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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawan (2015) dengan

judul penelitian proses city branding Yogyakarta (Studi Kualitatif Pada Merek “Jogja

Istimewa”).  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan

latar belakang city branding Yogyakarta pada merek “Jogja Istimewa”. Untuk melihat

proses dan latar belakang city branding “Jogja Istimewa”, peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti kemudian melakukan

penggalian fakta dan temuan melalui wawancara mendalam dengan Tim Perumus

Strategi Branding dan Tim 11 serta melalui dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan merek “Jogja Istimewa”. Hasil penelitian ini membuk   tikan bahwa city

branding Yogyakarta termasuk kasus yang unik karena inisiasi dan wujud ideal kota

yang hendak diciptakan didasarkan hanya dari pemikiran Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta yang juga merupakan Raja dari Kasultanan Nyayogyakarta. Selain itu

penelitian ini mengungkap bahwa proses city branding “Jogja Istimewa” berkutat di

logo dan tagline yang notabene merupakan bagian kecil dari keseluruhan proses city

branding1.

1 Kurniawan (2015) dengan judul penelitian Proses City branding Yogyakarta (Studi Kualitatif Pada
Merek "Jogja Istimewa"



Penelitian yang dilakukan oleh Chaerani (2015) dengan judul penelitian

pengaruh city branding terhadap city image (Studi Pencitraan Kota Solo: ‘The Spirit

of Java’). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh

city branding terhadap city image Kota Surakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut: 1) Analisis city branding yang dilakukan melalui dimensi presence,

potential, place, pulse, people, dan prerequisite menunjukkan bahwa Kota Surakarta

memiliki aspek potential dan people yang paling menonjol, namun Kota Surakarta

lemah dalam dimensi place. 2) Hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel city

image yang diukur melalaui dimensi kognitif, afektif, dan konatif menunjukkan

branding kota telah merubah aspek afektif, dimana mayoritas responden terbanyak

menunjukkan bahwa penerimaan terhadap slogan pariwisata cukup baik.

Namun, city branding Kota Solo belum bisa memotivasi untuk mengunjungi

Kota Solo hingga merekomendasikan Solo sebagai destinasi wisata maupun tempat

tinggal. 3) Analisis korelasi Pearson Product Moment menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan, positif, dan kuat antara city branding dengan city image.

Nilai R Square responden wisatawan sebesar 44,2% menunjukkan variabel city image

bisa dijelaskan oleh variabel city branding. Sedangkan sisanya, yaitu 55,8%

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar city branding.

Nilai R Square responden penduduk sebesar 49,9% menunjukkan variabel

city image bisa dijelaskan oleh variabel city branding. Sedangkan sisanya, yaitu

50,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar city branding. Nilai

signifikansi 0,00 pada analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan



dari city branding terhadap city image. Hasil penelitian menunjukkan, baik pada

penduduk maupun wisatawan, city branding memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap city image2.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) dengan

judul penelitian Pengaruh City branding terhadap Image Of Urban Destination dan

Dampaknya pada Post-Visit Behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

fenomena dan mendapatkan bukti empiris, juga kesimpulan mengenai pengaruh city

branding terhadap image of urban destination dan dampaknya pada post-visit

behavior wisatawan ke Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

dan verifikatif. teknik sampling yang di gunakan adalah sampling kebetulan.

Penelitian ini melakukan survei terhadap 100 responden.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil

pada penelitian ini mengungkapkan bahwa city branding kota Bandung adalah

sebagai kota kreatif pada kategori baik, citra kota sebagai urban destination pada

kategori baik, perilaku pasca berkunjung pada kategori baik, dan pengaruh city

branding terhadap citra kota sebagai urban destination dan perilaku pasca berkunjung

wisatawan ke kota Bandung sebesar 33,1%3.

Hasil penelitian Intyaswono, Yulianto, Mawardi (2016) Peran Strategi City

branding Kota Batu Dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

2 Ratu Yulya Chaerani (2015) dengan judul penelitian Pengaruh City branding Terhadap City Image
(Studi Pencitraan Kota Solo: ‘The Spirit of Java’).
3 Neng Lilis Rahmawati (2015) dengan judul penelitian Pengaruh City branding terhadap Image Of
Urban Destination dan Dampaknya pada Post-Visit Behavior



(Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu). Penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan implementasi dan dampak strategi city branding Kota Batu

terhadap trend peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Wisata Batu.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan

dan menganalisis tentang implementasi strategi city branding Kota Batu yang

diterapkan oleh pemerintah Kota Batu. Penelitian dilaksanakan di kantor block office

Kota Batu, Jl. Panglima Sudirman no.507, Kota Batu. Teknik pengumpulan data

dalam penelitan ini dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan

informasi maupun data melalui wawancara, pengumpulan data kunjungan, dan

dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan potensi dan keunggulan

di sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan yang disebut “Tri Asa” Kota Batu.

