kota Batu ya kita minta pertimbangan kota lain  

ternyata mereka juga banyak yang pake itu ternyata mereka juga terbiasa, 

daripada kita coba coba, kalo pakaian khas kita ke UGM. 

B : oh beda beda ya bu? 

D : iya beda beda, ya kalo pakaian khas di ekonomi ya gak nyambung? Kita juga 

kebudayaan itu dan sejarah itru karena pada saat itu kabupaten membuat buku 

tentang Madiun, kita mengambil  keuntungan dari itu, jadi mereka itu UGM itu 

sudah membuat buku tentang sejarah bahwa tidak ada perbedaan antara kota 

dengan kabupaten, sejarah nya itu tidak beda, nah otomatis kalo mereka sudah ke 

belanda sudah  punya bahan itu jadi sudah punya sejarah tenta madiun, tinggal 

mereka melakukan penekanan sedikit pada pakaian khasnya, dan mereka sudah 

punya bahanya karena mereka sudah melakukan penelitian, dengan dua bulan itu, 

mereka bilang jika dari awal nggak sanggup, sama dari awal nggak sanggup, saat 

itu mereka ke belanda lagi sekali lagi untuk mendalami makanan yang makanan 

khas. 
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Wawancara 30 Maret 2018 

Narasumber  : Noor Aflah, S.kom 

Jabatan  : Kasi. Layanan Aplikasi & Tata Kel. 

  

B  : Selamat siang pak, Saya yang menghubungi bapak kemarin melalui 

resepsionis dan kebetulan bapak sedang ada rapat kemarin 

 

N1 : Oiyo wingi aku rapat, awakmu sg wingi rene, sopo to awakmu sg jarene 

keponakane Afandi sg alumni UB iku kan? 

 

B : Iya pak, tapi kemarin saya sudah menemui Bu Rita kadispar 

 
Nl : piye? trus sing wingi wes berhasil? 

B : lha, satu bulan iki wis teng dinas pariwisata. suruh mencoba yang baru, 

yang kharismatik ini 

Nl : trus ning kono ambek sopo? Rita? 

B  : nggeh, Bu Rita 

Nl  : trus hasile? 

B  :hasile nggeh pun teng mriko, tapi kan tirose stake holder antara dinas 

pariwisata dan kominfo kan beda 

Nl  : beda perane? Ya kalo kita dari publikasinya ya? 

B  : ya... 

Nl  : tapi dari sisi judul, km pas ya mas? Dari sisi kharismatik 

B : lha kan saya kan nyarinya perannya, pak. Nggak terlalu beda jauh 

soalnya hanya mengganti objeknya. Bukan apa ya, bukan yang utamanya itu lho 

pak 

Nl  : pengen opo? Pengen menggali opo kepiye? 
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B  : ya, menggali pak.. kalau di kominfo proses penyebaran informasi 

mengenai city branding yang baru ini ke masyarakat bagaimana ya pak? 

Nl  : ya kita galakkan trus di media sosial kita 

B  : media sosial apa saja ya pak? 

N1 : ya banyak mas, ada youtube, twitter, instagram, facebook 

B  : Trus kalau hanya media sosial, bagaimana cara menjangkau masyarakat 

yang tidak mempunyai koneksi internet pak? 

N1  : oiyya mas, kita juga mengeluarkan tabloid setiap bulannya, dan 

menyebarkannya sampai ke RT kok 

B  :oiya pak, kalau saya lihat di youtube itu pak ya, yang filler itu 

pembuatannya waktu acara apa ya? Yang filler, pertama yang judulnya filler yang 

pak walikota juga ikut menyampaikan pendapatnya 

Nl  : o iku. Iku wek e Sakti (Sakti TV) 

B  : tapi saya lihat di channelnya Pemkot Madiun 

Nl  : memang dianjurkan kesana, tapi sg gawe arek arek sakti tv iku 

B  : untuk yang lagu itu pak, Madiun nyaman dan damai itu emang 

memperingati seratus tahunnya atau rebranding? 

Nl  : lagu itu udah masuk peringatan seratus tahun kota Madiun. sopo jenenge 

mas? 

B  : Bayu. Lha yang waktu itu pak, yang pembuatannya melibatkan pihak ke-

tiga. Rebrandingnya melibatkan siapa itu pak? 

Nl  : rebrandingnya melibatkan dinas pariwisata 

B  : trus kalau kominfo pak? 

Nl  : kominfo kuwi nggawe lagu tok. Kita terima jadinya. Yang bikin apa-apa 

itu sana. Ya saya disana masuk tim, tapi secara garis besar memang bukan 

wewenang saya. Kalau yang dinas pariwisata bekerjasama dengan brawijaya ya? 

