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1.1 Latar Belakang

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perkotaan, pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.1

Berdasarkan fungsi kota tersebut menjadikan persaingan antar kota untuk

mendapatkan kepercayaan sebagai kota yang terbaik dalam aspek tertentu bergantung

pada bagaimana kota dapat memaksimalkan kekuatan untuk melakukan kompetisi

dengan relevansi yang dimiliki oleh kota. Terdapat keterkaitan antara perencanaan

dengan pemasaran kota (city marketing); pemasaran kota dapat membantu

terwujudnya suatu rencana kota, dan implementasi rencana kota dapat dipasarkan

dalam upaya pemasaran kota2. Salah satu bentuk pemasaran kota yang sedang

berkembang saat ini adalah pemberian citra kota atau city branding.

City branding dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu kota atau wilayah

untuk membuat positioning yang kuat di dalam benak target pasar mereka, seperti

layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga kota dapat dikenal secara luas

baik regional ataupun global. Untuk konteks Indonesia, jauh sebelum konsep city

branding muncul, sudah banyak kota yang telah memiliki positioning jati diri kuat

1 UU No. 26 th. 2007 Tentang Penataan Ruang
2 Djunaedi, Achmad. (2002). Pemasaran Kota dalam kaitannya dengan Perencanaan Kota



yang dapat dianggap sebagai cikal bakal sebuah citra (branding). Contohnya Kota

Bandung sebagai ‘kota kembang’ atau ‘paris van java’. Kota Yogyakarta diposisikan

sebagai ‘kota pelajar’ atau ‘kota budaya’ dan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi

Bali sebagai ‘pulau dewata’.

City branding juga merupakan proses atau usaha membentuk merek dari

suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut untuk

memperkenalkan/mengkomunikasikan kotanya kepada target pasar (investor, tourist,

talent, event) kota tersebut dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon,

eksibisi, dan berbagai media lainnya dikenal luas (high awareness), disertai dengan

persepsi yang baik. Tujuan city branding yaitu sebagai media promosi sehingga  kota

tersebut dikenal luas (high awareness) dan mendapat persepsi yang baik, sehingga

menjadi tempat bagi investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan

penyelenggaraan kegiatan/events.

Konsep branding dalam dunia bisnis, sangat menentukan keberhasilan suatu

perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengalokasikan anggaran yang

sangat besar untuk dapat mempromosikan brand-nya ke masyarakat luas. Begitupun

dengan konsep brand pariwisata, dengan potensi penerapan otonomi daerah serta

meluasnya tren globalisasi saat ini, daerah pun harus saling berupaya untuk merebut

pasar, khususnya para wisatawan dan investor ke daerah masing-masing. Oleh karena

itu, daerah membutuhkan brand yang kuat.

Secara definisi, city brand adalah identitas, simbol, logo, atau merek yang

melekat pada suatu daerah. Pemerintah daerah harus membangun brand untuk



daerahnya, tentu yang sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target

daerah tersebut. “city branding merupakan suatu strategi yang dilakukan negara atau

daerah untuk membuat positioning yang kuat dalam target pasar mereka seperti

layaknya positioning produk atau jasa sehingga negara atau daerah tersebut dapat

dikenal secara luas di seluruh dunia.

Berbagai manfaat akan didapatkan dengan penerapan strategi tersebut,

diantaranya adalah awareness, reputasi, serta persepsi yang baik mengenai sebuah

destinasi wisata. Konsep city branding juga dapat mendorong iklim investasi,

maupun peningkatan kunjungan wisatawan. Pariwisata merupakan merupakan ujung

tombak bagi sebuah daerah untuk menarik investor untuk masuk ke daerahnya

tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemahaman mengenai bagaimana

konsep city branding diaplikasikan di kota-kota Indonesia menjadi menarik untuk

diteliti. Pemahaman konsep city branding kota-kota di Indonesia perlu untuk

ditingkatkan karena terdapatnya indikasi bahwa penerapan dari city branding masih

parsial dengan sekedar penggunaan logo atau slogan.

Satu formula pendekatan untuk semua kota juga tidak dapat dilakukan.