Kota Batu dapat memiliki identitas yang kuat sebagai kota wisata. Implementasi City

branding Kota Batu selama ini telah dilakukan dan memenuhi 3 sektor utama yaitu

pertanian, pariwisata dan pendidikan. City branding ini bukan hanya sebagai alat

promosi saja. Namun juga sebagai pemersatu dan pengikat dari seluruh pihak-pihak

yang berurusan dengan pariwisata Batu agar semakin meningkatkan kualitas jasa atau

produknya dalam menarik wisatawan mancanegara untuk dapat mengunjungi Kota

Batu. Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini secara sistematis dapat disajikan

pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No. Nama, Judul, Tujuan Jenis Hasil



Tahun Penelitian
1 Kurniawan

(2015) Proses
city branding
Yogyakarta
(Studi
Kualitatif
Pada Merek
"Jogja
Istimewa"

Tujuan penelitian
ini adalah untuk
mengetahui
bagaimana proses
dan latar belakang
city branding
Yogyakarta pada
merek “Jogja
Istimewa”

Pendekatan
kualitatif
dengan
metode studi
kasus

Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa city
branding Yogyakarta
termasuk kasus yang
unik karena inisiasi dan
wujud ideal kota yang
hendak diciptakan
didasarkan hanya dari
pemikiran Gubernur
Daerah Istimewa
Yogyakarta yang juga
merupakan Raja dari
Kasultanan
Nyayogyakarta. Selain
itu penelitian ini
mengungkap bahwa
proses city branding
“Jogja Istimewa”
berkutat di logo dan
tagline yang notabene
merupakan bagian kecil
dari keseluruhan proses
city branding

2 Chaerani
(2015)
Pengaruh city
branding
terhadap city
image (Studi
Pencitraan
Kota Solo:
‘The Spirit of
Java’

Untuk
mengetahui
pengaruh city
branding terhadap
city image (Studi
Pencitraan Kota
Solo: ‘The Spirit
of Java’)

Pendekatan
kuantitatif

Hasil penelitian yang
dilakukan terhadap
variabel city image yang
diukur melalaui dimensi
kognitif, afektif, dan
konatif menunjukkan
branding kota telah
merubah aspek afektif,
dimana mayoritas
responden terbanyak
menunjukkan bahwa
penerimaan terhadap
slogan pariwisata cukup
baik. Analisis korelasi
Pearson Product
Moment menunjukkan
bahwa terdapat hubungan
yang signifikan, positif,
dan kuat antara city
branding dengan city
image.

3 Rahmawati Tujuan penelitian Metode Hasil pada penelitian ini



(2015)
Pengaruh City
branding
terhadap
Image Of
Urban
Destination
dan
Dampaknya
pada Post-
Visit Behavior

ini adalah untuk
mengetahui
fenomena dan
mendapatkan
bukti empiris,
juga kesimpulan
mengenai
pengaruh city
branding terhadap
image of urban
destination dan
dampaknya pada
post-visit
behavior
wisatawan ke
Kota Bandung

deskriptif dan
verifikatif

mengungkapkan bahwa
city branding kota
Bandung adalah sebagai
kota kreatif pada kategori
baik, citra kota sebagai
urban destination pada
kategori baik, perilaku
pasca berkunjung pada
kategori baik, dan
pengaruh city branding
terhadap citra kota
sebagai urban destination
dan perilaku pasca
berkunjung wisatawan ke
kota Bandung sebesar
33,1%

4 Intyaswono,
Yulianto,
Mawardi
(2016) Peran
Strategi City
branding
Kota Batu
Dalam Trend
Peningkatan
Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara
(Studi Pada
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaan
Kota Batu).