B  : ya brawijaya 

B  : trus untuk menjangkau masyarakat yang gaptek gitu bagaimana pak? Kan 

nggak semua faham pak 
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Nl  : kan ada regu, sampai RT. Terus sampai ke tempat-tempat publik dikasih. 

Videotron enek, baliho-baliho kita ada semua. Terus kita tiap hari itu ada dari 

radio itu “suara warga”. iki, edisi 2 3 4, la iki iki sing iki (membuka halaman). 

Wes ditunjuki iki belum? Wes iki iso gae bahan iki. Iki edisi pertama khusus 

B  : woiya pak, lengkap, kalau dari dispar itu dikasih buku jumlahnya tiga. 

Nl  : wooo 

B  : kalau boleh tau website nya apa ya pak? Pdf nya itu buat lpj sama 

dokumentasi. 

Nl  : delok kabeh ae ng website e iku lengkap kabeh, ng kono yo enek pdf e 

kok mas 

B  : Sama kalau misalkan surat balasan itu darimana pak ya, intinya kalau 

sudah melakukan penelitian. Buat dimasukkan soalnya lpjnya diminta dari 

bakesbangpol. 

Nl  : buat apa itu? 

B  : ya intinya buat kalau sudah kesini gitu pak 

N1  : gampang kui, nanti biar dibikinkan sama mbaknya itu lo 

B  : baik pak terima kasih atas waktunya 

N1  : iya mas sama2 semoga sukses skripsinya 
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Wawancara 1 April 2018 

Nama   : Fatima Anhari 

Warga Asli Madiun 

 

B  : selamat siang saya dari universitas Brawijaya sedang melakukan 

penelitian tentang City Branding, apakah ibu bersedia menjadi responden saya? 

I  : oh iya mas. Namanya siapa mas?  

B  : Nama saya bayu bu. Apakah ibu warga asli madiun? 

I  : oh iya mas, saya asli madiun. 

B  : sudah berappa lama bu di madiun? 

I  : saya sudah dari kecil sampai sekarang 

B  : penelitian saya kan berkaitan dengan city branding. Menurut ibu 

bagaimana pendapat ibu tentang city branding kota madiun? 

I  : waduh, city branding itu apa ya mas ? 

B  : jadi city branding itu bagaimana madiun bias dilihat oleh warga sekitar, 

warga pendatang, warga asli. Jadi bagaimana madiun dipandang oleh mereka. 

I  : saya kira sudah bagus ya mas, jalannya bersih, teratur, di zebra cross juga 

penyeberangannya lancar. 

B  : ibu tahu tidak tagline kota madiun? 

I  : madiun kota gadis bukan mas? 

B  : menurut ibu, madiun kota gadis itu maknanya apa? 

I  : industry, industry lah mas pokoknya. 

B :  padahal januari ini sudah ganti, ibu tahu apa tidak ? 

I  : oh ganti ya mas, wah saya malah ndak tahu. 
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B :  sudah ganti jadi madiun kota kharismatik. Menurut ibu bagaimana? 

I  : apa saya yang gak update ya mas? Setahu saya dimana-mana tulisannya 

masih madiun kota gadis tuh mas. Saya kiranya masih tetap itu. 

B  : dari pemerintah sudah ada sosialisasinya lho bu. 

I  : oww tapi sejauh ini saya belum tahu, berarti sosialisasi dari pemerintah 

kurang mas, tapi kalau bulan januari brarti hitungannya masih baru banget ya mas. 

Brarti perlu digencarkan lagi. 

B  : menurut ibu, ibu sebagai masyarakat Madiun sejauh mana ibu sebagai 

warga dilibatkan dalam proses re-branding kota Madiun ini? 

I  : wah saya gak tau mas, setau saya warga gak dilibatkan.saya kira ya itu 

orang-orang atas yang menentukan. Tapi setidaknya warga setempat juga perlu 

untuk disosialisasikan mengenai branding yang baru seperti Kota karismatik ini. 

Atau mas bias dijelaskan ndak kota karismatik itu seperti apa ya? 

B  : jadi untuk yang awal itu banyak muncul stigma negatif tentang kota 

madiun, seperti kota madiun yang dianggap sebagai sarang pemberontakan PKI 

dll. Jadi kemudian muncullah Kota Gadis. Namun selanjutnya muncul stigma 

negative juga karena belum mewakili kota perdagangan dan industry, beberapa 

wisatawan menginterpretasikannya sebagai kota gadis itu ya kota wanita gitu. 

Trus kemaren bekerjasama dengan FEB UB untuk pembuatan branding baru 

Karismatik ini. Nah, Karismatik ini berawal dari seperti Madiun kan mempunyai 

Ronggo Prawirodirjo, beliau memimpin Madiun sangat bagus. Kemudian pemkot 

Madiun ingin kota Madiun ini dianggap memiliki Karismatik sendiri sehingga 

bias memimpin seolah-olah Madiun bias jadi pusat perdagangan atau sebagainya.  