Setiap kota adalah suatu sistem berbeda dan setiap komponennya melakukan

penetrasi dan bersinggungan satu sama lainnya yang terefleksikan pada kesan ruang

tersebut. Tantangan utama dalam citra kota berada sekitar persoalan bagaimana untuk

membentuk suatu ‘payung’ citra kota yang berkoherensi dalam ragam lintas area



yang berbeda dari kegiatan dengan beragam target pengguna, namun di saat yang

sama membentuk komunikasi citra kota dalam sektor yang spesifik.

Positioning Kota Batu yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang

memiliki potensi wisata yang besar, hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan

kondisi geografis serta berbagai wahana wisata terdapat di kota tersebut. Adapun

strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai status city

branding “Shining Batu” adalah peningkatan pengelolaan budaya dan warisan,

peningkatan pengelolaan mekanisme investasi, penguatan kepemimpinan,

peningkatan kualitas dan kreativitas SDM, penguatan ekspor , dan peningkatan tata

kelola. Peningkatan pengelolaan budaya dan warisan, dan peningkatan pengelolaan

mekanisme investasi menjadi fokus utama dalam pengembangan city branding

“Shining Batu”. Hal ini disebabkan karena pertimbangan waktu, alokasi dana dan

sumber daya manusia yang tersedia. Peningkatan dan penguatan city branding

“Shining Batu” akan berdampak pada daya saing Kota Batu. Hal tersebut dilihat dari

peningkatan jumlah pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi.3

Keunggulan kompetitif Kota Batu, antara lain pada aspek geografis, sektor

pertanian, dan objek pariwisata yang dimilikinya. Ketiga aspek tersebut memiliki

keterkaitan erat yang saling melengkapi. Sehingga, pada akhirnya, menjadi

keuntungan tersendiri bagi Kota Batu yang dapat mendukung visi Kota Batu sebagai

sentra pertanian organi berbasis kepariwisataan internasional. Apel merupakan ciri

3 Chandra Winata, Bayu.2016. Jurnal “Strategi City branding “Shining Batu” untuk Meningkatkan
Daya Saing Kota Batu. Bogor: IPB



khas Kota Batu yang telah diakui oleh masyarakat luas. Sejak tahun 1960, tanaman

apel sudah banyak ditanam di Kota Batu untuk menggantikan tanaman jeruk yang

saat itu banyak mati diserang penyakit. Sehingga, sampai saat ini Kota Batu menjadi

kota Kawasan Agropolitan. Selain itu, Kota Batu juga terkenal dengan tempat-tempat

bersejarah dan telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga

kerajaan. Oleh sebab itu, hingga sekarang Kota Batu terkenal dengan tempat-tempat

bersejarahnya, salah satunya adalah kawasan Wisata Songgoriti yang terdapat di

dalamnya peninggalan bersejarah Candi Supo. Terlebih lagi, Institut Teknologi

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berencana untuk mengembangkan transportasi

alternatif kereta gantung, yang merupakan pertama kalinya di Indonesia, untuk Kota

Batu yang nantinya kereta ini dapat menjadi ikon baru untuk Kota Batu. Kota Batu

berudara sejuk serta memiliki panorama alam yang indah jika dilihat dari sudut

manapun. Dengan keadaan alam yang unik ini membuat Kota Batu memiliki potensi

untuk mengembangkan sektor pariwisatanya selain sektor pertanian yang sudah

terlebih dahulu berkembang dan menjadi andalan di Kota Batu.

Potensi wisata di Kota Batu pada tahun 2015 mampu mengisi kas daerah

melalui APBD sebesar Rp 725 miliar dan Rp 580 miliar di antaranya berasal dari

pajak industri pariwisata. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kota

Batu untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata. Sebagai salah satu alat

untuk melawan persaingan dalam globalisasi, peran masyarakat sangat diperlukan

sebagai kekuatan pendukung brand atau merek suatu kota. Masyarakat adalah

golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya



bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat

hidup bersama di suatu tempat pada suatu waktu.4

Masyarakat memiliki tugas dan kewajiban untuk membangun tempat dan

daerah dimana mereka tinggal dan bersosialisasi. Masyarakat Kota Batu memiliki

tanggung jawab penuh terhadap keberadaan, perkembangan dan pertumbuhan Kota

Wisata Batu. Masyarakat yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh, serta

memiliki sense of belonging terhadap Kota Batu, akan menjadikan Kota Wisata Batu

akan semakin dikenal, tidak hanya dikenal karena pesona wisatanya saja, tetapi juga

masyarakat yang ramah dapat membuat pengunjung betah dan memiliki loyalitas

untuk menjadikan Kota Batu menjadi salah satu referensi tujuan wisata.  Kondisi ini

menjadikan Kota Batu yang pada awalnya sebagai kota agraris berubah menjadi kota

pariwisata dengan potensi yang dimiliknya.

