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BAB V 

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN 

 CITY BRANDING “BEAUTIFUL MALANG”  

Pada bab ini menjelaskan jawaban rumusan masalah dengan rinci yang ada 

pada bab pertama, yaitu terkait dengan proses formulasi kebijakan city branding 

“beautiful malang” serta menjelaskan juga faktor pendorong dan penghambat 

pada proses formulasi kebijakan city branding “beautiful malang”.  

1.1 Proses Formulasi City Branding “Beautiful Malang” 

Analisis pada pembahasan menggunakan teori teori Budi Winarno dimana 

terdapat empat tahapan dalam proses formulasi kebijakan. Maka dalam bab ini 

penulis akan menganalisis dengan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti. 

1.1.1 Perumusan Masalah 

Proses perumusan masalah merupakan tahapan awal dalam pembentukan 

kebijakan. Dimana pada tahap ini permasalahan-permasalahan yang ada kemudian 

dirumuskan ataupun diidentifikasi yang nantinya akan dicari alternatif-

alternatifnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada tahap ini parapejabat 

ataupun perumus kebijakan dituntut dapat lebih cermat dalam merumuskan suatu 

permasalahan. Perumusan masalah mampu menemukan menemukan asumsi-

asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab, memetakan tujuan, 
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memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang 

baru. 

1.1.1.1 Asumsi-Asumsi  

 Berdasarkan undang-undang  nomor 10 tahun 2009 tetang kepariwisataan 

pada pasal 30 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki 

wewenang dalam memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan 

produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Hal tersebut berarti menjelaskan 

bahwa tiap daerah mempunyai wewenang sendiri untuk melakukan promosi 

destinasi pariwisata dengan caranya sendiri. Salah satu upaya yang telah banyak 

dilakukan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk mempromosikan atau 

memasarkan wilayahnya yaitu dengan membentuk branding kota atau yang lebih 

dikenal dengan city branding.  

 Kota Malang merupakan salah kota yang tentunya memiliki wewenang 

untuk melakukan promosi atau memasarkan destinasi pariwisatanya. Strategi 

untuk memasarkan destinasi pariwisata yaitu dengan membentuk city branding. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli salah satunya yaitu Anholt 

bahwa city branding merupakan strategi suatu wilayah baik kota maupun negara 

yang memiliki tujuan untuk melakukan positioning yang kuat dan juga merupakan 

suatu upaya agar suatu wilayah dapat dikenal secara luas. Kemudian sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Rahmat Yananda bahwa city branding merupakan bagian 

dari perencanaan kota untuk membangun diferensiasi dan memperkuat identitas 
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kota yang nantinya dapat menarik turis, penanam modal SDM yang handal dan 

industri. 

 Hal tersebut pula yang disadari oleh pemerintah Kota Malang akan 

pentingnya branding bagi Kota Malang. City branding mampu menjelaskan 

identitas kota melalui sebuah logo dan dapat membangun diferensiasi yang dapat 

menjadi pembeda dari kota lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak 

Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan Promosi Wisata 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.  

“City branding itu menjadi suatu ciri khas kota itu melalui sebuah logo. 

Nah itu mencerminkan karakter kota itu kemudian khas kota itu yang 

berbeda dengan kota-kota lainnya. Apakah dari sisi dinamika, sosialnya, 

ekonominya, kebudayaannya maupun dari sisi kulinernya. Jadi, secara 

kesimpulan bahwa city branding itu merupakan identitas khusus bagi kota 

itu. Kalo dalam bahasanya itu apa yaaa, ciri khas trademark yaa, dan yang 

ketiga sebagai bentuk emosional sebuah kota. Ingat bahwa emosional 

bukan berarti kemarahan tetapi sebuah energi yang ada disitu.”1 

Selain dapat membentuk identitas dan membangun differensiasi city 

branding mampu  memberikan image atau citra positif bagi suatu kota. Selain itu 

outcome yang diharapkan yaitu mampu meningkatkan kunjungan pariwisata dan 

mampu memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Malang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Agung H. Buana, SE, M.SE 

selaku Kepala Seksi Promosi Pariwisata Kota Malang. 

“city branding merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan kota. 

Melalui branding kota dapat memberikan image positif bagi suatu kota. 

City branding untuk sebuah kota itu penting, utamanya dalam rangka 

                                                             
1 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 
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mempromosikan dan meningkatkan kunjungan pariwista dan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Malang”2 

 Berdasarkan penjabaran diatas, adanya asumsi dari pemerintah Kota 

Malang bahwa City branding merupakan suatu langkah strategis dengan 

membentuk identitas melalui sebuah logo dan mampu membangun diferensiasi 

yang dapat membedakan karakter atau ciri suatu kota dengan kota lainnya. 

Outcome dengan terbentuknya city branding dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan ke Kota Malang dan dapat memberikan nilai tambah bagi 

perekonomian kota Malang khususnya dalam bidang pariwisata. 

1.1.1.2 Diagnosa Penyebab 

Pembentukan city branding dapat memberikan citra positif bagi suatu kota 

sehingga yang diharapkan adalah mampu menarik wisatawan untuk berkunjung 

ke kota tersebut. Tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang 

dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatkan. Adapun jumlah 

kunjungan wisatawan domestik maupun asing yang berkunjung ke Kota Malang 

pada tahun 2013 dan 2014 sebagai berikut. 

Tabel 5.1 

Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang 

pada Tahun 2013 dan 2014 

 

No 

 

Jenis Wisatawan 

Jumlah Wisatawan 

Tahun 2013 Tahun 2014 

1 Domestik 1.900.000 2.400.000 

2 Asing 5.498 6.025 

3 Jumlah 1.905.498 2.406.025 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2017. 

 

                                                             
2 Wawancara dengan bapak Agung H. Buana Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 10:17 wib 



75 
 

Pada tahun 2013 jumlah wisatawan domestik dan asing sebesar 1.905.498  jiwa. 

Di tahun 2014 meningkat sebesar 2.406.025 jiwa. Diharapkan dengan 

terbentuknya indentitas kota melalui city branding terus mampu meningkatkan 

kunjungan wisatawan ke Kota Malang. 

Peningkatan diharapkan tidak hanya terjadi pada peningkatkan jumlah 

pengunjung melainkan juga pada pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pada 

sektor pariwisata. Pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Malang 

bersumber dari hasil pajak daerah yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 

hiburan. Adapun PAD bidang pariwisata Kota Malang sebagai berikut. 

Grafik 5.1 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kota Malang 

 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Tahun 2017 

Berdasarkan grafik diatas realisasi pendapatan asli daerah sektor pariwisata tahun 

2014 PAD Kota Malang sebesar 60.683.215.183,18 dan diharapkan dengan 

adanya pembentukan city branding baru mampu meningkatkan PAD Kota Malang 

khususnya sektor pariwisata. 
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1.1.1.3 Tujuan-tujuan 

Ada beberapa tujuan dibentuknya city branding  baru bagi Kota Malang. 

pertama, kebutuhan akan strategi dalam mewujudkan arahan pemasaran 

pariwisata berdarkan RAPPIRDA Kota Malang. Pada Peraturan Wali Kota 

Malang nomor 34 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

Daerah dijelaskan bahwa adanya arahan kebijakan pemasaran pariwisata daerah 

yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut.3 

a. Pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial 

b. Pemantapan segmen pasar wisatawan missal dan pengembangan segmen 

ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata 

dan dinamika pasar global 

c. Pemantapan segmen pasar wisatawan missal, dengan fokus pengembangan 

segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan 

segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE 

d. Pengembangan dan pemantapan citra Daerah Pariwisata 

e. Pengembangan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata 

yang aman, nyaman dan berdaya saing 

f. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan 

mempromosikan wisata 

g. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, 

berkesinambungan dan berkelanjutan 

h. Pendukungan kebijakan promosi penggerak wisatawan dan 

i. Pemberdayaan lembaga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam arahan kebijakan pariwisata 

tersebut bahwa diperlukan adanya branding Kota sebagai alat untuk 

pengembangan citra dan sebagai sarana media komunikasi pemasaran 

kepariwisataan Kota Malang. City branding hadir sebagai strategi untuk 

memasarkan destinasi pariwisata yang ada di Kota Malang. City branding 

                                                             
3 Peraturan daerah Kota Malang nomor 34 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan 

kepariwisataan daerah  
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merupakan strategi pemasaran pariwisata dimana Kota Malang diibaratkan 

sebagai suatu barang dagangan yang perlu diberi merek melalui atribut seperti 

logo dan tagline yang pada akhirnya melalui brand tersebut dapat menjadi alat 

untuk memasarkan pariwisata Kota Malang.  