Penelitian ini
bertujuan untuk
mendeskripsikan
implementasi
dan dampak
strategi city
branding Kota
Batu terhadap
trend
peningkatan
kunjungan
wisatawan
mancanegara di
Kota Wisata
Batu

Pendekatan
kualitatif

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
dengan potensi dan
keunggulan di sektor
pertanian, pariwisata,
dan pendidikan, Kota
Batu dapat memiliki
identitas yang kuat
sebagai kota wisata.
Implementasi City
branding Kota Batu
selama ini telah
dilakukan dan
memenuhi 3 sektor
utama yaitu pertanian,
pariwisata dan
pendidikan

Sumber: Kurniawan (2015), Chaerani (2015), Rahmawati (2015) dan
Intyaswono, Yulianto, Mawardi (2016)

2.2 Branding

American Marketing Association (AMA), mendefinisikan brand sebagai "a

name, term, sign, symbol or any other feature that identifies one seller's good or

service as distinct from those of other sellers." Branding merupakan sebuah nama,



istilah, tanda, simbol atau ciri-ciri lain yang memperkenalkan barang atau jasa milik

suatu penjual sebagai pembeda dari milik penjual-penjual lainnya4. Menurut definisi

AMA, kunci penciptaan sebuah brand adalah kemampuan memilih nama, logo,

simbol, desain kemasan, atau atribut-atribut lain yang membedakan sebuah produk

dari produk lainnya. Komponen-komponen berbeda dari brand yang berfungsi

sebagai pembeda dikenal dengan istilah brand elements.

Jadi secara teknis, ketika seseorang menciptakan nama baru, logo, atau simbol

untuk sebuah produk baru, ia telah menciptakan sebuah brand. Namun demikian,

brand bukan produk tetapi memberi arti pada produk dan mendefinisikan identitas

produk dalam ruang dan waktu. Brand sepenuhnya adalah janji, persepsi, segala

sesuatu yang konsumen lihat, dengar, baca, ketahui, rasakan pikiran tentang suatu

produk, jasa, atau bisnis. Merek juga memiliki posisi istimewa dibenak konsumen,

berdasarkan pengalaman masa lalu, pergaulan, dan ekspetasi masa depan.

kota tersebut dengan menggunakan ikon, slogan, eksibisi, serta positioning yang baik,

dalam berbagai bentuk media promosi. Sebuah city branding bukan hanya sebuah

slogan atau kampanye promosi, akan tetapi suatu gambaran dari pikiran, perasaan,

asosiasi dan ekspektasi yang datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut

melihat atau mendengar sebuah nama, logo, produk layanan, event, ataupun berbagai

simbol dan rancangan yang menggambarkannya.

2.3  Pemahaman City branding

4 Kevin Lane Keller., 2003, Strategic Brand Manajemen, Second Edition, Prentice Hall



Pemasaran sebuah kota, daerah, dan negara telah menjadi sangat dinamis,

kompetitif, dan penting dewasa ini. Dalam keadaan ini, para pemimpin pasar telah

mencitrakan dirinya sendiri agar lebih menonjol daripada kompetitor mereka. Kota,

daerah, dan negara menemukan bahwa gambaran yang baik dan implementasi penuh

dari brand strategy memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Lokasi geografis,

seperti produk dan personal, juga dapat dijadikan acuan untuk membuat brand

dengan menciptakan dan mengkomunikasikan identitas bagi suatu lokasi yang

bersangkutan. Kota, negara bagian, dan negara masa kini telah aktif dikampanyekan

melalui periklanan, direct mail, dan perangkat komunikasi lainnya5.

City branding dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah

untuk membuat positioning yang kuat didalam benak target pasar mereka, seperti

layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut

dapat dikenal secara luas diseluruh dunia6. Berdasarkan definisi city branding di atas,

city branding dapat diartikan sebagai sebuah proses  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. Sebuah city branding bukan hanya sebuah slogan atau

kampanye promosi, akan tetapi suatu gambaran dari pikiran, perasaan, asosiasi dan

ekspektasi yang datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut melihat atau

5 Kevin Lane Keller., 2003, Strategic Brand Manajemen, Second Edition, Prentice Hall
6 Gustiawan, Willson. 2011 (30 Mei). City branding untuk Bukittinggi,
http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5228:city-branding-
untuk-bukittinggi&catid=11:opini&Itemid=83



mendengar sebuah nama, logo, produk layanan, event, ataupun berbagai simbol dan

rancangan yang menggambarkannya.

a. Syarat City branding

Dalam membuat sebuah city branding, terdapat beberapa kriteria yang harus

dipenuhi, diantaranya7:

1) Attributes:

Do they express a city’s brand character, affinity, style, and personality?

(menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan personalitas kota)

2) Message:

Do they tell a story in a clever, fun, and memorable way? (menggambarkan

sebuah cerita secara pintar, menyenangkan dan mudah atau selalu diingat)

3) Differentiation: Are they unique and original? (unik dan berbeda dari kota-

kota yang lain)

4) Ambassadorship:

Do they inspire you to visit there, live there, or learn more? (Menginsipirasi

orang untuk datang dan ingin tinggal di kota tersebut)

b. Tujuan City branding

Alasan logis melakukan City branding8:

1. Memperkenalkan kota/ daerah lebih dalam

7 Sugiarsono, Joko. 2009 (6 Agustus). City branding Bukan Sekedar membuat Logo dan Slogan.
Tersedia di :
http://202.59.162.82/swamajalah/sajian/details.php?cid=1&id=9595
8 Ibid



2. Memperbaiki citra

3. Menarik wisatawan asing dan domestik

4. Menarik minat investor untuk berinvestasi

5. Meningkatkan perdagangan

2.4 Teori City branding

Potensi yang dimiliki daerah harus memiliki ciri tersendiri agar mampu

berdaya saing dengan daerah lainnya, maka dari itu potensi daerah sama seperti

produk atau jasa yang dikemas dan diberi brand agar memiliki ciri tersendiri yang

identik dengan daerah tersebut.9 Terdapat tiga konsep utama terkait dengan brand

kota menurut Moilanen dan Rainisto, yakni identitas, komunikasi, dan citra yang

akan dijabarkan sebagai berikut :

A. Identitas

Branding mencoba memberikan identitas yang berbeda pada sebuah kota,

sehingga dapat dibedakan antara kota yang satu dengan kota-kota lain. Sebuah merek

yang kuat berarti merek tersebut dapat dibedakan dari pesaing sehingga akan

berakibat peningkatan investasi, 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

9 Riyadi. “Fenomena City branding Pada Era otonomi Daerah”. Jurnal Bisnis dan kewirausahaan Vol.5
No.1, Maret 2009 hlm.2



sebuah kota lebih baik dari kota kota lainnya. Akhirnya, sebuah merek yang baik

memungkinkan untuk mengontrol bagaimana sebuah kota dijalankan10

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 emosional11 Ide dari sebuah

branding adalah untuk menarik emosi bagi seseorang. Merek yang efektif akan

mengakibatkan 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 oeleh

pemerintah sebuah kota adalah meningkatkan arus masuk wisatawan, dan investasi12.

Jika gambar vitalitas perkotaan dapat diproyeksikan 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 ekonomi13.

Sebuah merek yang kuat berarti lebih banyak interaksi dengan luar jaringan

10 Kavaratzis, M. and Florek, M. (2014) From brand equity to placebrand equity and from there to the
placebrand, PlaceBranding and Public Diplomacy, 10 (2), 103-107
11 Anholt, S Foreword to special issue on placebranding. Journal of Brand Management, Vol. 9, No. 4
5, June
12 Kavaratzis, M. and Florek, M. (2014) From brand equity to placebrand equity and from there to the
placebrand, PlaceBranding and Public Diplomacy, 10 (2), 103-107
13 Gibson, R. S. 2005. Principles of Nutritional Assessment. Second Edition. Oxford
University Press Inc, New York



stakeholders.14 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.

B. Komunikasi

Kavaratzis memaparkan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana

suatu kota berkomunikasi baik secara fungsional maupun bermakna simbolik.

Identitas yang dikomunikasikan terdiri dari komunikasi primer, sekunder, dan tersier.

Komunikasi primer terkait dengan potensi pengaruh dari tindakan yang dilakukan

oleh suatu kota namun memiliki efek komunikasi yang bersifat tidak disengaja.

Komunikasi sekunder terkait dengan aktifitas pemasaran kota yang disengaja dan

terencana sedangkan komunikasi tersier merupakan pertukaran pesan yang tidak

terkontrol seperti laporan media dan word of mouth.15

C. Citra Kota

Citra atau image merupakan gambaran yang ada di benak seseorang tentang

suatu hal. Terkait dengan persepsi atau citra suatu kota, citra yang positif yang

dimiliki oleh suatu kota menjadi semacam jaminan bagi para pemangku kepentingan

kota. Sebagai contoh, citra positif dapat memberikan rasa aman bagi investor maupun

turis, citra positif juga memberikan dampak baik terhadap daya saing kota. Citra

14 Hankinson, G., 2004. Relational network brands: Towards a conceptual model of placebrands,
Journal of Vacation Marketing, 10(2), pp. 109 – 121
15 Kavaratzis, Mihalis, 2004, City and Their Brands : Lessons from Corporate Branding, Journal of
PlaceBranding and Public Diplomacy Vol.5,1,26 – 37 Palgrace Macmillan.



