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BAB VI 

PENUTUP 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan simpulan dari penemuan yang ada di 

lapangan selama proses penelitian. Selanjutnya, peneliti juga akan memberikan 

rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang agar dapat dijadikan referensi 

kedepannya dalam meningkatkan dan mengembangkan pariwisata Kota Malang 

khususnya dalam upaya promosi atau pemasaran potensi melalui city branding.  

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yang peneliti dapat 

yakni sebagai berikut: 

1. Pada tahap perumusan masalah terlihat bahwa ada empat tuntutan dan 

masalah yakni kesadaran pemerintah akan pentingnya city branding, 

dibutuhkannya suatu langkah strategis untuk mewujudkan arahan 

kebijakan berdasarkan RAPPIRDA, perwujudan visi dan misi Kepala 

Daerah dan re-branding dari city branding “Malang Asoy”. Akan 

tetapi, dari beberapa permasalah tersebut belum mengidentifikasi 

potensi-potensi yang dimiliki Kota Malang. 

2. Aktor-aktor yang terlibat pada proses agenda setting adalah tim 

internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Daerah. Namun 

dalam proses pembentuk konsep belum melibatkan stakeholder secara 
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resmi seperti Bappeda, OPD, pelaku pariwisata, akademisi asosiasi dan 

lain-lain. 

3. Pada proses pemilihan alternatif terdapat tujuh model desain yang 

dibentuk oleh tim kreatif Global Media Solution. Namun proses 

pemilihan alternatif city branding tidak disosialisasikan dan 

dikonsultasikan kepada masyarakat dalam memilih model yang paling 

cocok dan mampu menggambarkan identitas dan potensi Kota Malang 

sebelum pilihan alternatif ditetapkan. 

4. Penetapan kebijakan yaitu dalam bentuk Surat Edaran (SE) Wali Kota 

Malang nomor: 556/297/35/73.308/2015 tentang sosialisasi 

pemasangan stiker “Beautiful Malang”. Selanjutnya pasca penetapan 

proses sosialisasi lebih menekankan pemasangan logo belum kepada 

pemaknaan tagline yang mendalam, kurangnya koordinasi antar OPD, 

dan mendapat beberapa kritikan dan pertentangan dari stakeholder. 

5. Adapun faktor pendukung dari kebijakan yaitu proses tahapan 

pembentukkan city branding “Beautiful Malang” sudah lebih baik 

dibandingkan dari city branding Kota Malang yang sebelumnya. 

Sedangkan faktor penghambatnya pertama payung hukum dari 

kebijakan city branding “Beautiful Malang” masih belum kuat. Kedua 

anggaran yang minim serta adanya tuntutan agar city branding ini 

segara ditetapkan dan diimplementasikan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan peneliti menawarkan beberapa 

rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah. 

Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut. 

1. Pada proses perumusan masalah perlu dilakukannya analisis kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) dari potensi dan ciri khas yang 

dimiliki Kota Malang. berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti 

kekuatan potensi Kota Malang terletak pada wisata heritagenya. Sehingga 

peneliti merekomendasikan tagline baru bagi Kota Malang yakni “Malang 

Heritage city” atau “Malang The Memories City” 

2. Dalam mengkonsep city branding perlu melibatkan stakeholder seperti 

Bappeda, DPRD, OPD, pelaku wisata, budayawan, asosiasi dalam 

pembentukan. Keterlibatan aktor-aktor tersebut menjadi penting agar nilai-

nilai, pendapat, aspirasi, kepentingan dari tiap-tiap aktor dapat 

tersampaikan dengan baik. Kemudian aktor-aktor tersebut menjadi penting 

untuk terlibat karena dalam pelaksanaannya banyak melibatkan pihak 

tersebut sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak mendapatkan kritikan 

dan pertentangan karena city branding tersebut menjadi keputusan yang 

final hasil kesepakatan bersama. 

3. Proses pemilihan alternatif penting untuk disosialisasikan dan 

dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan 

masukan mengenai model yang pantas dan cocok yang mampu 

menggambarkan potensi dan identitas Kota Malang. selain itu, cara ini 
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juga mampu meningkatkan rasa kepemilikan city branding terhadap 

masyarakat Kota Malang. 

4. Perlunya peningkatan status hukum yang lebih tinggi dan kuat yakni 

menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota Malang. Dimana 

dalam payung hukum tersebut juga menekankan sanksi yang mengikat 

bagi OPD dan pelaku wisata yang tidak mengindahkan himbauan atau 

tidak menjalankan aturan yang ada. Kemudian menjelaskan upaya-upaya 

yang dapat dilakukan OPD, stakeholder dan masyarakat untuk 

menciptakan dan mencapai tujuan dari branding tersebut. Selanjutnya 

sosialisasi branding lebih ditingkatkan terutama melalui sosial media 

seperti instagram, twitter dan facebook. Membangun landmark dititik vital 

dan mempromosikan lebih gencar lagi misalnya seperti membuat short 

video mengenai city branding dan potensi wisata di Kota Malang dan di 

tayangkan di videotron yang ada di Kota Malang agar tingkat awareness 

dari masyarakat semakin tinggi terhadap city branding Kota Malang.  

5. Perlu adanya penganggaran dana khusus untuk pembentukkan city 

branding dan biaya promosi. Apabila dana anggaran tersebut semakin 

besar maka upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan 

promosi melalui city branding juga semakin baik. Sebagai contoh di 

negara Malaysia berdasarkan beberapa referensi yang peneliti dapat salah 

satu faktor keberhasilan Malaysia dalam mem-branding negaranya adalah 

mereka berani untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam 

mempromosikan pariwisatanya melalui city branding. 
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