I  : owalah karena kota gadis terlihat seperti wanita gitu ya makanya diganti? 

B  : yaa salah satunya itu, karena adanya perbedaan definisi dari pemkot dan 

warga atau wisatawan yang mengartikan 

I  : kalau Karismatik itu kita sebagai orang Madiun harus berkarisma gitu ta? 

B  : ya kurang lebih begitu bu 

I  : ohh… ya saya melihatnya dari maksud diubahnya ini ya baik sih mas. 

Buktinya saya tadi lupa kalau Gadis itu apa meskipun saya itu singkatan. Kalau 

karismatik ini juga saya gak paham maksudnya kita disuruh karismatik atau 

memang orangnya yang berkarisma atau gimana. Kalau menurut saya kok ya 

lebih madiun banget yang kota gadis itu ya. Kan kalau dilihat dari perdagangan 
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kota madiun memang banyak usaha-usaha perdagangan kemudian dari segi 

industry juga dibandingkan kota sekitar seperti Magetan juga lebih maju. Kalau 

untuk pendidikan di Madiun sendiri juga banyak sekolah-sekolah dan kampus tuh 

mas. Jadi kok kalau menurut saya mending yang kota gadis ya. Tapi kalau tujuan 

Karismatik seperti tadi ya baik juga sih. 

B  : jadi menurut ibu, keputusan pemerintah mengganti city branding kota ini 

Madiun itu dibilang kota Perdagangan, Perindustrian, pendidikan gitu daripada 

karismatik saya kurang ngerti. Nanti kalau saya ditanya kenapa Madiun 

karismatik trus saya jawabnya karna Madiun punya pemimpin yang Karismatik 

kan ya aneh hehe. 

B  : yaudah bu makasih banyak atas waktu dan saran-sarannya telah 

membantu penelitian saya.  

I  : oh iya mas sama-sama.masih belum tepat gitu ya bu? 

I  : saya ini kan orang awam ya mas. Gitu-gitu sebenarnya buat apa ya. Tapi 

kalau agar kota Madiun lebih dikenalnya yaa saya masih belum paham kenapa 

digantinya kok Karismatik. Dia gak nunjukin Madiunnya gitu lo mas. Kalau boleh 

saran sih mungkin singkatan gadis nya itu aja yang diganti. Kan gak mungkin juga 

kalau sebenarnya saya tau tapi gak saya sebarkan kalau mudah dihafal. 

B  : kalau menurut ibu agar seperti ini dapat diterima masyarakat mengenai 

branding kota? 

I  : ya kalau dari saya mas, seharusnya pemerintah bisa lebih jelas 

memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakatnya. Wong Madiun ini kan 

ya bukan kota yang gedhe atau kecil banget gitu kan mas. Biar orang-orang yang 

ke Madiun itu juga paham kalau Madiun itu kota seperti apa. Padahal saya bangga 

banget kalauMadiun itu dibilang kota Perdagangan, Perindustrian, pendidikan gitu 

daripada karismatik saya kurang ngerti. Nanti kalau saya ditanya kenapa Madiun 

karismatik trus saya jawabnya karna Madiun punya pemimpin yang Karismatik 

kan ya aneh hehe. 

B  : yaudah bu makasih bnayak atas waktu dan saran-sarannya telah 

membantu penelitian saya.  

I  : oh iya mas sama-sama. 
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Narasumber      : Ardiansyah Akbar 

Jabatan  : Ketua Tim Ahli PengembanganCity Branding 

 

N : Narasumber 

B : Peneliti 

 

B  : ini pak kemarin dpat info dari pak Aji tentang city branding kota Madiun. 

N  : langsung jawab aja ya brarti, monggo silahkan. 

B  : bagaimana prosesnya sampai city brandingnya perlu diganti? 

N  : Pertama kali itumemang ada  kesadaran dari pihak kota madiun untuk 

mulai fokus mengembangkan identitas daerah kemudian bertemu dengan kami, 

kami kan kebetulan dalam projek ini secara legalnya melalui lbm nya univ. 

brawijaya FEB. pada saat itu kita menawarkan beberapa skema melalui 

destinasinya, identitas kotanya, bisa melalui special produknya, atau yang lebih 

visual melalui maskot dan segala macamnya. Pad akhirnya dinas pariwisata kota 

Madiun sepakat membuat identitas kota Madiun dengan output yang disepakati 

adalah logo kotanya, tapi ketika kita membuat identitas sebuahkota, logo itu hanya 

sebuah manifestasi. Salah satu bagian kecil. Kalau bicara soal identitas city 

branding itu kan bicara soal karakter. Kita membangun karakter sebuah kota. 