tempat dapat dibagi berdasarkan empat komponen, yaitu : Kognitif (Apa yang

diketahui seseorang tentang suatu tempat); Afektif (Bagaimana perasaan seseorang

terkait tempat tertentu); Evaluatif (Bagaimana evaluasi seseorang terhadap suatu

tempat); dan Behavioral (Apakah seseorang mempertimbangkan untuk bermigrasi

/bekerja /berkunjung/ berinvestasi pada tempat tertentu).16

Simon Anholt dan Moilanen dan Rainisto mendefinisikan city branding

sebagai manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta konfirmasi

ekonomi, komersial, sosial, kuktur, dan peraturan pemerintah.17 City branding

berkembang menjadi berbagai pendekatan. Terdapat beberapa pembahasan mengenai

city branding dari berbagai bidang keilmuan. Menurut Kavaratzis city branding

umumnya memfokuskan pada pengelolaan citra, tepatnya apa dan bagaimana citra itu

akan dibentuk serta aspek komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan citra.18

City branding hexagon adalah pandangan yang paling sesuai untuk dijadikan

acuan dalam evaluasi city branding dibandingkan konsep lainnya yang

menitikberatkan pada upaya pelaksanaan city branding. City branding hexagon

diciptakan oleh Simon Anholt untuk mengukur efektivitas city branding. Namun

dalam tulisan ini, city branding hexagon dijadikan sebagai instrumen untuk

menganalisis city branding “Shining Batu” di Kota Batu.

16 Avraham, Elli, 2008, Media Strategies for Marketing Places in Crisis, Butterworth – Heineman,
Burlington.
17 Ratu Yulya Chaerani (2015) dengan judul penelitian Pengaruh City branding Terhadap City Image
(Studi Pencitraan Kota Solo: ‘The Spirit of Java’). Hlm;2
18 Ibid



Gambar 2.1 City branding “Shining Batu”

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017

Menurut Anholt, terdapat enam aspek dalam pengukuran efektivitas city

branding yang terdiri atas presence, place, people, pre-requisite, pulse, and

potential.19 Berdasarkan gambar Anholt & Gfk (2011) menjelaskan:

“(1) Presence - Based on the city’s international status and standing and the
familiarity/ knowledge of the city globally. It also measures the city’s global
contribution in science, culture, and governance. (2) Place- Exploring
people’s perceptions about the physical aspect of each city in terms of
pleasantness of climate, cleanliness of environment and how attractive its
buildings and parks are. (3) Prerequisites - Determines how people perceive

19 Papp-Váry.2011.”The Anholt-GMI City Brand Hexagon and the Saffron European City Brand
Barometer: A Comparative Study” Regional and Business Studies  Faculty of Economic Science,
Kaposvár University.2011. Vol 3 Suppl 1. Hlm:2



the basic qualities of the city; whether they are satisfactory, affordable and
accommodating, as well as the standard of public amenities such as schools,
hospitals, transportation and sports facilities.(4) People - Reveals whether the
inhabitants of the city would be warm and welcoming, whether respondents
think it would be easy for them to find and fit into a community that shares
their language and culture, and if they would feel safe. (5) Pulse - Determines
if there are interesting things with which to fill free time and how exciting the
city is in regard to new things to discover. (6) Potential - Measures the
economic and educational opportunities within the city, such as how easy it
might be to find a job, whether it’s a good placeto do business or pursue a
higher education.20”

Peneliti menggunakan enam aspek di atas menjadi indikator untuk

menganalisis potensi yang dimiliki daerah, yaitu: (1) Presence atau kehadiran –

menjelaskan seberapa berpengaruh kota tersebut bagi wilayah lain bahkan dunia

dalam hal ilmu pengetahuan, budaya, dan pemerintahan yang baik. (2) Place atau

tempat – hal ini membahas bentuk fisik kota dan tingkat kenyamanan, baik iklim

maupun suasana, kebersihan lingkungan serta ruang terbuka hijaunya.(3) People atau

penduduk – menjelaskan apakah penduduk setempat ramah dan terbuka dengan

budaya luar, komunitas baru dengan berbagai bahasa, serta merasa aman dengan

lingkungan warga sekitar.(4) Pre-requisites atau prasyarat – sebagai acuan pendatang

melihat kesiapan dari kota tersebut, mengenai kelengkapan fasilitas umum seperti

sekolah, rumah sakit, transportasi, fasilitas olahraga, dan apakah fasilitas tersebut