“..,,Jadi branding yang dimaksud sebenarnya adalah strategi pemasaran 

pariwisata. Kenapa kita butuh strategi pemasaran? Karena kita harus 

memasarkan. Kalau kita memasarkan tentu harus ada strateginya. Yang 

kita pasarkan adalah malang sebagai barang dagangan. Dari strategi 

pemasaran ini kita susun sebuah tagline yang mudah diingat, kuat, 

merepresentasi dari sebuah kota yang orang lain itu tidak perlu tau kota 

tetapi dari mendengar tagline/logo ooh itu....”4 

Kedua, perlu adanya suatu branding yang selaras dengan visi dan misi 

Kepala Daerah berdasarkan RPJMD Kota Malang. Pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dijelaskan adanya visi dan misi 

serta program kepala daerah periode tahun 2013-2018. Salah satu program kepala 

daerah seperti yang tertuang dala RPJMD yaitu membangun Kota Malang sebagai 

kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.Selanjutnya adapun visi 

Kota Malang BERMARTABAT. BERMARTABAT merupakan akronim dari 

besih, makmur, adil, religious-toleran, aman, berbudaya, asri dan terdidik. 

Kemudian salah satu upaya dalam mewujudkan misi Wali Kota untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah terkhusus pada sektor 

pariwisata. Untuk itu, di era Kepemimpinan Wali Kota Muchamad Anton dirasa 

membutuhkan adanya suatu branding kota yang selaras dengan visi  dan misi 

Wali Kota.  

                                                             
4 Wawancara dengan bapak Agung H. Buana Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 10:17 wib 
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“Ada dua yang sudah dibuat dan itu pada saat satu pemerintahan Pak Peni 

waktu itu. Laaa, Malang Welcoming City sama Malang Asoy itu bagus-

bagus di eranya Pak Peni. Jadi, era jaman itu berubah. Di era nya Abah 

Anton, karena pakai visi dan misi bermartabat beliau ingin sesuatu yang 

sesuai dengan ini...”5 

Berdasarkan penjabaran diatas, terlihat bahwa tujuan-tujuan dibentuknya 

branding baru yaitu perlunya ada langkah strategi untuk mewujudkan arahan 

kebijakan bedasarkan RAPPIRDA Kota Malang dan perwujudan visi dan misi 

serta program kerja kepala daerah berdasarkan RPJMD Kota Malang. 

Pembentukan branding baru Kota Malang belum benar-benar untuk 

menggambarkan keadaan budaya, sosio maupun potensi yang di Miliki Kota 

Malang. 

1.1.1.4 Pandangan-Pandangan yang Bertentangan 

Kota Malang sebelumnya telah memiliki beberapa branding yang dibentuk 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Seperti “Malang Welcoming City” dan 

“Malang Asoy”. Kedua city branding tersebut dibentuk pada saat kepemimpinan 

Wali Kota Malang Drs. Peni Suparto. City Branding “Malang Welcoming City” 

pada saat itu digagas oleh kakang mbakyu “Kota Malang” sedangkan “Malang 

Asoy” dibentuk oleh pemerintah kota namun tidak melalui serangkaian 

pembentukan kebijakan yang formal.  

“welcoming malang itu adalah usulnya kakang mbakyu. Kakang mbakyu 

mengusulkan untuk membuat suatu branding. Salah satu dari kakang 

mbakyu pada saat itu kerja di konsultan. Dipakai pada saat itu tetapi tidak 

seagresif “beautiful malang”. Hanya orang tertentu saja yang tahu. Kalau 

                                                             
5 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 
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malang asoy hanya ngobrol-ngobrol aja di tingkat pemkot. Kemudian di 

tempelkan di busnya pemkot malang. Ditulis besar2 malang asoy...”6 

 Branding “Malang Asoy” diperkenalkan pada tanggal 25 April 2009 

bertepatan pada saat hari jadi Kota Malang yang ke-95. Makna dari Asoy sendiri 

memiliki makna bahwa Malang merupakan kota tujuan wisata yang penuh dengan 

kenyamanan dan mengasyikan. Akan tetapi branding tersebut hanya bertahan 

selama enam tahun. Kata Asoy sendiri merupakan akronim dai asyik, indehoy, 

asik berpacaran dimana makna dari kata tersebut cenderung berkonotasi negatif. 

Ditakutkan adanya maka kata tersebut dapat menimbulkan citra yang kurang baik. 

Adanya pandangan-pandangan tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada 

aktor resmi yakni agen pemerintah atau lebih spesifik yaitu Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Malang. Selain adanya pandangan pertentang tersebut tagline 

“Malang Asoy” masih dirasa belum merepresentasikan potensi dan identitas Kota 

Malang. Untuk itu, dibutuhkan suatu branding kota baru yang mampu 

menjelaskan identitas serta potensi malang yang sesungguhnya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat empat permasalahan ataupun 

tuntutan yakni  pertama, kesadaran pemerintah Kota Malang akan pentingnya city 

branding. Kedua, dibutuhkan adanya langkah strategi dalam mewujudkan arah 

kebijakan pemasaran pariwisata pada Peraturan Wali Kota Nomor 34 tahun 2014 

tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Malang. Ketiga, 

Perwujudan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Malang. Keempat, Re-

                                                             
6 Wawancara dengan bapak Agung H. Buana Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 10:17 wib 
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Branding dari city branding yang sebelumnya yaitu “Malang Asoy”.  Akan tetapi, 

terlihat pada proses perumusan masalah belum mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan potensi yang dimiliki Kota Malang untuk diangkat menjadi branding 

kota.   

1.1.2 Agenda Setting 

Tahap Agenda setting merupakan tahap lanjutan dimana setelah masalah 

ataupun tuntutan tersebut dibahas oleh perumus kebijakan yang kemudian akan 

dicari alternatif atau solusi dari permasalahnnya. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan masalah ataupun tuntutan yang telah dirumuskan tersebut kemudian 

menjadi perhatian khusus dan akan ditindaklanjuti.  

1.1.2.1 Definisi Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada perumusan  masalah terlihat beberapa 

permasalahan ataupun tuntun sehingga diperlukannya adanya branding baru bagi 

Kota Malang. Pertama, Kesadaran Pemerintah Kota Malang akan pentingnya 

branding bagi suatu kota. City branding mampu menjelaskan identitas kota 

melalui sebuah logo. Selain itu, dapat membangun diferensiasi agar dapat menjadi 

pembeda dari kota lainnya. Selanjutnya melalui city branding dapat membentuk 

image kota yang yang diharapkan nanti outcomenya adalah mampu meningkatkan 

pariwisata serta pendapatan asli daerah. Kedua, seperti yang telah tertuang dalam 

Peraturan Wali Kota nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah telah dijelaskan adanya arah kebijakan 

pemasaran pariwisata daerah. Untuk itu, diperlukan adanya branding Kota 
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sebagai alat untuk pengembangan citra dan sebagai sarana media komunikasi 

pemasaran kepariwisataan Kota Malang. City branding hadir sebagai strategi 

untuk memasarkan destinasi pariwisata yang ada di Kota Malang. 

Selanjutnya yang Ketiga, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dijelaskan adanya visi dan misi serta 

program kepala daerah periode tahun 2013-2018. Maka dirasa membutuhkan 

adanya suatu branding kota yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota Malang. 

Kempat, pada tanggal 25 April 2009 bertepatan pada saat hari jadi Kota Malang 

yang ke-95 diluncurkan branding Kota Malang yaitu “Malang Asoy”. “Malang 

Asoy” sendiri merupakan akronim dari Arek Ngalam Selalu Okey. Asoy sendiri 

juga memberikan makna kenyamanan atau mengasikan.  Akan tetapi branding 

tersebut tidak bertahan lama karena Asoy sendiri juga memiliki makna asyik, 

indehoy berpacaran dan kata tersebut cenderung berkonatasi negatif. Berdasarkan 

pemaparan diatas maka dalam tahapan perumusan masalah ini terdapat empat 

masalah ataupun tuntutan yang dirumuskan yang kemudian untuk dilanjutkan ke 

dalam tahap-tahapan kebijakan selanjutnya. 