Itulah kenapa salah satunya adalah logo, itu skema yang kita bikin. Dari situ 

akhirnya disepakati sebuah metode agar city branding ini tidak menimbulkan 

kesalahan umum, adalah seperti manifestasi politik daerah, kedua tidak 

mengakomodir culture atau budaya, kondisi yang ada didalam masyarakat. Kita 

tidak ingin itu terjadi bahwa masyarakat hanya sekedar untuk mengamini. Itulah 

kenapa kita mencari pihak-pihak yang konsen, bisa mewakili elemen dari kota. 

Kalau bicara stakeholders kita mengikutsertakan komunitas. Yang mengundang 

dinas pariwisata, dan dinas-dinas yang lain juga hadir kemudian yang saya tau ada 
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komunitas sejarah madiun,kemudian pengusaha, kemudian dari perhotelan, 

kemudian media, waktu itu dari RRI yang hadir. Kemudian tokoh-tokoh 

masyarakat Madiun itu juga hadir. Itu kita kumpulkan dalam focus group 

discussion. Jadi FGD terbatas yaitu kami dengan pemerintah, untuk menyamakan 

persepsi proses, kemudian FGD kedua untuk menyaring data. 

B  : itu sudah semua stakeholders dating pak? 

N  : Ya kebetulan juga melibatkan akademisi, karena saat itu juga bebarengan 

juga dengan penyusunan baju khas Madiun. Jadi waktu itu ada 3 penyusunan 

yaitu, city branding yang bekerjasama dengan brawijaya, kemudian baju adat 

kkhas mmadiun dengan UGM kemudian tarian khas Madiun bekerja sama dengan 

unesa. Karena ini jalan bersama otomatis FGD nya dilakukan bersama, jadi waktu 

itu lebih banyak orang-orang yang konsen dengan budaya Madiun. Karena analisa 

awal kami sejarah madiun itu bisa menjadi masalah juga menjadi potensi. Kalau 

kita denger madiun kan waktu itu kota PKI, ini juga yang menjadi dasar awal 

teman-teman Madiun menghubungi kami, ingin merubah itu yang sangat melekat, 

bahkan ada monumennya, monument itu justru menjadi penguat. Kemudian juga 

merasa kota gadis itu kurang pas. Akronim yang diciptakan kurang pas. Sehingga 

urgensi identitasnya cukup tinggi. 

N  : sebenarnya kalau ditelisik sejarahnya kan kota Madiun ini adalah korban, 

tempat pecahnya kejadian itu, pentolan-pentolannya aja juga bukan orang Madiun, 

tapi karena kejadiannya disitu akhirnya sangat melekan bahwa kota Madiun 

sebagai kota PKI, tapi kalau dipertanyakan kembali dalam sejarah kenapa di 

Madiun? Kita melakukan riset sejarah, ternyata Madiun itu memiliki nilai penting 

antara Jawa Timur dan Jawa tengah. Jadi kalau mau menaklukkan Jawa Timur 

gampangnya pada masa dulu itu Madiun harus jatuh dulu, sebaliknya juga seperti 

itu. Jadi posisinya sangat strategis. Dan kalau melihat orang-orang asli Madiun 

pada saat itu adalah orang-orang penting yang ditaruh disitu untuk menjaga posisi 

strategis dari Madiun. Akhirnya kita riset dan menghasilkan satu kata yaitu 

Karismatik. Karismatik itu mewakili karakter dari orang madiun, dan 

harapannyakota ini akan jadi kota karismatik, keberadaannya diperhitungkan. Jadi 

city branding kota Madiun ini disepakati sebagai wajahnya orang Madiun. Jadikan 
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banyak orang Madiun yang melanjutkan pendidikan diluar Madiun dan tidak 

kembali, itu karena mereka minder dengan stigma negative kota Madiun, oleh 

karena itu ciptakan karakter seperti ini agar mereka bangga. Dan Alhamdulillah 

hamper satu tahun berjalan tidak ada penolakan dari mereka. kemudian yang saya 

salut adalah dibeberapa kota lain kalau sudah terbentuk city branding oke 

berhenti, tapi saya tidak melihat itu di Madiun. Mereka sangat konsisten dari 

pemerintah kota untuk mensosialisasikan itu, membangun menjadi karakter 

bersama. Kemudian konsisten penggunaan tone visual yang kita bikin, sehingga 

itu benar-benar kebangun. Itu saya salut, Karena rata-rata kelemahannya adalah 

aktivasi yang tidak terlalu kuat. Sehingga kadang satu tahun setelahnya orang-

orang tidak akan paham. 

B  : lalu untuk sosialisasinya itu seperti apa pak agar mereka paham? Karena 

dari beberapa riset saya masih ada yang belum paham dan masih menganggap 

kota gadis. 

