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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan yang 

berlimpah mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan ragam  

budaya. Potensi kekayaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi sektor 

pariwisata di Indonesia. Kekayaan potensi baik dari segi alam maupun budaya 

tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Selain 

itu, sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

perekonomian, peningkatan penerimaan negara maupun daerah, menciptakan 

lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan bagi masyarakat, dan mendorong 

perkembangan investasi.  

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 

bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

dan pemerintah daerah. Menurut Robert McIntosh dan Shashikant Gupta1, 

pariwisata merupakan gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi 

wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah dan masyarakat tuan rumah yang 

terlibat dalam suatu proses menarik dan melayani wisatawan maupun pengunjung.  

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatkan. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang

                                                           
1 Nyoman S. Pendit, Ilmu pariwisata : sebuah pengantar perdana, PT. Prdnya Paramita, Jakarta, 

1994, Hlm. 36 
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berkunjung ke Indonesia sebanyak 10,406,759 jiwa atau meningkat dari tahun 

sebelumnya sebesar 10,29%2. Selain itu, melalui sektor pariwisata mampu 

memberikan sumbangsih bagi nilai perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015 

sektor pariwisata menyumbang sebesar 12,225.89 juta USD atau meningkat dari 

tahun sebelumnya sebesar 9,49%. Kontribusi devisa sektor pariwisata tersebut 

terbesar keempat setelah sektor minyak dan gas bumi, batu bara dan minyak 

kelapa sawit.3 

Pada era globalisasi ini negara maupun kota berlomba-lomba memasarkan 

dan mempromosikan kota untuk menarik wisatawan ataupun investor untuk 

berkunjung ataupun melakukan investasi di negara ataupun wilayah tersebut. Cara 

untuk memasarkan dan mempromosikan tempat tersebut yaitu dengan membentuk 

brand bagi suatu wilayah. Seperti yang diungkapkan oleh Anholt4, city branding 

dipercaya sebagai suatu cara yang ampuh dalam membuat suatu kota menjadi 

terkenal. Melalui potensi wisata yang terkenal mampu meningkatkan daya tarik 

wisatawan untuk mengunjungi kota tersebut. 

Menurut Wisansing5 dalam bidang komunikasi pemasaran bahwa brand 

dikenali sebagai simbol dan logo yang mengirim pesan dalam proses komunikasi 

timbal balik. Melalui brand dapat meningkatkan dan menarik pelanggan. Apabila 

brand dikonversikan menjadi city branding, terbentuk seperangkat atribut seperti 

                                                           
2 Kemenpar.go.id. di akses dari http://kemenpar.go.id/userfiles/rekap%20wisman.pdf pada tanggal 

12 agustus 2017, pukul 15:00wib  
3 Kemenpar.go.id di akses dari http://www.kemenpar.go.id/userfiles/devisa2011-2015.pdf pada 

tanggal 12 Agustus 2017, pukul 15:17 wib 
4Rahmat Yananda, Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi berbasis 

identitas, Makna Informasi, Jakarta, 2014, Hlm. 55. 
5 Burhan Bungin, Komunikasi pariwisata: (Tourism communication):pemasaran dan brand 

destinasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 3. 

http://kemenpar.go.id/userfiles/rekap%20wisman.pdf
http://www.kemenpar.go.id/userfiles/devisa2011-2015.pdf
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tagline, istilah, tanda, simbol ataupun kombinasi keseluruhannya yang mampu 

membentuk identitas kota. Diharapkan outcomenya mampu menarik wisatawan, 

investor, dan sumber daya handal untuk datang ke kota tersebut. Selain itu, 

keberadaan brand bagi suatu kota juga mampu membentuk citra positif, 

memberikan differensiasi pontesi dan karakteristik bagi suatu kota dan mampu 

meningkatkan daya saing apabila branding tersebut dirancang dan 

implementasikan secara baik dan benar. 

Penerapan city branding pada suatu kota tidak hanya sebatas penggunaan 

logo dan tagline saja, dapat pula memberikan presepsi, pengalaman, perasaan dan 

citra sosial yang mampu terjadi pada masyarakat lokal maupun pengunjung. 

Keberadaan brand ini mampu merubah menjadi lebih baik dari yang sebenernya.6 

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kotler dan Pfoertsch yaitu 

jika brand itu tidak “dihidupi” atau diberi “roh” secara nyata melalui tindakan 

nyata yang memberikan pengalaman nyata. Tanpa semua itu brand tidak akan 

lebih dari sekedar logo dan slogan kosong belaka. 