1.1.2.2 Proses Merancang Kebijakan yang Baru 

Inisiasi awal bahwa perlu dibentuknya city branding baru bagi Kota 

Malang yaitu berasal dari Kepala Daerah. Kemudian Kepala Daerah memberikan 

arahan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membentuk branding 

baru bagi Kota Malang. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

Kota Malang sudah memiliki branding seperti “Malang Welcoming City” dan 
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“Malang Asoy”. Dalam hal  ini, untuk membentuk branding yang baru Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata mendapat kepercayaan kembali dari Kepala Daerah 

untuk membentuk branding baru bagi Kota Malang. 

 Tahapan selanjutnya dalam merancang konsep city branding yang baru 

dibentuk sebuah tim yang berasal dari anggota internal Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Setelah dibentuknya tim untuk merancang city branding kemudian 

dilakukan proses kajian lapangan yaitu berdiskusi secara informal dengan 

beberapa aktor seperti akademisi dari Universitas Brawijaya dan budayawan yang 

ada di Kota Malang. Akan tetapi, ketika melakukan wawancara kemudian 

bertanya mengenai nama akademisi dan budayawan tersebut peneliti tidak 

berhasil mendapatkan nama-nama dari aktor tersebut. Adapun hasil diskusi 

tersebut yaitu adanya pembahasan mengenai sisi sejarah dan history Kota Malang. 

 Setelah melakukan kajian dan diskusi dengan akademisi maupun 

budayawan akhirnya tim dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut 

melakukan beberapa kali pertemuan dengan Kepala Daerah untuk melakukan 

serangkaian diskusi. Dalam diskusi tersebut membahas mengenai konsep 

rancangan city branding Kota Malang yang baru.  

“kalau perumusan masalah kita ada tim. Jadi ada tim kita rumuskan salah 

satunya bentuknya mau seperti apa kita rencana konsep kita tunjukan ke 

pak wali kita ketemu dua tiga kali dengan beliau...”7 

 Pasca dilakukannya diskusi pada akhirnya adapun konsep yang diinginkan 

pada saat itu mengacu kepada tiga poin penting yaitu pertama, tri bina cita Kota 

                                                             
7 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 
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Malang yakni malang sebagai kota industri, kota pendidikan dan kota pariwisata. 

Akan tetapi disini hanya mengangkat satu poin saja yakni malang sebagai kota 

pariwisata. Kota Malang sebagai kota pariwisata memiliki arti bahwa kota malang 

memiliki pemandangan yang elok dan hawa yang sejuk, teduh, asri dan memiliki 

banyak peninggalan bangunan kuno Belanda sehingga menjadi tujuan wisata yang 

layak bagi wisatawan asing maupun domestik.8Kedua, lebih menekankan kepada 

aspek ekologi atau keadaan ekosistem yang ada di Kota Malang. Ketiga, yaitu 

mengacu pada visi dan misi wali kota yaitu malang BERMARTABAT. 

Setelah dibentuknya konsep diingikan kemudian dilanjutkan dengan 

rencana pembentukan atribut seperti logo, tagline, gambar, dan kombinasi secara 

keseluruhannya. Dalam hal ini, desain dari city branding tidak dilombakan 

mengingat desain city branding ini perlu segera selesai agar kemudian bisa 

diwujudkan hasilnya. Pembentukan desain grafis nantinya akan melibatkan pihak 

ketiga yaitu tim kreatif Global Media Solution. 

“...Memang pada saat itu kita tidak lombakan karena memang pada waktu 

itu kita menghendaki ini segala selesai bisa segera diwujudkan kemudian 

bisa dilihat hasilnya.”9 

Pada proses agenda setting berlangsung terlihat bahwa pembentukan 

kebijakan ini adalah top-bottom. Aktor-aktor yang terlibat seperti Tim internal 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Wali Kota. Namun dalam proses ini belum 

melibatkan aktor-aktor lainnya seperti misalnya Bappeda, Dinas Pertamanan, 

                                                             
8 Malangkota.go.id , Tri Bina Cita, diakses dari https://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-

cita/ pada taggal 14 februari 2018, pukul 20:58 wib. 
9 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 

https://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/
https://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/
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DPRD, pelaku pariwisata, budayawan, akademisi, asosiasi dan lain-lain secara 

resmi dalam membentuk konsep city branding. Keterlibatan stakeholder menjadi 

penting agar aspirasi, nilai-nilai, ataupun kepentingan lainnya dapat tersampaikan. 

Mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan ini nantinya akan melibatkan banyak 

pihak atau stakeholder di dalamnya. Apabila kepentingan ataupun aspirasi ini 

tidak terakomodir dengan baik yang ditakutkan adalah malah dalam tahap 

pengimplementasiannya kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak tersebut. 

Hal tersebut selarasa dengan yang dijelaskan oleh Dosen Fakultas Ilmu 

Administrasi Program Studi Pariwisata Bapak Ari Darmawan, Dr. SAB, MAB.  

“Yaa..seharusnya dalam pembentukan konsep city branding ini perlu 

memang mengajak seluruh stakeholder di Kota Malang untuk duduk 

bersama, melakukan riset bersama dan menentukan keunikan, potensi dan 

ciri khas Kota Malang. Setelah itu barulah ditentukan strategi dan program 

dari city branding ini seperti apa”10 

Secara singkat bahwa proses agenda setting ini melalui serangkaian yang 

cukup singkat karena diharapkan segera rampung kemudian dapat diwujudkan. 

Adanya keempat masalah maupun tututan tersebut pada akhirnya masuk ke dalam 

tahapan agenda setting. Diperlukan adanya branding baru bagi Kota Malang. 

Inisiator dibentuknya branding kota yang baru adalah dari Kepala Daerah yang 

ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Dinas 

tersebut membentuk tim yang anggotanya berasal dari internal Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata. Setelah itu dilakukan kajian dan diskusi secara informal dengan 

beberapa akademisi dan budayawan untuk membentuk suatu city branding baru 

bagi Kota Malang.  

                                                             
10 Wawancara dengan Bapak Ari Darmawan, DR.SAB,MAB. Selaku Dosen Fakultas Ilmu 

Administrasi prodi Pariwisata, pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 12:13 wib 
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Selanjutnya tim tersebut bertemu dengan Wali Kota untuk membahas 

konsep rancangan city branding Kota Malang yang baru. Konsepnya pada saat itu 

mengacu pada tri bina cita kota malang, keadaan ekosistem atau aspek ekologis 

kota malang dan mengacu kepada visi dan misi kepada daerah yaitu Malang 

BERMARTABAT. Perancangan desain tidak dipilih melalui lomba ataupun 

sayembara tetapi akan melibatkan pihak ketiga yaitu tim kreatif Global Media 

Solution. Akan tetapi, pada proses agenda setting ini terlihat masih belum 

melibatkan stakeholder  secara resmi seperti Bappeda, Dinas Pertamanan, DPRD, 

pelaku pariwisata, budayawan, asosiasi dan lain-lain. lainnya seperti secara formal 

membahas konsep, keunikan, potensi maupun ciri khas dalam pembentukan city 

branding yang baru. 

1.1.3 Pemilihan Alternatif Kebijakan 

Setelah masalah publik didefinisikan yang kemudian masuk ke dalam 

agenda setting. Selanjutnya pada tahap ini akan dibahas dan dicari alternatifnya 

permasalahan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan. Adanya alternatif 

yang ditawarkan diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam proses pembentukan city 

branding Kota Malang yang baru bekerjasama dengan pihak ketiga yakni tim 

Global Media Solution. Tim kreatif dilibatkan untuk menciptakan desain-desain 

city branding Kota Malang. Desain yang dibentuk tentunya akan sesuai dengan 

apa yang telah di konsepkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

pada saat proses agenda setting. 