N  : jadi kalau kita kemaren memang kita sepakati bahwa tidak bisa 

masyarakat akan memahami keseluruhan jika pemerintah tidak melakukan 

sosialisasi di setiap lini, dan kita juga memahami bahwa adanya keterbatasan 

pemerintah dalam hal itu. Namun sejauh ini kita pantau melalui sosial media, 

tidak ada penolakan, nah dibeberapa sarana prasarana public juga sudah mulai 

muncul. Namun sebaiknya pemerintah tidak boleh berhenti memahaminya di 

ranah visual karena jika berhenti disana akan terbentur dengan penganggaran 

biaya, karena kembalinya ke infrastruktur, oh ini harus ada gapura karismatik 

Madiun, oh ini harus ada penanda-penanda jalan karismatk madiun, kalau 

mindsetnya berhenti disana pasti kesulitan. disini yang masih kurang dilakukan 

oleh pemerintah Madiun adalah bagaimana menerjemahkan ini, sebuah metode, 

cara yang disepakati programnya apapun kita bisa sosialisai tentang karakter 

karismatik Madiun, kenapa saya bicara pemerintah kota? Karena kalau city 

branding tidak didukung oleh pemerintah kota maka akan terasa berat untuk 

menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua adalah komunitas non pemerintah 

yang kemaren ikut fgd diposisikan sebagai partner, tidak hanya saat fgd tetapi 

setelah barangnya jadi mereka adalah tim yang bersama pemerintah 
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mensosialisasikan itu. Mungkin, satu yang terlewat adalah kita sudah berhasil 

menciptakan khlayak besar yang mengamini hal ini. kalau dari dinasnya, 

kominfonya sudah bagus, ada berbagai media, event, namun peran serta 

masyarakat, atau bahasa saat ini endorsement nya ya orang-orang yang ikut fgd 

tadi itu, yang omongannya didengar masyarakat yang dekat dengan masyarakat ya 

orang-orang tadi kan.strategi-strategi seperti itulah yang mungkin pemerintah 

miss. 

B  : waktu pembuatannya ka nada kepentingan-kepentingan yang berbeda, 

gimana cara menyelaraskannya pak? 

N  : kembali ke visi misinya dari kota sebagai pegangan, jadi bukan 

stakeholders tertentu. Kemudian program-program prioritas yang kita 

kembangkan terlebih dahulu, baru kita mengakomodir masukan dari masyarakat. 

Sebenarnya gini, pro-kontra nya misal saat fgd kemaren, yang dating yang bikin 

kota gadis ya merasa “tersinggung” diganti, tapi posisi kami saat itu inisiasi dari 

pemerintah kota. Dan selama ini yang menunjukkan kota gadis menimbulkan 

stigma negative berdasarkan data, jadi jika ngomongin soal tersinggung sudah 

tidak menjadi acuan lagi. Data-data secara angka kurang pas jika Madiun 

dikatakan sebagai kota Perdagangan dan industri. Belum outstanding dengan kota-

kota lain. Sedangkan ketika berbicara identitas kita pasti ngomongin yang paling 

bisa kita jual, yang paling bisa membuat kita dibedakan, ketika kita bertahan 

disitu Madiun akan sangat berat bersaing dengan kota-kota di Jawa Timur. Maka 

kita mencari apa yang bisa diangkat, kemudian dari diskusi kemaren kita fokus 

terhadap apa yang bisa mengangkat kepercayaan diri masyarakat kota Madiun. 

Ternyata permasalahan utamanya disitu dengan banyaknya stigma negatif, banyak 

masyarakat yang minder. Ini yang coba kita pecahkan dengan membuat identitas 

yang dapat menjadi kebanggan masyarakat kota Madiun. Oleh karena itu 

Karismatik, ini semangat yang kita temukan dan kita tawarkan kepada masyarakat 

Madiun untuk dibawa keluar. 

B  : Madiun kota pensiunan 

N  : itu sebenarnya yang berkembang di masyarakat, kita dapat simpulkan bahwa 

selama ini terlalu banyak stigma negative yang berkembang disitu. Kota pensiunan kan 
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kesannya tidak produktif. Seperti kota gadis kan sebenarnya singkatan, tapi banyak yang 

gak tau. Akhirnya ya berdampak ke masyarakat madiun. Oleh karena itu dengan 

karismatik madiun ini orng-orang karismatik. Karismatik ini kita dapatkan dari 

menganalisis kebelakang, ada tokoh-tokoh yang perlu di ekspose. 

B  : pada waktu itu DPRD dilibatkan ndak pak? 

N  : ndak, memang sebaiknya ada masukan namun komunikasinya tidak bisa digali. 

Kita kan kerjasamanya dengan pemerintah kota Madiun. 