Ada ragam city branding telah dibentuk baik di luar negeri maupun dalam 

negeri. Di luar negeri misalnya, Malaysia dengan “Malaysia, Truly Asia”, Kota 

New York dengan “I Love New York”, Singapura dengan “Uniquely Singapore” 

Acra dengan “A New Accra for a Batter Ghana” dan lain-lain. Kemudian di dalam 

negeri, Indonesia memiliki branding “Wonderful Indonesia” dan “Pesona 

Indonesia”, Kota Jakarta dengan “Enjoy Jakarta”, Kota Jogja dengan “Jogja 

Istimewa”, Kota Semarang dengan “Semarang Variety of Culture”, dan lain-lain. 

                                                           
6 Ibid., 125 
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Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan 

branding. Pada tahun 1997 Malaysia membentuk city branding dengan slogan 

“Malaysia, Truly Asia” yang memiliki arti Malaysia adalah Asia sesungguhnya. 

Dibentuknya city branding merupakan langka strategis Malaysia untuk bertahan 

dari krisis ekonomi yang sedang melanda Asia. Di saat itu, Malaysia bukanlah 

negara yang pariwisatanya menjadi destinasi utama seperti Singapura dan 

Thailand. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Malaysia dalam 

memperkenalkan negaranya kepada investor dan wisatawan. 

 Melalui tagline “Malaysia, Trully Asia” Malaysia diposisikan sebagai 

perwakilan negara yang memiliki ragam budaya di kawasan Asia mulai dari 

Melayu, India, Cina dan etnik lainnya. Selain itu, Malaysia diposisikan sebagai 

negara yang kosmopolitan. Mereka menjamin bahwa negaranya aman dan 

merupakan tempat yang sesuai untuk berinvestasi. Terakhir, Malaysia 

menyediakan kebutuhan wistawan melalui kegiatan budaya, makanan dan bahasa. 

Melalui upaya-upaya tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan 

wisatawan yang berkunjung ke Malaysia. Pada tahun 2008 Malaysia berhasil 

mendatangkan wisatawan sebanyak 22 juta wisatawan. Angka tersebut 

mengalahkan negara Singapura dengan jumlah wistawan 10 juta orang dan 

Thailand 14 juta orang.7 Komponen yang menjadikan pariwisata Malaysia 

berhasil yaitu: 1) brand yang kuat, 2) memiliki komitmen yang kuat dan 

                                                           
7 Rahmat Yananda, op.cit., Hlm. 159.  
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positioning, 3) mampu mengembangkan pemasaran pariwisata, dan 4) memiliki 

produk pariwisata yang unik.8 

Pada wilayah Jawa Timur terdapat beberapa city branding yang telah 

dibentuk. Kota Surabaya dengan “Sparkling Surabaya”, Sumenep dengan “Soul 

of Madura”, Banyuwangi dengan “Sunrise of Java”, Malang dengan “Beautiful 

Malang”, Kota Batu dengan “Shining Batu”, Tulungagung dengan “The 

Beginning of Life”, Kabupaten Malang dengan “Heart of East Java”, Jombang 

dengan “Naturally Jember Lovely Destination” dan lain-lain. Kota atau 

Kabupaten tersebut berlomba-lomba saling menunjukan karakter, identitas dan 

potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing. 

Kota Malang adalah salah satu kota yang menerapkan city branding untuk 

memasarkan destinasi wisatanya. Pada pelaksanaan city branding tersebut 

terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan, yaitu: 

1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

2. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 14 tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 

3. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 34 tahun 2014 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

Berdasarkan Tri Bina Cita Kota Malang bahwa sektor pariwisata menjadi 

salah satu hal pokok yang harus terus dikembangkan. Tri Bina Cita Kota 

merupakan tiga hal pokok yang menjadi cita-cita masyarakat Kota Malang. Pada 

Sidang paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang tahun 1962 ditetapkan Kota 

Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata. Kota Malang 

                                                           
8 Burhan Bungin, op.cit, hlm. 21. 
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memiliki potensi alam yang cukup baik seperti pemandangan alam yang indah 

dengan hawa sejuk, teduh dan asri. Selain itu terdapat banyak museum 

peninggalan jaman Belanda dan berbagai macam tempat perbelanjaan tradisional 

maupun modern.9 Melalui potensi Kota Malang yang telah disebutkan, diprediksi 

mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Malang. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota 

Malang tahun 2013-2018 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah 

bahwa pengembangan destinasi pariwisata menjadi salah satu program 

pembangunan Kota Malang. Adapun penjabaran RPJMD Kota Malang yaitu 

sebagai berikut:10 

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik 

berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan 

akuntabel 

3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan 

yang berkesinambungan, adil dan ekonomis 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang 

sehingga bisa bersaing di era global 

5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik 

fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif 

6. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, 

nyaman, dan berbudaya 

7. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih 

produktif dan kompetitif 

8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang 

berdaya saing dan berwawasan lingkungan 

9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang 

nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

                                                           
9 Malangkota.go.id, http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/ diakses pada tanggal 13 

agustus 2017, pukul 19.50 wib 
10 Malangkota.go.id, http://malangkota.go.id/sekilas-malang/program-pembangunan/ diakses pada 

tanggal 13 agustus 2017, pukul 21.00 wib 

 

http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/
http://malangkota.go.id/sekilas-malang/program-pembangunan/
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Kota Malang memiliki cukup banyak potensi destinasi wisata dan event. 