Keberhasilan Kota Batu sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Timur

menunjukkan adanya keberhasilan, kondisi ini ditunjukkan adanya peningkatan

jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Batu. Data jumlah wisatawan di Kota

Batu tahun 2010-2016 secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Batu Tahun 2010-2016

Tahun Jumlah Kunjungan
2010 2.178.794
2011 2.587.777
2012 2.809.366

4 Shadily, Hasan. 1993. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta



2013 3.017.083
2014 3.364.019
2015 3.715.650
2016 3.961.021

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu, Tahun 2017

Tabel 1.1 menujukkan bahwa keberhasilan Kota Batu sebagai salah satu kota

wisata di Jawa Timur menujukkan adanya keberhasilan, dimana terjadinya

peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan selama tahun 2010-2016.

Kondisi ini selain merupakan keberhasilan dari pemerintah daerah Kota Batu dalam

melakukan pengelolaan potensi wisata juga adanya peran dari masyarakat yang

memberikan dukungan pencapaian Kota Batu sebagai kota wisata di Jawa Timur.

Selain itu Kota Batu memiliki peluang untuk lebih dikembangkan sebagai

daerah wisata yang lebih menarik, hal ini didasarkan pada kondisi alam dan letak

geografis yang sangat mendukung. banyaknya destinasi wisata yang dimiliki oleh

Kota Batu membuat meningkatnya kunjungan wisatawan termasuk wisatawan

mancanegara yang berkunjung di Kota Batu. Berikut merupakan gambar data

kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batu :

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Batu

Tahun 2010-2014
Keperluan 2011 2012 2013 2014
Liburan 9.702 10782 10738 11631
Bisnis 394 401 425 449
Konvensi 197 87 209 287
Penelitian 25 31 37 55
Total 10.318 11.301 11.409 12.422

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu, Tahun 2017



Apabila melihat potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, yang

ditunjukkan dengan adanya trend peningkatan jumlah wisatawan mancanegara

tersebut sudah sepantasnya Kota Batu dapat menjadi pilihan destinasi wisata favorit

bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Namun, jika keberadaan dan

karakter masyarakat yang apatis, statis, tidak mendukung atau cenderung tidak peduli

dengan suatu perubahan yang terjadi dalam suatu kota, tentunya akan menghambat

suatu kota untuk berkembang atau mengembangkan potensinya. Keengganan

masyarakat menerima suatu transformasi atau perubahan secara besar-besaran

disebabkan karena mereka mempertahankan dan menghormati adat-istiadat setempat

sehingga berbagai perubahan harus mempertimbangan kondisi adat yang terdapat di

wilayah tersebut.

Menyikapi permasalahan di atas, Pemerintah Kota Batu melakukan strategi

dengan merancang program-program yang melibatkan masyarakat internal Kota Batu,

agar mereka aktif membangun kotanya. Mulai dari program pendekatan

kemasyarakat, memberikan penyuluhan dan sosialisasi hingga mereka bersedia

mengikuti dan melaksanakan program yang dirancang Pemerintah Kota Batu. Dalam

penerapan city branding juga dapat membangun karakter dan pencitraan masyarakat

Kota Batu sendiri di kalangan wisatawan atau stakeholder , sehingga dapat

menimbulkan kepercayaan publik eksternal untuk berwisata atau berinvestasi di Kota

Batu.

Upaya pemerintah daerah dalam menerapkan konsep city branding

ditunjukkan dengan adanya langkah nyata yang telah dilakukan yaitu dengan



diluncurkannya logo bertajuk “Shining Batu” atau dalam Bahasa Indonesia berarti

"Batu Bersinar" ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2013 yang lalu, tepat pada

peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Simbol “Shining Batu” bermakna Batu yang

bersinar dalam bidang pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Tiga hal ini juga

menjadi visi utama Kota Batu untuk masa yang akan datang. Sektor pendidikan

menjadi perhatian karena selama ini pendidikan di Kota Batu peringkatnya masih

terpuruk. Kedepannya diharapkan bahwa pendidikan di Kota Batu meraih prestasi

yang lebih baik. Hubungan sinergis yang dituangkan dalam logo berbentuk bintang

ini juga merupakan representasi bahwa untuk mewujudkan visi Kota Batu tersebut

dibutuhkan kerja bersama dari berbagai elemen serta merupakan sebuah kinerja yang

berkesinambungan5

Gambar 1.1
Logo Shining Batu

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu, 2017

5 http://halomalang.com, diakses tanggal 26 Maret 2017.