B  : jadi sebenarnya dibawah universitas brawijaya atau pemerintah kota Madiun 

pak? 

N  : jadi kerjasamanya antara univ. brawijaya melalui lembaga kajian kebijakan 

daerah bekerjasama dengan pemerintah kota Madiun dinas pariwisata dan pemuda. Itu 

secara kelembagaan. Kemudian sebagai tim pengembang lembaga kajian ini menunjuk 

kami sebagai tim ahli pengembangan. Kalau kami tidak langsung masuk gitu aja. Nah 

komunikasi dengan DPRD dilakukan oleh pemerintah sendiri bukan dengan kami. 

B  : prosesnya semua di Madiun ya pak? 

N  : iya di Madiun dan cukup melelahkan 

B  : prosesnya 2 bulan full atau bagaimana pak? 

N  : yang pasti fgd di Madiun, untuk proses di Malang, proses karantina tim selama 

1 minggu di kota Batu. Mengejar waktu itu kan. 

B  : kenapa karantinanya di Batu?  

N  : yak area dekat dengan kita agar cukup nyaman. Setiap hari ada pembicaraan 

dengan tim ahli kemudian dilanjut perancangan. Turun ke Malang sudah paling tidak 

dengan draft awal, kemudian kembali ke Madiun untuk dipresentasikan. 

B  : selain FGD apakah ada komunikasi lain pak? 

N  : kebetulan tim kami ada yang backgroundnya Madiun kemudian ada group WA 

dengan komunitas fungsinya sebagai pengamat dan orang-orang yang dekat dengan 

sejarah Madiun, disitu dibantu untuk komunikasi, kemudian secara formal kita turun 
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untuk observasi ke lapangan tanpa melibatkan pemerintah kota. Setelah data terkumpul 

barulah kita presentasi. 

B  : saat awal ditawari ada rasa khawatir ndak pak ? 

N  : ya cukup khawatir, karena adanya kontroversi city branding itu, makanya kita 

dari awal ingin melibatkan stakeholders supaya menciptakan ini hasil urun rembug orang 

madiun, bukan hasil pemikiran orang Malang. Ya memang harusnya seperti itu. 

 

 

 

Nama Narasumber : Aji Prasetyo 

Jabatan  : Konsultan Budaya 

 

B : Selamat malam pak, saya Bayu dari UB ingin bertanya masalah proses 

pembuatan city branding Madiun yang terbaru ini pak 

A : Baik mas, kira kira apa nih yang bias saya bantu? 

B : Bapak kan selaku konsultan budaya pada waktu proses perencanaan city 

branding ini, itu awalnya bagaimana ya pak kok bias sampai jadi kota Karismatik 

Madiun itu? 

A : Jadi tim ini ada beberapa orang, konsultan tata kota, konsultan desain, 

nah kebetulan saya di sini sebagai konsultan budaya. 

B : Ternyata saya  baru tau kalau city branding melibatkan konsultan budaya 

juga,hehe 

A : Nah.. justru konsultan budaya itu yang jadi tulang punggungnya untuk 

menjelaskan tulang punggungya Madiun ini harusnya dilihat. Dulu saya sejak 

bayi sampai remaja kan tinggal di Madiun juga, mas Bayu orang mana? 

B : Saya juga orang Madiun pak. Tapi bukan kota, Madiun selatan tepatnya 

A : oohh…Jadi awalnya itu saya menjelaskan kalau Madiun ini seperti apa 

dilihatnya nanti, akhirnya saya presentasi dulu ke jajaran pemkot tentang apa yang 

ada dalam konsepku, hinga akhirnya mereka deal dan saya memberikan 
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pembekalan pada tim desain. Mereka akhirnya merekrut beberapa desain yang 

dikarantina sekian lama hingga kahirnya menciptakan desain termasuk slogan 

Karismatik itu. Jadi slogan Karismatik itu bukan berasal dari ide saya, saya hanya 

memberikan pembekalan bahwa Madiun itu dipandang sebagai kots ysng seperti 

apa gitu, dan tim desain tidak akan bias bekerja kalua belum saya kasih ide-ide 

itu. Setelah desainnya jadi, saya maju lagi ke pemkot untuk menjelaskan kenapa 

desainnya begini meskipun aku tidak terlibat dalam pembuatannya itu, tapi itukan 

hasil dari presentasi saya… Bisa dibayangin nggak? Faham kan maksudnya 

B : Iya pak, tapi kenapa bisa sampai muncul kata Karismatik itu bagaimana? 