terjangkau, akomodatif dan memuaskan. (5) Pulse – mengukur persepsi bahwa ada

hal-hal yang menarik untuk mengisi waktu luang dan bagaimana hal-hal menarik di

kota ini dianggap berkaitan dengan hal-hal baru. (6) Potential atau potensi -

20https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/US/documents/The_Place_Branding_Slip
sheet.pdf diakses pada 11 Juli 2017



mengukur persepsi ruang ekonomi dan pendidikan dalam kota tersebut, seperti

bagaimana mudahnya untuk mencari pekerjaan, apakah tempat yang baik untuk

melakukan bisnis atau mengejar pendidikan.

Indikator presence menjelaskan peran Kota Batu dalam memengaruhi budaya,

ekonomi, dan perdagangan tingkat regional dan nasional, place, menggambarkan

keadaan alam, bentuk dan fisik kota yang ada Kota Batu dimanfaatkan untuk

menemukan karakteristik daerah, indikator people melihat sisi masyarakat secara

keseluruhan yang ada di Kota Batu, baik secara kebudayan dan seberapa ramah

masyarakat Kota Batu menerima budaya dari luar. Pre-requisites melihat

kelengakapan dan kesiapan fasilitas umum yang di Kota Batu. Pulse sebagai

gambaran apa saja yang ada di Kota Batu miliki untuk memenuhi kebutuhan kaum

urban dan menjadi ciri khas dari kota ini. Potential menjelaskan sisi potensial dari

Kota Batu yang berpeluang besar untuk meningkatkan perekonomian.

2.5 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir dimaksudkan untukmempermudah pembaca sekaligus penelitian

peneliti untuk membentuk cara berfikir dalam melakukan penelitian yang akan

dilakukan. Penelitian ini tidak berfokus dengan city brand yang akan dibuat namun

fokus dari penelitian ini adalah analisis daerah yang merupakan langkah utama dan

profil daerah akan menjadi modal awal dalam terbentuknya city branding. Alur pikir

penelitian tersebut akan disajikan dalam gambar 2.2



Gambar 2.2
Alur Pikir Penelitian

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Profil Daerah

 Kondisi Umum Kota Batu
 Potensi Sumber Daya Alam

City Brand Hexagon (Simon Anholt)

 Presence (kehadiran)

Kebudayaan, potensi alam, pandangan Kota Batu bagi wisatawan domestik
maupun mancanegara

 Place (tempat)

Aspek fisik dan  bangunan di Kota Batu di dominasi dan di desain sebagai
sarana rekreasi, salah satunya Alun-alun yang menjadi landmark yang
harus dikunjungi.

 People (penduduk)

Masyarakat kreatif dan mampu berfikir maju mengikuti perkembangan
jaman, tetapi masih menjaga nilai tradisi.

 Pre-requisites (prasyarat)

Sarana transportasi dan jasa akomodasi sudah memadai

 Pulse (daya tarik)

Dijuluki de klein switzerland karena keindahannya, event berskala
internasional yang beda dengan kota lain.

 Potential (potensi)

Peluang industri, peluang event wisata yang berhubungan dengan olahraga
yang berbasis alam, peluang pendidikan, peluang pertanian



Analisis profil daerah sangat menentukan dalam memetakan potensi daerah

dan strategi city branding yang paling sesuai dengan keadaan Kota Batu.

Profil daerah juga akan menampilkan data-data yang menunjang analisis dari city

branding hexagon yaitu kondisi umum dan kondisi sumber daya alam Kota Batu.

Analisis daerah akan menggunakan city branding hexagon yang terdiri dari

enam efektifitas dan didukung oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

implementasinya sesuai dengan data yang relevan agar promosi city brand Kota Batu

dapat sampai masyarakat luas. Analisis dan strategi yang diterapkan harus

menghasilkan city brand yang sesuai dengan karakteristik Kota Batu. Dibahas mulai

dari wacana, apa yang mendasari, siapa yang berperan, tujuan, apa yang sudah

dilakukan dan penerapan dari city brand tersebut. Mampu menghasilkan dampak

substantif yang berfokus pada investasi, perdagangan dan pariwisata.

Membentuk identitas kota dengan city branding bukannya hal yang mudah mengingat

tantangan yang utama adalah berada di sekitar persoalan, bagaimana usaha untuk

membentuk suatu perlindungan 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, adalah hal yang

unik karena semua kota juga tidak dapat melakukan dengan cara yang sama untuk

membentuk identitas kota.