86 
 

Proses pembentukan desain diawal dengan dibentuknya empat model 

desain city branding yang berbeda. Keempat desain tersebut memiliki model, 

gambar dan tagline yang berbeda-beda. Setelah dibentuknya keempat desain 

tersebut kemudian diajukan kepada Kepala daerah untuk dimintai tanggapan dan 

didiskusikan. Akan tetapi, keempat model tersebut masih dirasa kurang sehingga 

belum ada desain yang disepakati oleh Kepala Daerah dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Selanjutnnya Tim kreatif Global Media Solution dan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata membentuk 3 model desain yang berbeda. Kemudian 

diajukan kembali kepada Kepala Daerah dan dipilih satu model city branding 

dengan tagline “Beautiful Malang”. Pada penelitian ini, peneliti tidak berhasil 

mendapatkan draft dari ketujuh model city branding yang dibentuk pada saat itu 

dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan 

Produk dan Promosi Pariwisata Kota Malang. 

“Yaa memang pada saat itu kita tidak mendokumentasikan model-

modelnya seperti apa. Saya tidak bisa memberikan karena tidak ada 

dasarnya toh. Yaa intinya salah satu yang dimunculkan pada saat itu 

“beautiful malang””11 

Pemilihan tagline “Beautiful Malang” didasari dengan alasan melihat kata 

beautiful sendiri mampu menggambarkan keadaan ekologi Kota Malang. Kota 

Malang sebagai Kota Yang Indah, sejuk dan nyaman yang dulunya juga dijuluki 

sebagai paris van east karena kotanya yang indah. Hal tersebut menjadi acuan 

dalam mencerminkan sisi keindahan kota malang. Selain itu adapun alasan 

mengapa dipilihnya kata beautiful tersebut yakni sebagai berikut. 

                                                             
11 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 12 Desember 2018 

pukul 13:19 wib 
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“Jadi, arti dari “beautiful malang” itu sendiri adalah malang yang cantik 

nah malang yang cantik itu atau malang yang mempesona itu kita buat 

sebagai branding kita. Cantik yang seperti apa? Cantik dalam harfiah 

sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia. Jadi ada 7 sapta pesona, 

kalau sapta pesona ini bisa dijalankan semua maka timbulah beautiful. 

Tentang kebersihan, keamanan, kesejukan dan lain sebagainya itu ada di 

situ. Nah goalsnya itu ada di kenangan. Kenangan itu yang harfiahnya 

dijaga kota malang. Wisatawan turis yang datang ke kota malang itu 

diharapkan mereka terkesan tentang keindahan, keramahannya, 

kesejukannya, akhirnya mereka pulang kembali ke daerahnya menjadi 

promosi gratis, kembali ke negaranya menjadi promosi gratis. Mereka 

akan mengatakan malang its okay, malang indah silahkan datang ke 

malang dan saya merekomendasikan anda dari pada ketempat lain silahkan 

datang ke malang...”12 

Dalam proses pemilihan alternatif tidak melibatkan masyarakat. Model-

model yang ada, tidak disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat. 

Yang terlibat dalam pemilihan model hanya dinas dan wali kota saja. Hal tersebut 

juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi. Promosi Wisata Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. 

“Iya jadi kalau untuk semacam konsultasi dan uji akses ke publik memang 

pada saat itu belum kita lakukan. Kita justru ajukan modelnya itu ke wali 

kota yang ketujuh model itu. 7 model saya kurang tahu seperti apa karena 

saya pada saat itu belum di bagian promosi. Jadi memang pemilihannya 

antara dinas dan wali kota saja.”13 

 Selain itu, peneliti juga mewawancarai langsung masyarakat asli Kota 

Malang yaitu Dalilah Naja selaku mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Bahwa 

selaku warga Kota Malang informan tersebut tidak pernah mendapatkan publikasi 

ataupun sosialisasi mengenai pilihan model-model alternatif city branding Kota 

Malang. 

                                                             
12 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 12 Desember 2018 

pukul 13:19 wib 
13 Wawancara dengan bapak Agung H. Buana Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 11:25 wib 



88 
 

“Selama aku tinggal dimalang ga pernah tuh dapet sosialisasi dari 

pemerintah langsung kayak misalnya ini ada model-model city branding 

terus kita disuruh voting mana model yang paling pas sama karakter kota 

malang. ya apa ya, city branding yang aku tau identitas sama karakter ya 

seharusnya kita bisa ikut memilih karena itu identitas kita. Terus aku juga 

gak pernah liat disosmed ada sayembara gitu yang ngelibatin orang-orang 

untuk ngdesain juga ga pernah.”14 

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena city branding merupakan 

identitas bagi kota malang artinya branding ini tidak hanya dimiliki pemerintah 

akan tetapi juga seluruh masyarakat Kota Malang. sehingga menjadi penting 

model-model tersebut disosialiasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat 

untuk memilih model mana yang paling cocok dan mampu menggambarkan 

identitas dan potensi Kota Malang sebelum pilihan alternatif tersebut ditetapkan. 

1.1.4 Proses Penetapan Kebijakan 

Tahap selanjutnya dari formulasi kebijakan adalah penetapan kebijakan. 

Setelah dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan kemudian dipilih untuk 

memecahkan permasalahan  maka dalam tahap selanjutnya adalah menetapkan 

kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih ditetapkan dengan kekuatan hukum.  

1.1.4.1 Proses Penetapan Kebijakan 

Setelah dilakukannya pemilihan alternatif kemudian ditetapkan satu model 

city branding dengan tagline “beautiful malang”. Adapun logo dari city branding 

“Beautiful Malang” tersebut sebagai berikut. 

 

                                                             
14 Wawancara denganDalilah Naja selaku masyarakat Kota Malang, pada tanggal 14 Januari 2018 
pukul 13:49 wib 
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Gambar 5.1 

Logo City Branding “Beautiful Malang” 

Sumber: budpar.malangkota.go.id, 2015. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari proposal city branding 

“beautiful malang” secara typografi “Beautiful Malang” yaitu memiliki stilisasi 

huruf dengan tambahan elemen grafis simbolisasi ikon bunga kemudian huruf N 

merupakan simulasi dari kode lokasi Kota Malang. Selanjutnya tagline “beautiful 

malang” adalah langkah strategis untuk membentuk identitas dan menjadi 

pembeda dari kota lainnya. Branding ini dibentuk guna memberikan nilai 

informatif mengenai keunggulan yang dimiliki Kota Malang. 

Makna “beautiful malang” sendiri memiliki penjelasan bahwa Kota 

Malang mempunyai keindahan dan menawarkan pesona wisata yang menarik, 

menyenangkan dan nyaman untuk dijadikan tujuan wisata. Kemudian adapun 

makna dari beautiful tersebut sebagai berikut. 

1. Indah: merepresentasikan keindahan dan pesona Kota Malang 

2. Elok: merepresentasikan tatanan Kota Malang 

3. Menarik: merepresentasikan senin dan budaya yang ada di Kota Malang 
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4. Menyenangkan: merepresentasikan ramah tamah masyarakat Kota Malang 

5. Nyaman: merepresentasikan suasana geografis, kondisi, wilayah, tempat. 

Penggunaan kata beautiful menggunakan bahasa asing atau bahasa inggris 

dipilih karena target wisatawan Kota Malang yang tuju tidaknya berasal dari 

wisatawan domestik saja tetap wisatawan asing. Sebagaimana yang disampaikan 

pada saat wawancara. 

“agar lebih anu istilahnya jamannya, bahwa yang kita tuju adalah bukan 

saja wisatawan regional atau nasional tetapi juga wisatawan asing. mohon 

maaf ya kalau kita pakai bahasa lokal takutnya wisatawan asingpun ndak 

paham. Nanti kalau misalkan dibawa keluar negeri misalnya monggo 

mampir, monggo rawuh kira-kira kalau kita bawa ke Italy bisa gak 

branding itu dikenal? Tapi kalau bahasa internasional yang kita pakai 

mereka tahu dan bisa mereka jelaskan.”15 

Selanjutnya secara fisiologi elemen objek terdapat enam unsur warna 

yakni sebagai berikut: 

1. Emas (Gold): melambangkan maju, masyhur, makmur, kejayaan dan kelas 

tertinggi serta memberikan pesan mengenai posisi Kota Malang yang 

strategis berada diposisi segitiga emas yaitu diantara Kabupaten Malang 

dengan Kota Batu 

2. Biru: bermakna tenang, damai merepresentasikan Kota Malang sebagai 

Kota Pendidikan yang maju serta modern 

3. Merah: menjelaskan hidup/urip merepresentasikan Kota Malang sebagai 

Industri dan Kota Pariwisata 

                                                             
15 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 12 Desember 2018 

pukul 13:19 wib 
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4. Hijau: bermakna dingin, sejuk, segar, tumbuh, merepresentasikan keadaan 

Kota Malang yang sejuk dan asri. Kemudian memiliki ruang terbuka hijau 

dan ruang publik yang tersebar diberbagai sudut kota, kemudian juga 

merepresentasikan generasi AREMA generasi biru yang menjadi identitas 

Arek Malang 

5. Kuning: memberikan makna cerah, sukacita, kemudian representasi dari 

masyarakat Kota Malang yang heterogen, rukun, aman dan tentram 

6. Magenta: bermakna romantis maksudnya adalah perwujudan dari ragam 

potensi di Kota Malang merupakan keunggulan dan kebanggaan Kota 

Malang serta memberikan cirri khas definisi dari kata Beautiful. 