A : Begini ya, Latar belakang masalahnya dulu aja ya, apa sih yang identic 

dari Madiun kalua nggak pecel ya PKI, ya to? Menurutku itu tidak tepat 

disandang oleh orang Madiun. Nama Madiun jika muncul di buku sejarah umum, 

ya mentok dengan tulisan PKI itu. Nah kalua kita mau belajar sejarah saja ya, 

misalnya perang diponegoro ya. Padahal itukan pangeran DIponegoro 

disandingkan dengan Kyai Mojo, Ronggo Prawiroridjo yang bernama Ali Basah 

Sentot Prawiroridjo. Ternyata tiadak banyak yang tau kalua mereka orang 

Madiun. Mengapa nama mereka jarang sekali disebut. Orang hebat yang masih 17 

tahun yang mendapatkan gelar Ronggo kedua yang bias memimpin pasukan elit 

dengan reputasinya yang nyaris tidak pernah kalah dan sebagainya. Padahal 

mereka kan mempunyai prestasi yang bagus, kenapa hanya mereka mereka saja 

yang jelek yang disebut sebut.gitu lo…Naah itu awal mula latar belakang 

masalahnya.. 

B : Lalu bagaimana setelah mendapatkan latar belakang seperti itu pak? 

A : Slogan berikutnya harusnya yang bisa memperlihatkan orang Madiun 

yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang seperti Ronggo Prawirodirdjo 

tersebut. Jika kita tarik ke belakang lagi adanya kerajaan kurawan yang ada di 

Madiun, mungkin umurnya unda undi yo karo Madiun. Kerjaan Panjalu yang 

sebelum singosari berdiri berarti sebelum kerjaan Majapahit berdiri juga bisa jadi 

itu peradaban tertua di Jawa. Kenapa harus ada di Madiun? Kenapa nggak ada di 

tempat lain gitu, misalnya di pinggiran seperti Pacitan atau Trenggalek gitu. 

Selanjutnya saat kerajaan mataram berdiri, orang semacam Senopati ekspansi ke 

Jawa Timur, pintunya adalah Madiun, ini yang harus ditaklukkan dulu, baru bisa 

taklukkan berbagai tempat tempat di Jawa Timur ini. Kenapa harus Madiun… 

berarti secara geografis ini dianggap penting ya to? Sehingga muncul kerajaan 

kurawan akhirnya muncul kerajaan yang menjadi sasaran Mataram untuk 

menguasai Jawa Timur. Kita juga tau bahwa Hamengkubuwono pertama saat 

mendirikan kerajaan di Yogyakarta, panglima abrinya Ronggo Prawirodirdjo itu 

juga dipasrahi jabatan tambahan sebagai Bupati Megono monco negoro timur 
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yang membawahi sekian Bupati di Jawa Timur dan itu berpusat dimana? Di 

Madiun juga. Berarti kesimpulannya apa? 

B : Wah… saya kurang faham kalua masalah-masalah kayak gitu pak, 

hehe… tapi saya menangkap kalau Madiun punya sosok yang hebat yang kurang 

dikenal. 

A : Naah yo kuwi… Madiun itu nggak punya tambang, lahane yo gak subur-

subur banget kan yo? Sumber daya alam e paling yo jati kui… berarti yang 

istimewa dari Madiun apa? Ya orangnya… Sumber daya manusianya. Mulai dari 

Retno Dumilah, Ronggo I sampai III, Sentot. Itu semua orang-orang Madiun, 

artinya orang-orang Madiun itu istimewa, maka kalau mau mengembangkan 

potensi kota jangan diarahkan pengembangannya ke sumberdaya alam, tapi 

arahkan ke sumberdaya manusia. Kalau Pacitan kan punya slogan kota 1000 goa, 

mergo kui sg didol goane guduk wong e, ya kan?  Madiun arep ngedol opo nek 

gak wong e. Nah akhirnya kita cari, seperti apa cirikhas masyarakat Madiun, ya 

delok en tokoh2 kuwi. Terus saya lihat masyarakat Madiun, owh di sini banyak 

sekali dan lahir perguruan perguruan pencak silat dan ada yang mendunia. Dunia 

pencak silat itu sendiri sangat dekat dengan msyarakat Madiun. Tapi bukan berarti 

tawuran satu sama lain, artinya orang Madiun itu mempunyai jiwa petarung 

seperti Retno Dumilah dkk, mereka itu bertarung mempertahankan prinsip meraih 

cita-cita dan ambisi menang, tapi wong wong e iku alus. Kebetulan pada tahun 

2013 saya juga mebuat komik yang berasal dari Madiun idenya, yaitu Harimau 

dari Madiun yang mendapatkan beberapa penghargaan. Naah itu yang membuat 

insiprasi desainer-desainer hingga menjadi karismatik. Madiun Karismatik ini 

terinspirasi dari tokoh0tokoh yang tadi, tapi kesalahannya pihak pemkot 

memberikan tambahan kata “kota” sehingga menjadi Kota Karismatik Madiun. 