Logo ”Shining Batu” sendiri memiliki makna yang kuat secara filosofis.

Setidaknya ada 8 makna yang terkandung dalam logo ini, yaitu6:

1. Menggambarkan bahwa Kota Batu adalah daerah yang nyaman, aman, tenteram,

dan makmur.

2. Kota Batu adalah daerah yang gemah ripah loh jinawi secara ekonomi dan

memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi antar warga Kota Batu.

3. Kota Batu memiliki hubungan yang harmonis antara warga dan pemerintahnya.

Serta memiliki relationship yang kuat antar seluruh stakeholder-nya.

4. Merupakan gabungan dari tiga citra Kota Batu, yaitu pariwisata (merah), pertanian

(hijau), dan pendidikan (biru).

5. Garis lengkung berwarna biru juga merupakan representasi hubungan vertikal

manusia kepada Tuhan.

6. Garis merah-orange menggambarkan hubungan horizontal antar sesama manusia.

7. Garis lengkung hijau mengg.ambarkan hubungan manusia kepada sesama mahluk

ciptaan Tuhan (alam)

8. Ketiga garis tersebut saling bersinergi membentuk bintang yang merupakan

penggambaran bahwa Kota Batu merupakan kota impian.

Pada penelitian ini instrumen yang akan dijadikan acuan dalam analisis city

branding di Kota Batu “Shining Batu” oleh Pemerintah Kota Batu adalah city

branding hexagon yang diciptakan oleh Simon Anholt. City branding hexagon adalah

instrumen yang paling sesuai menurut peneliti karena mengukur efektivitas city

6 Dinas Pariwisata Kota Batu, 2013



branding. Terdapat enam aspek dalam pengukuran efektifitas City branding hexagon

yang terdiri dari presence, place, people, pre-requisite, pulse and potential. Peneliti

menggunakan enam indikator tersebut untuk menganalisis city branding “Shining

Batu” di Kota Batu.

Penelian ini dilakukan karena peneliti ingin menganalisis city branding

“Shining Batu” di Kota Batu. Menurut sejarah, pariwisata di Kota Batu sudah

berkembang sejak jaman Kolonial Belanda, hal tersebut menyebabkan banyaknya

bangunan peninggalan sejarah bahkan daya tarik wisata yang yang sempat terkenal

pada jamannya di Kota Batu. Seiring berkembangnya jaman, berkembang pula

pariwisata Kota Batu, pariwisata di Kota Batu pun ikut berkembang dengan

tumbuhnya berbagai macam daya tarik wisata. Berbagai potensi dan hal menarik

tersebut membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kota Batu sebagai subjek dalam

penelitian. Salah satu yang menjadikan Kota Batu berbeda dari kota lainnya adalah

kota dengan adanya pegunungan yang mengelilinginya sehingga kota ini merupakan

kota di Jawa Timur yang memiliki gunung terbanyak. Kondisi alam tersebut

menjadikan Kota Batu memiliki panorama yang indah, udara yang sejuk dan

berpotensi menarik wisatawan dengan objek pariwisata alami.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana analisis city branding “Shining Batu” di Kota Batu ?



2. Bagaimana analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat city branding

“Shining Batu” di Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis city branding “Shining Batu” di Kota Batu.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat city

branding “Shining Batu” di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi:

1.Manfaat Akademis

Menambah referensi bagi universitas maupun mahasiswa sehingga penelitian

ini menjadi study literature untuk penelitian lebih lanjut. Semoga penelitian ini dapat

bermanfaat bagi para akademisi.

2. Manfaat Praktis

Memperkaya khasanan ilmu pengetahuan penulis yaitu tentang ilmu

pemasaran, serta dapat menambah pengetahuan tentang branding tempat, citra kota

dan keputusan berkunjung/ wisata.