Berdasarkan unsur bentuk element grafis bahwa dapat diasosiasikan 

sebagai perpaduan antara unsur bunga dan identitas lokasi karisidenan Kota 

Malang yaitu plat N dengan terhubung dengan kaki huruf L. Warna-warni pada 

bunga menjelaskan bahwa terdapat ragam potensi wisata dengan segala 

kelebihannya Kota Malang. Kemudian juga memberikan pesan bahwa Kota 

Malang merupakan kota yang memiliki pesona wisata yang layak dijadikan 

destinasi wisata.  

 Fleksibilitas warna dan bentuk selain warna GOLD (emas) menonjolkan 

warna resmi, logo ini juga dirancang mempunya fleksibilitas untuk diaplikasikan 

dengan warna-warna lain sebagai implementasi konsep All place, yang 

menjelaskan kekhasan akar budaya dari masing-masing stakeholder yang 

menjelaskan karakteristik Kota Malang dan wisata yang ada, kemudian 

mewadahai kemajemukan ber-bhinneka tunggal ika. 
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Pasca dibentuknya atribut city branding Kota Malang yang baru yaitu 

“Beautiful Malang” tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan gaung 

atau mengedarkan secara lisan terlebih dahulu mengenai city branding baru Kota 

Malang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta tim menggaungkan branding 

tersebut pada kegiatan-kegiatan Kota, Keluruhan dan Kecamatan. Upaya ini 

merupakan gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan 

launching secara resmi.  

Pada tanggal 23 Agustus 2015 city branding “beautiful malang” di 

lauching oleh Wali Kota Malang Ir. H. Mochamad Anton. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan bertepatan pada event tahunan Kota Malang yaitu Malang Flower 

Carnival yang berlangsung di sepanjang jalan Ijen Boulevard. Pada saat launching 

berlangsung dihadari oleh Asisten Deputi Kementrian Pariwisata, Wali dan wakil 

wali Kota Malang, OPD, camat, lurah dan sekretaris daerah. Kemudian 

masyarakat yang hadir pada saat itu mencapai 5000 pengunjung pada launching 

sekaligus event Malang Flower Carnival berlangsung. Pada saat launching city 

branding Kota Malang diresmikan secara simbolis dengan penempelan stiker 

“Beautiful Malang” di mobil dinas Wali Kota Malang. 
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Gambar 5.2  

     Peresmian secara simbolis city branding “beautiful malang”  

      oleh Wali Kota dengan pemasangan stiker di mobil dinas pemerintah 

Sumber: Malang voice, 2015. 

Setelah dilakukan launching kemudian ditindak lanjutkan dengan 

pembentukan produk hukum. Penetapan kebijakan city branding “beautiful 

malang” bentuk legalitasnya masih dalam bentuk surat edaran belum ada Surat 

Keputusan (SK) dalam implementasi city brading “beautiful malang”. Sebagai 

mana yang dijelaskan oleh Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang 

Pengembangan produk dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Malang.  

“...City branding “beautiful malang” pengesahannya masih dalam bentuk 

surat edaran Wali Kota. Belum ada surat keputusan mengenai penggunaan 

“beautiful malang”. Yaaa belum ada, ini saya sampaikan apa adanya.”16 

 Bentuk pengesahan city branding “beautiful malang” yaitu surat edaran 

yang disahkan oleh Wali Kota Malang nomor: 556/297/35.73.308/2015 tentang 

                                                             
16 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 

https://malangvoice.com/wp-content/uploads/2015/08/IMG_20150823_143652-picsay.jpg
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sosialisasi pemasangan stiker “Beautiful Malang”. Surat edaran tersebut berisikan 

mengenai tindak lanjut atas diluncurkannya city branding “beautiful malang” 

bahwa dihimbau kepada dinas, travel, hotel, mall, taksi, angkutan umum serta 

kendaraan pribadi atau komersial lainnya untuk mencantumkan “Beautiful 

Malang” pada setiap iklan, spanduk, banner, baliho, goodybag, paparan SKPD 

atau setiap bahan promosi yang dibuat oleh intansi/lembaga. Stiker dapat diunduh 

pada website budpar.malangkota.go.id. Penggunaan branding diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta sebagai identitas yang dapat 

menjadi pembeda dari daerah-daerah lainnya. Hal ini juga diungkapkan oleh 

Bapak R. Agung H. Buana, SE, M.SE selaku Kepala Seksi Promosi wisata 

“...Lah kemudian ditindak lanjuti oleh surat wali kota melalui SE atau 

surat edaran walikota yang ditujukan kepada seluruh organisasi 

pemerintah di kota malang seperti sekolah, universitas, hotel, restaurant, 

cafe termasuk tempat usaha untuk memasang logo “beautiful malang” ini 

sebagai bagian dari city branding...”17 

 Berdasarkan pemaparan diatas, dijelaskan memang bahwa payung hukum 

dari kebijakan city branding “Beautiful Malang” dalam bentuk surat edaran. 

Payung hukum dalam bentuk surat edaran tersebut dirasa masih sangat kurang 

kuat legalitasnya. Perlu adanya peningkatkan status hukum yang lebih tinggi 

seperti peraturan wali kota ataupun peraturan daerah. Kemudian perlu diperkuat 

dengan bagaimana koordinasi dalam membangun dan mewujudkan city branding 

dengan OPD maupun pelaku wisata dan disertai juga sanksi yang mengikat bagi 

OPD ataupun pelaku wisata yang kurang mengindahkan peraturan ataupun 

himbauan tersebut. 

                                                             
17 Wawancara dengan bapak Agung H. Buana Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 10:17 wib 
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5.1.4.2 Pasca Penetapan   

Pasca penetapan kebijakan yang kemudian dikeluarkannya produk hukum 

dari kebijakan city branding “beautiful malang” dalam bentuk Surat Edaran. 

Peneliti juga meneliti bagaimana upaya sosiaslisasi, koordinasi, infrastruktur serta 

kendala-kendala apa saja yang ada pasca penetapan kebijakan. Adapun upaya-

upaya tersebut yang telah dilakukan yakni sebagai berikut. 

Pertama, Sosialiasi merupakan salah satu upaya yang penting untuk 

menghimbau ataupun memberikan informasi kepada masyarakat. Upaya yang 

dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu terbagi menjadi dua secara 

langsung dan tidak langsung. Secara langsung artinya disini pemerintah turun 

langsung ke masyarakat sedangkan tidak langsung yaitu melalui media sosial. 

Sosialisasi secara langsung yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan 

sosialisasi kepada kelurahan, kecamatan untuk menggunakan logo “beautiful 

malang” dalam kegiatan-kegiatan besarnya. Akan tetapi, sosialisasi kepada pihak 

pelaku industri pariwisata hanya melalu surat edaran. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan 

produk dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.  

“sosialisasi kalau ke masyarakat kita selalu menyampaikan mulai dari 

kegiatan ke kelurahan, kecamatan, kegiatan kebudayaan seperti 

tunggulwulung. Pokoknya kegiatan besar nah logo “beautiful malang” di 

pasang. Kemudian seperti di travel-travel, hotel itu kan keinginan mereka 

sendiri untuk mencetak dan menggunakan logo kita. Ada surat edaranya. 
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Dipasang dikendaraan mereka, kalau itu plat merah berarti itu dinas. Plat 

hitam berarti masyarakat itu sendiri.”18 

 Pada proses sosialisasi juga melibatkan kakang mbakyu dalam 

mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan logo city branding 

“beautiful malang”. Dimana kakang mbakyu turun langsung ke jalan 

membagikan stiker kemudian juga ke travel-travel untuk menggunakan logo city 

branding “beautiful malang” di tiga titik yaitu Stasiun Kota Baru, Balai Kota 

Malang dan Alun-Alun Kota Malang. hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh 

Ladinia Dalintasya selaku Mbakyu Wakil II Kota Malang periode 2016-2017. 