B :  Kalau boleh tau itu kesalahannya seperti apa pak? Padahal kan Cuma 

menambahkan kata “kota” saja? 

A : Pihak pemkotnya menambahkan kata “kota” karena ada kota dan 

kabupaten mas, gitu katanya…padahalkan kan eman banget gara-gara diseseli 

imbuhan “kota” jadine wes gak asyikneh. Harusnya kan Madiun Karismatik aja, 

kan nggak penting itu mana kabupaten mana kota, yang pentingkan Madiun 

mempunyai sumber daya manusia yang istimewa, ya karismatik itu tadi.  

B : Lalu makna karismatik itu sendiri apa ya pak? 

A : Arti karismatik itu berarti orang punya ilmu, bisa disebut berilmu, 

berwibawa, berkarisma gitukan… alasan kedua karena teknis, nantikan bisa 

dibahasa inggriskan Cuma mengganti beberapa huruf ya kan? Coba apa? 
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B : The charismatic city Madiun 

A : naah.. itu menyiapkan seandainya Madiun go Internasional dadine Cuma 

ngubah kuwi tok, huruf k dadi c ya kan? 

B : Lalu kenapa logonya seperti itu? 

A : itukan gabungan macem-macemkan?  Itu luwes seperti gerakan pencak 

silat yang sekilas mirip mrpiat e macan yo to? Terus apa maneh? 

B : Ada tanduknya Banteng juga pak. 

A : Sek2… karena kalau ditanya hewan apa yang disakralkan yang 

mencerminkan Madiun, itu apa? Akhire tak jawab, kalau di gunugan wayang  ada 

dua raja hutan jawa yang dijejerkan, keduanya memiliki karakter yang berbeda, 

kalo macan ini pemangsa dan lincah serta cerdik, kalau banteng ini bukan 

pemangsa, dia aja makan rumput tapi dia memilih melawan sampai titik darah 

penghabisan kalau diserang, dan itulah yang cocok untuk karakter orang Madiun. 

Akhirnya dua unsur itu tadi dijadikan satu, untuk logo city branding Madiun. 

B : Saya pikir konsep Harimau itu dari bangunan yang ada di Madiun bagian 

selatan kan ada juga tugu yang berbentuk harimau, ternyata dari gunungan 

wayang itu ya pak? 

A : Bisa saja seperti itu juga, karena di depan alun-alun itu juga ada tugu 

yang berbentuk banteng.tapikan kuwi yo wes lawas yo to? Paling zaman 

Indonesia lagi merdeka ya to?  

B : oo…seperti itu, lalu untuk warnanya? Kenapa seperti itu pak? 

A : Sebenarnya ya Madiun itu warnanya merah, tetapi orang Madiun itu 

sudah trauma dengan stigma warna merah itu tadi. Tetapi sebenarnya ya itu 

karakternya Madiun. Yang pertama kali menyodorkan konsep, benar benar konsep 

maksudnya bahwa dalam Islam bahwa manusia itu tidak dibatasi oleh kelas, 

maksudnya tidak berkasta itukan syekh Siti Jenar, bahkan dia dengan terang-

terangan berani mengatakan tidak patut hanya raja menyebut dirinya Ingsun, 

hingga akhirnya rakyat jelata menyebut dirinya kawulo bisa juga sahaya, abdi atau 

buda. Maka sekarang ajaran syekh Siti jenar atau Syekh Lemah Abangan, 

pengikutnya disebut abangan. Siapa yang bisa membantah kalau orang Madiun itu 

orang abangan. Dadi nek PKI kui diarani Atheis yo mengko dhisek. Nek ngerti 

fakta-fakta ngnuwi lagi mikir … Jadi itu tadi pengantar yang saya sodorkan ke 

dinas tentang kota Madiun  itu seharusnya dicitrakan seperti ini lo… setuju 

nggak? Kalo setuju oke…beri waktu para desainernya untuk menggodok idenya. 

Dan jadilah karismatik dan pak wali kota setuju. Jadi dalam kaidah desain logonya 
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bisa melibatkan apapun, logo bisa melibatkan binatang, symbol benda, symbol 

tumbuhan, symbol unsur alam… macem-macem. Tergantung maunya kemana, 

naah kalau Madiun itu sepertinya yang cocok adalah symbol binatang,  

B : Baik pak terimakasih banyak atas informasinya. 

A : Iya mas sama-sama 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala 

bidang Dinas Pariwisata kota Madiun 

Lokasi penelitian di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota Madiun 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala seksi layanan 

aplikasi dan tata kelola Dinas Kominfo kota Madiun 

Lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan 

Informatika kota Madiun 

Peneliti bersama Ketua tim ahli 

pengemmbangan city branding kota 

Madiun  

Peneliti bersama konsultan budaya city 

branding kota Madiun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