“ada dulu satu kegiatan sama dinas pariwisata jadi kita waktu itu 

sosialisasi. kita ke daerah stasiun, balai kota sama alun-alun nah di sana 

kita bagi-bagi stiker. Jadi bagi-bagi stikernya itu ntah ke travel, ke mobil-

mobil yang memang di izinkan sama pemiliknya kita tempelin stikernya di 

mobilnya itu aja sih....”19 

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Ibu Ratih Sulistyo H,ST, M.Si 

Kasi. Pengelolaan Data wisata menjelaskan bahwa dalam proses sosialisasi 

melibatkan kakang mbakyu Kota Malang yang ikut turun langsung membagikan 

stiker kepada masyarakat. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut juga memiliki 

rangkaian kegiatan yang sederhana dengan seperti mengadakan atraksi dan musik 

patrol.  

“Salah satu cara kita sosialisasi ke masyarakat tidak langsung pasang yaa.. 

tidak seperti itu. Jadi kita buat acara bukan acara seremonial yang meggah. 

Kita ngumpul dengan dinas pariwisata di suatu tempat. Seperti di taman 

kota, alun-alun, dan stasiun kemudian kita kumpulkan angkot dan juga 

masyarakat. Kalau misalnya taman kota, alun-alun, gitu ya biasanya 

                                                             
18 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 
19 Wawancara dengan Ladinia Dalintasya Mbakyu Wakil II Kota Malang, pada tanggal 16 Januari 

2018 pukul 11:10 wib 



97 
 

mudah menarik perhatian orang-orang ya. Oo ternyata ada kegiatan 

pemasangan city branding di angkutan umum. Dan juga kita melibatkan 

paguyuban kakang mbakyu. Di sana mereka menggunakan seragamnya 

lengkap dengan selempang itu mereka memasangkan stiker ke angkutan 

umum. Supaya mereka juga punya rasa memiliki. Kakang mbakyu 

representasi anak muda kota malang. sehingga dengan melibatkan kakang 

mbakyu generasi muda itukan pasti kepengen tahu. Di sana kita juga 

mengadakan atraksi seperti musik patrol ada bunyi-bunyian dan tabuh-

tabuhan.” 

Upaya sosialisasi secara tidak langsung yaitu melalui aplikasi. Aplikasi 

yang digunakan sebagai media pendukung untuk memperkenalkan pariwisata 

adalah aplikasi Malang Menyapa. Aplikasi ini dibentuk pada tahun 2017 dengan 

memiliki tujuh fitur yakni destination, shopping, hotel, food, travel, oleh-oleh dan 

entertainment. Selain itu, juga dilengkap dengan kalender event yang dapat 

memberikan informasi seputar kegiatan event yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Tujuan dibentuknya aplikasi ini adalah 

sebagai media yang mampu memudahkan pelaku pariwisata ataupun wisatawan. 

Sekaligus media ini merupakan sarana untuk mempromosikan pariwisata Kota 

Malang. Melalui aplikasi ini juga para pelaku pariwisata mampu mempromosikan 

produknya secara gratis sejauh ini terdapat 209 peserta. 

Gambatar 5.3 

Aplikasi Malang Menyapa 

Sumber:play.google.com, 2018. 
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Aplikasi Malang Menyapa merupakan aplikasi yang dibuat untuk 

memudahkan pelaku pariwisata dan wisatawan. Kemudian ini adalah salah satu 

aplikasi untuk mendukung city branding juga. Akan tetapi, aplikasi pada mulanya 

ingin beri nama “Beautiful Malang” namun kalah cepat dengan perusahaan lain 

yang telah menggunakan nama “beautiful malang”. Seperti yang disampaikan 

oleh Kasi. Promosi pariwisata Bapak Agung H. Buana. 

“Kita punya aplikasi untuk mempromosikan pariwisata namanya malang 

menyapa coba bisa dilihat di play store kalau punya android. Di media 

sosial kita bangun juga beautiful malang. Namun kita kalah cepet dengan 

perusahaan2 yang menggunakan nama beautiful malang di aplikasi. 

Karena sifatnya itu tadi dari awal tidak kita kunci. Domainnya udah 

diambil perusahaan lain nama “Beautiful Malang” itu.”20 

Pada aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan sehingga masih 

terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Pertama, aplikasi masih hanya 

tersedia di android atau play store sehingga belum bisa diakses oleh pengguna 

iphone atau produk ios. Kedua, pada aplikasi ini tidak memunculkan adanya 

deskripsi atau pemaknaan mengenai branding kota “Beautiful Malang” padahal 

aplikasi ini bisa menjadi suatu tempat untuk lebih mempromosikan city branding 

“beautiful malang” kepada parawisatawan. 

Dapat terlihat bahwa sejauh ini upaya sosialisasi yang dilakukan lebih 

kepada penggunaan logo. Dalam sosialiasi belum lebih menekankan pada 

pemaknaan atau filosofi “Beautiful Malang” Kepada masyarakat. Sehingga 

                                                             
20 Wawancara dengan bapak Agung H. Buana Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 10:17 wib 
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penggunaan city branding “Beautiful malang” kepada masyarakat masih sebatas 

penggunaan logo belum memaknai secara mendalam “Beautiful Malang” itu 

sendiri. Seharusnya sebagaimana yang dikatakan kavaratzis bahwa brand itu tidak 

hanya dapat dimaknai dengan logo maupun slogan saja akan tetapi perlu adanya 

totalitas seperti presepsi, pengalaman, perasaan dan citra yang mampu ditangkap 

oleh semua orang. Kemudian apabila suatu brand tidak dihidup atau diberi roh 

secara nyata melalui tindakan nyata maka akan lebih dari sekedar logo dan slogan 

belaka. 

 Koordinasi yang dilakukan dengaan OPD pasca ditetapkan city branding 

“beautiful malang” perlu koordinasi yang intens agar pemaknaan dan 

penggunaan “city branding” tetapi terjaga. Akan tetapi, koordinasi dengan OPD 

juga terlihat masih belum ada. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ganis Indajani 

selaku Kasubdib. Pariwisata dan Penanaman Modal Barenglitbang. 

“koordinasi barenlitbang dengan dinpar yaaa Jadi biasanya mereka 

mengusulkan event-event ke kita. Nanti di konsultasikan ke sini lalu dari 

dinas yang eksekusi. Jadi kita menyiapkan dana pagu. Misalnya pariwisata 

berapa miliar, gitu.. tapi ya kalau koordinasi city branding untuk promosi 

sama penggunaan logo di event apa misalnya.. ndak ada. kita ya pakai logo 

kita sendiri mbak yang oci dan ji...”21 

 Taman merupakan salah satu potensi wisata yang dimiliki Kota Malang. 

Dalam hal ini pengelolaan taman menjadi wewenang dinas pemukiman dan 

pertanahan bidang pertamanan. Penggunaan logo “beautiful malang” pada 

fasilitas ditaman-taman dan penggunaan stiker pada setiap kegiatan dari Dinas 

                                                             
21 Wawancara dengan Ibu Ganis Indajani selaku Kasubdib. Pariwisata dan Penanaman Modal, 

pada tanggal 8 Januari pukul 14:12 wib 
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juga masih belum terlihat. Sejauh ini koordinasi dengan bidang pertamanan pada 

tataran tingkat bawah dalam struktur organisasi dalam upaya perwujudan 

“Beautiful Malang” masih belum ada. Seperti pendapat Ibu Ir. Endah Setiyowati 

selaku Kasi. Pengembangan Bidang Pertamanan 

“kalau koordinasi mungkin ada tapi itu paling langsung kepala dinas ya. 

Tapi sejauh ini mungkin ditingkat atas ada tapi kalau ditingkat bawahnya 

itu belum ada. laa terus kalau taman kita branding sendiri mbak. Kaya 

misalnya didepan matos itu yang pink? Laa itu kita bikin landmark I Love 

Malang...”22 

Selanjutnya koordinasi sekretaris humas pemerintah kota terkait city 

branding yaitu lebih kepada menitipkan stiker-stiker pada event-event tertentu 

untuk dibagikan. Akan tetapi koordinasi seperti promosi ataupun sosialisasi 

langsung kepada masyarakat tidak dilakukan oleh humas melainkan langsung 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri. 

"komunikasi dan koordinasi untuk city branding biasaanya ada pada event-

event tertentu dalam kapasitas besar, mengundang banyak masa. 

Menitipkan stiker, logo untuk dibagikan. Cuman dinas pariwisata udah 

termasuk pd yang mandiri, jadi bisa menjalankan fungsi itu sendiri. Tapi 

kalau publikasi atau bentuk sosialsasi langsung pada masyarakat yang 

sifatnya langsung tanpa melalui media biasanya mereka jalan sendiri.”23 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini peneliti mewawancari 

tiga OPD seperti Barenglitbang, Humas Pemerintah Kota Malang dan Bidang 

pertamanan Dinas Permukimanan dan Pertanahan dalam hal ini juga belum 

dilibatkan dalam perumusan kebijakan padahal ini menjadi penting mengingat 

                                                             
22 Wawancara dengan Ibu Endah Setyowati selaku Kasi. Pengembangan pertamanan, pada tanggal 

9 Januari pukul 14:55 wib 
23 Wawancara dengan Ibu Tia Sukma selaku Pranata Humas Pemerintah Kota Malang, pada 

tanggal 15 januari 2018, pukul 08:10wib 
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City Branding Kota Malang tidak hanya dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata saja tetapi seluruh OPD akan ikut serta dalam penerapannya.  

Koordinasi dan pelibatan OPD menjadi sangat penting mengingat 

perwujudan dari branding kota tidak hanya dilakukan satu OPD saja melainkan 

perlu adanya sinkronisasi yang baik antar OPD dalam penerapannya. Dalam 

mewujudkan kota malang sebagai kota yang beautiful tentu juga diperlukan 

serangkaian kebijakan yang mengarah pada aktivitas terebut. Dalam hal ini, OPD 

lain belum dilibatkan dan koordinasi antar OPD untuk mewujudkan malang 

sebagai Kota yang beautiful masih belum terlihat. Kemudian beberapa OPD juga 

memiliki branding masing-masing seperti misalnya baenglitbang dengan 

brandingnya oci dan ji kemudian bidang pertamanan mem-branding tamannya 

dengan landmark I Love Malang. 

Pada kebijakan city branding ini terdapat kendala-kendala yang muncul 

pasca penetapan kebijakan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan dan produk pariwisata  

“Naaah, sampai saat ini kita jujur aja ya mengatakan bahwa penerimaan 

“beautiful malang” itu belum bisa mencapai 100% di masyarakat. Kenapa 

saya katakana begitu? Bisa kita liat dari produk. Produk-produk yang kita 

hasilkan dari kota malang kalau mereka betul cinta pada brandingnya 

mereka akan gunakan itu. Pasti mereka akan mencantumkan. Nah 

penerimaan dari masyarakat itu terus harus dilakukan. Terus ada beberapa 

kritikan yang bilang “beautiful malang” itu seperti kitiran kalo dicoba 

dengan computer dengan anak-anak desain grafis itu seperti baling-baling 

katanya. Bagi saya ooh ndak apa-apa kalau kalian bilang begitu, silahkan. 
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Kritik, masukan, saran silahkan. Itu gencar sekali, lalu bagaimana dengan 

kita? Menolak? Ooo nggak. Kita terima sebagai bahan masukan.”24 

Terdapat beberapa kritikan dari stakeholder terhadap city branding 

“Beautiful Malang”. salah satunya oleh Bapak Dwi Cahyono selaku Kedua 

Badan Promosi Pariwisata dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant 

Indonesia Kota Malang. Bahwa dari pihak BPPD maupun PHRI Kota Malang 

sendiri dalam pembentukannya tidak dilibatkan bahkan hingga saat ini menolak 

untuk menggunakan branding tersebut. 

“Saya tidak sama sekali dilibatkan. Saya tahu-tahunya sudah ada branding 

itu. haha wong kita yang melaksanakan kok. Kita yang bayar pajak sebagi 

pelaku usaha. Dari badan promosi pariwisata jawa timur kalau di malang 

saya ketua phri, kemudian restaurant itu ya pajaknya dari pariwisata yang 

di bayar oleh hotel dan restaurant kita yang bayar pajak gitu. Dan 

branding nanti siapa yang menggunakan? Kita. Tapi saat pelaksanaan saya 

ndak tau sama sekali gitu. Temen-temen yang lain juga ndak tau tiba-tiba 

dikasih stiker suruh nempelkan di mobil yo jangan dulu. Sampai sekarang 

ya kita nggak pakai, cuma mobil dinas aja yang banyak.”25 

Pendapat lain mengenai city branding “beautiful malang” yakni 

dilontarkan oleh salah satu akademisi Prodi Pariwisata Universitas Brawijaya. 

Bahwa city branding “beautiful malang” masih dirasa belum menggambarkan 

ciri khas dari Kota Malang.  

“...Saya hanya mengetahui branding kota malang yaa Malang sebagai 

Kota Bunga atau malang Kota Pendidikan. Kalau branding “beautiful 

malang” saya kurang paham yaa, dasarnya dari mana?saya kurang paham. 

Cantiknya dimana? Sepengetahuan saya, keunikan kota malang adalah 

warisan kolonial Belanda karena sampai sekarang masih banyak spot-spot 

warisan kolonial Belanda. Selain itu, keunikan lain kota malang yaitu 

banyak perguruan tinggi di Kota Malang. Walaupun demikian perlu 

                                                             
24 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko, M.Si Kepala Bidang Pengembangan produk dan 

Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Desember 2017 

pukul 11:33 wib 
25 Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyono selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur, 

pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 19:37wib 
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adanya penelitian yang lebih mendalam lagi untuk menentukan keunikan 

yang pas dari Kota Malang...”26 

Pelaku industri pariwisata yang merupakan orang-orang terlibat langsung 

dalam kegiatan kepariwisataan sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan 

wisatawan. Pelaku wisata merupakan salah satu aktor juga yang nantinya juga ikut 

mempromosikan kota malang kepada masyarakat. Toko oleh-oleh Soak Ngalam 

adalah salah satu pelaku usaha yang menggunakan logo “Beautiful Malang” pada 

brosurnya. Penggunaan logo tersebut didasari dengan alasan bahwa owner toko 

tersebut adalah penggerak rembuk wisata sehingga harus menggunakannya. 

Meskipun Bapak  Tjandra Purnama menggunakan logo tersebut beliau mengkritisi 

bahwa logo city branding ini belum merepresentasikan Kota Malang. 

“Saya rasa “Beautiful Malang” masih kurang merepresentasikan kota 

malang. tecno colornya ya masih kurang. Terus beautiful itu maknanya 

cukup luas, belum khusus. Ya apa ya itu tadi pelaku usaha harusnya 

dilibatkan karena kan branding itu lebih kepada penggambaran malang itu 

bagaimana. Harusnya ya kita sebagai pelaku usaha dilibatkan dalam segi 

penataan, segi regulasi, promosi. Kalau di malang saya belum melihat itu” 

Kritikan lain juga disampaikan oleh wisatawan yang berasal dari Inggris 

yaitu Terry. Bahwa informan tersebut mengatakan desain logo “Beautiful 

Malang” terlihat terlalu kekanak-kanakan dan tidak terlalu menampakkan itu 

adalah branding kota. 

“thats a thing its doesn’t really say anything. Like im not expecting 

anything just from seeing this. Yeaah i don’t know it doesn’t really make 

me think of anything beside it. I just look like a child’s drawing its not 

very branding...”27 

Selain kritikan dari Badan Promosi Pariwisata, ketua PHRI, pelaku 

industri pariwisata, akademisi dan wisatawan ada pula kritikan lainnya dari 

                                                             
26 Wawancara dengan Bapak Wawancara dengan Bapak Ari Darmawan, DR.SAB,MAB. Selaku 

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi prodi Pariwisata, pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 12:13 wib 
27 Wawancara dengan Terry selaku wisatawan asal Inggris, pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 

15:30WIB. 
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asosiasi desain grafis. Adapun kritikan yang disampaikan mereka yaitu melihat 

secara pendekatan visual masih kurang cermat dalam mendesign logo “Beautiful 

Malang”. Seperti yang diungkapkan oleh Affan Hakim selaku Anggota Asosiasi 

Desain Grafis Indonesia chapter Malang 

“apa “beautiful malang”? Nggak pernah dilibatkan sama sekali dalam 

proses perumusannya. Yaa kita berpendapat ataupun mengkritik sesuai 

dengan kacamata kita, keilmuan kita. Kita kuliah design toh jadi kita 

mengacu pada apa yang diajarkan dengan dosen ketika kuliah. jadi kita 

mengkritik berdasarkan apa yang kita dapat saat kuliah. yaa waktu itu kita 

berekspektasi kalau okelah taglinenya ga papa “beautiful malang” tapi 

paling nggak pendekatan visualnya ojok koyo ngono rek. Ini bukan berarti 

ADGI yang harus desain ya. Paling tidak yang mendesign harus tau gitu 

bagaimana proses atau merancang logo dilakukan dengan cermat. 

Akhirnya ga ada follow up gitu. Akhir yang dibiarkan saja. Yang terjadi 

adalah aplikasi-aplikasi “beautiful malang” diberbagai media itu kaya 

hanya sebatas pemasangan logo kaya kamu punya mikrolet terus tampel 

stiker “beautiful malang” dijendela belakang mobil hanya berupa 

peraturan bukan menjadi merasa lebih memiliki gitu.”28 

 Adapun review yang disampaikan oleh ADGI sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Wawancara dengan Affan Hakim selaku anggota Asosiasi Design Grafis Indonesia chapter 

malang, pada tanggal 16 januari 2018 pukul 08:12 wib 



105 
 

 Tabel 5.2  

Review Kritik  Logo “Beautiful Malang” 

No Review Kritik Keterangan 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Logogram di samping dapat 

merepresentasikan dua bentuk yaitu bunga 

dan baling-baling. Apabila bunga bisa jadi 

merupakan representasi dari jargon terdahulu 

yaitu malang kota bunga dan Zwitserland Van 

Java. Apabila dikaitkan dengan malang 

sebagai kota bunga secara literal bukanlah 

kota penghasil bunga ataupun kota yang 

memiliki varietas bunga yang edemik. 

Kemudian apabila diselaraskan dengan kota 

yang mirip dengan Swiss misalnya saat ini 

sudah tidak relvan lagi karena banyaknya area 

hijau yang menyempit dan alih fungsi lahan. 

2 

 

Apabila dibuktikan dengan grid terdapat 

kesalah yakni tidak ditemukannya titik start 

dan akhir grid. Selanjutnya adanya ketidak 

seimbangan pada baseline. Adanya kesalahan 

tersebut secara keilmuan desainer dianggap 

kurang memperhatikan kaedah desain. 

3 

 

Grid disederhanakan dengan membuat garis 

horizontal. Terdapat permasalahan seperti 

pada saat di grid kemudian di copy ke atas 

kelopak warna biru terlihat melewati garis. 

Kemudian adanya negatif space di bawah 

huruf malang. 

4 

 

Pada logogram apabila bunga atau baling-

baling tersebut ditambah kelopaknya tidak 

dapat tersambung apabila disambung akan 

menjadi bertumbuk. 

5 

 

Terdapat beberapa yaitu jarak antar huruf 

(ununite composition) yaitu adanya komposisi 

huruf B terpisah dengan Eautiful dan UL. 

Sebenarnya hal ini sah akan tetapi apabila B 

terpisah bisa jadi membacanya menjadi “B... 

EAUTIFUL”.  
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No Review Kritik Keterangan 

6  Typeface yang digunakan adalah style 

handwriting yang biasanya digunakan pada 

word bubble di komik. Font ini lebih 

bermakna cerita, menyenangkan, childish dan 

bemain sehingga kurang cocok untuk 

menejelaskan karakter Kota Malang. 

7 

 

Ketidak konsistenan dalam pengaplikasian. 

Ada yang menggunakan outer glow dan ada 

yang menggunakan outline stroke. 

Sumber: www. Kompasiana.com, 2015. 

Keterlibatan stakeholder terhadap suatu kebijakan baik dalam perumusan 

maupun dalam pelaksanaan menjadi sangat penting. Pada proses kebijakan city 

branding “Beautiful Malang” sebagaimana dalam proses agenda setting terlihat 

bahwa stakeholder tidak dilibatkan secara resmi dalam proses formulasi. 

Kepentingan-kepentingan,aspirasi, nilai-nilai dari stakeholder tersebut tidak 

tersampaikan hingga pada akhirnya salah satu dampaknya adalah kebijakan city 

branding “Beautiful Malang” mendapat banyak kritikan dan pertentangan dari 

stakeholder. 

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Formulasi Kebijakan 

Pada subbab ini akan menjelaskan beberapa faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses formulasi kebijakan yakni sebagai berikut: 
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5.2.1 Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi pendukung dalam 

proses kebijakan city branding “beautiful malang” .Pada tahap proses formulasi 

kebijakan city branding “beautiful malang” tentu memiliki beberapa faktor 

pendukung. Adapun faktor pendukung dalam proses formulasi city branding 

tersebut sebagai berikut. 

Pertama, proses tahapan pembentukkan city branding “Beautiful Malang” 

sudah lebih baik dibandingkan dari city branding Kota Malang yang sebelumnya. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi. Promosi Wisata yakni Bapak 

Agung H. Buana bahwa city branding yang sebelumnya yaitu “Malang Asoy” 

proses pembentukannya hanya melalui diskusi atau ngobrol-ngobrol ditingkat 

pemerintah kemudian dibuat logonya dan ditempelkan di bus miliki pemerintah. 

Sedangkan “Beautiful Malang” dibentuk melalui proses yang cukup panjang 

dengan pembentukan desainnya yang juga melibatkan pihak ketiga yakni tim 

kreatif Global Media Solution. Selain itu, kebijakan City Branding “Beautiful 

Malang” juga didukung dengan payung hukum meskipun belum begitu kuat 

yakni melalui surat edaran nomor: 556/297/35.73.308/2015.  

5.2.2 Faktor Penghambat 

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penghambat dalam 

proses pembentukan kebijakan city branding “Beautiful Malang”. pada tahapan 

ini tentunya memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam 

berjalannya proses pembentukan city branding “beautiful malang”. Adapun 
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faktor penghambat dalam proses formulasi city branding ini yakni sebagai 

berikut. 

Pertama, payung hukum dari kebijakan city branding “Beautiful Malang” 

masih belum kuat. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran nomor: 

556/297/35.73.308/2015 tentang tindak lanjut diluncurkannya city branding 

“Beautiful Malang”. himbaun dalam surat edaran tersebut hanya menekankan 

pada penggunaan logo saja tetapi tidak ada sanksi yang mengikat bagi OPD dan 

pelaku usaha apabila melanggar ataupun tidak mengindahkan aturan yang ada. 

Kemudian didalam surat edaran tersebut tidak menjelaskan bagaimana upaya-

upaya yang dapat dilakukan oleh OPD, stakeholder dan masyarakat untuk 

menciptakan dan mencapai tujuan dari branding tersebut.  

Kedua, anggaran yang minim serta adanya tuntutan agar city branding 

cepat untuk ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kadib. 

Pengembangan Produk dan promosi Wisata bahwa memang pada tahap proses 

formulasi tidak diadakan sayembara karena adanya keterbatasan dana dan juga 

city branding ini dituntut untuk segara selesai. Dalam proses pembentukannya 

sendiri menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan lamanya. 

“Memang pada saat itu kita tidak lombakan karena memang pada waktu 

itu kita menghendaki ini segala selesai bisa segera diwujudkan kemudian 

bisa dilihat hasilnya. Juga anggaran kita terbatas yaa kalau dilombakan 

perlu biaya lebih kita ndak punya...”29 

                                                             
29 Wawancara dengan Bapak Heri Sunarko selaku Kepala bidang pengembangan produk dan 
promosi wisata, pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 10:54 WIB. 
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