Terdapat 18 wisata heritage, 24 wisata taman, 14 wisata buatan, 9 kampung 

tematik, 7 wisata religi, 2 wisata budaya, 9 wisata olahraga dan 1 wisata edukasi. 

Selain memiliki banyak destinasi wisata yang mampu menjadi daya tarik 

wisatawan, Kota Malang juga memiliki beberapa event yang diselenggarakan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun event tersebut sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

 Event Kota Malang Tahun 2017 

No Nama Kegiatan Pelaksanaan 

1 Workshop Seniman dan Budayawan Sekolah Budaya Tunggul 

Wulung 

2 Workshop pengembangan wisata kota Hotel Gets 

3 Pentas Kreatifitas Seni Kota Malang/ 

Sore Seni 

Alun-alun Kota Malang 

4 Pagelaran Wayang Kulit dan 

Internalisasi budaya 

Depan Stasiun Kota Baru 

5 Pemilihan Kakang Mbakyu Cilik Gedung Kesenian Gajayana 

6 Karnaval Bersih Desa Kel Tlogomas Kel Tlogomas 

7 Pagelaran Seni Daerah Kota Malang di 

TMII 

Anjungan Jawa Timur di TMII 

8 Flashmope topeng grebeg jowo Car Free Day 

9 Malang Artnival Balai Kota Malang  

10 BM Internasional Marathon Fotografi 

Competition Festival 

Balai Kota Malang 

11 Hatur Agung Tunggul Wulung Sekolah Budaya Tunggul 

Wulung 

12 Tasyakur Malang Kucecwara Sekolah Budaya Tunggul 

Wulung 

13 Sarasehan Spiritual Tudo Sekolah Budaya Tunggul 

Wulung 

14 Jelajah Onthel Nusantara Stadion Luar Gajayana 

15 Fashion On Thee Street Simpang Balapan-Malang 

16 Festival Kuliner Simpang Balapan-Malang 

17 Malang Great Sale Seluruh Mall, Hotel, Resto, 

Cafe Kota Malang. 

18 Festival Seni Religi Alun-Alun Kota Malang 

19 Patrol Festival Simpang Balapan-Malang 

20 Kirab Budaya APEKSI Nasional Simpang Balapan-Malang 

21 Malang Art Week Alun-Alun Kota Malang 
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No Nama Kegiatan Pelaksanaan 

22 Festival Kendaran Hias Alun-Alun Kota Malang 

23 Malang Flower Carnival Simpang Balapan-Malang 

24 Festival Seni Musik Dawai Alun-Alun Kota Malang 

25 Pemilihan Kakang Mbakyu Kota 

Malang 

Hotel Kartika Graha 

26 Pawai Seni Budaya Jatim Specta Night 

Carnival 

Simpang Balapan-Malang 

27 Ruwatan Kota Malang Balai Kota Malang 

28 Malang Tempo Doeloe 3 (Tiga) Tempat 

29 Singhasari Travel  

Sumber: Budpar.malangkota.go.id, 2017.  

 Setiap tahunnya jumlah wisatawan dari tahun ketahun meningkat. Adapun 

jumlah wistawan mancanegara dan domestik di Kota Malang tahun 2014-2015 

yakni sebagai berikut: 

Daftar Tabel 1.2 

Jumlah Wistawan Mancanegara dan Domestik di Kota Malang Tahun  

2014-2016 

 

No 

 

Jenis Wisatawan 

Jumlah Wisatawan 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Domestik 2.400.000 3.376.722 3.987.074 

2 Asing 6.025 8.754 9.535 

 Jumlah 2.406.025 3.385.476 3.996.609 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2017. 

Pada tabel 1.2 yaitu tentang jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kota 

Malang Tahun 2014-2016 terjadi peningkatkatan dari tahun ketahunnya. Pada 

tahun 2014 wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Malang sebesar 

2.400.000 orang, kemudian ditahun 2015 meningkat menjadi 3.376.722 orang dan  

pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 3996.609. Sementara wistawan asing 

yang berkunjung ke Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 6.025, selanjutnya 
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meningkat sebesar 8.754 orang dan pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 

9.535 orang. 

Pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan pariwisata menyusun 

langkah strategis pemasaran pariwisata dengan cara membentuk city branding. 

Pada mulanya, pemerintah telah membentuk city branding dengan tagline 

“Malang Asoy” yang diluncurkan pada tanggal 25 April 2009. Pembentuk slogan 

ini merupakan hasil diskusi dari pemerintah kota yang kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan logo. “Malang Asoy” sendiri memiliki arti arek malang selalu 

okey. Melalui slogan tersebut menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki destinasi 

wisata yang penuh dengan kenyamanan dan mengasyikan.  

Gambar 1.1 

Logo city branding “Malang Asoy” Kota Malang 2009-2015 

   

  Sumber: Skyscrapercity.com, 2017. 

Penerapan City branding “Malang Asoy” tidak bertahan lama. Kata Asoy 

merupakan bahasa yang digunakan pada era 1970-an yang memiliki arti asyik, 

berpacaran dan menari. Ditakutkan melalui makna kata tersebut cenderung 

memberikan kontasi yang negatif dan akan berdampak pula kepada citra kota 

malang yang menjadi kurang bagus. Selain itu, melalui slogan “Malang Asoy” 

dirasa masih belum mampu mencerminkan kondisi dan potensi Kota Malang yang 
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sesungguhnya. Kedua alasan tersebut juga yang mendorong pemerintah pada 

akhirnya membentuk suatu city branding baru bagi Kota Malang. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang atas perintah dari Wali 

Kota kemudian merancang city branding baru bagi Kota Malang. Pembentukan 

city branding yang baru dibentuk mengacu kepada tiga poin penting yakni visi 

dan misi kepala daerah, tri bina cita dan keadaan ekologi Kota Malang. 

diharapkan dengan dibentuknya city branding baru bagi kota malang ini dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan mampu meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Kota Malang. 

Pada tanggal 23 Agustus 2015 city branding “Beautiful Malang” 

dilaunching yang bertepatan pada saat event tahunan Malang Flower Carnival 

berlangsung. Kegiatan tersebut dilaksanakan disepanjang jalan Ijen Boulevard 

yang dihadiri oleh Asisten Deputi Kementrian Pariwisata, OPD, camat, lurah, 

sekretaris daerah dan dihadiri oleh sekitar 5000 masyarakat Kota Malang. 

Peresmian city branding “Beautiful Malang” dilakukan secara simbolis dengan 

penempelan stiker “Beautiful Malang” di mobil dinas pemerintah. 

 Melalui tagline tersebut bahwa Kota Malang diposisikan sebagai kota 

yang indah, elok, menarik, menyenangkan dan nyaman. Dibentuknya city 

branding tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran 

nomor: 556/297/35.73.308/2015 mengenai tindak lanjut atas diluncurkannya city 

branding “Beautiful Malang” yang ditanda tangani oleh Wali Kota Malang. 

Didalam surat edaran tersebut dihimbau kepada dinas, travel, hotel, mall, taksi, 
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angkutan umum serta kendaraan pribadi untuk menggunakan logo “Beautiful 

Malang” sebagai identitas Kota Malang. Kemudian untuk OPD harus 

mencantumkan “Beautiful Malang” pada iklan bando, spanduk, banner, baliho, 

goodybag, paparan OPD sebagai bahan untuk promosi. 

Sejauh ini dalam pelaksanaan city branding “Beautiful Malang” peneliti 

melihat terdapat beberapa permasalahan. Pertama, adanya kritikan dan 

pertentangan dari salah satu anggota Asosiasi Desain grafis Indonesia chapter 

Malang yakni Affan Hakim dengan judul artikel “Malang” itu “Beautiful, Apa 

betul?. Artikel tersebut disampaikan pada website kompasiana. Di dalam 

tulisannya beliau melakukan case review terhadap logo yang dinilai didesain 

dengan kurang cermat dan penerapan city branding “beautiful malang” masih 

kurang konsisten. Kedua, masih terlihat bahwa masih belum adanya sinkronisasi 

dari OPD dalam penerapan city branding. Terlihat pada gambar dibawah masih 

terdapat penggunaan logo yang selain “beautiful malang” yang digunakan oleh 

OPD lain. 

Gambar 1.2 

Tempat Sampah Yang Tidak Menggunakan Logo “Beautiful Malang” 

 Sumber: Dokumentasi penulis, 2017. 
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 Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

proses formulasi city branding “beautiful malang”. Formulasi kebijakan menjadi 

sangat penting karena tahapan ini merupakan fondasi awal dari suatu kebijakan 

yang nantinya banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. 

Selain itu, berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan terlihat masih 

terdapat beberapa permasalahan seperti masih adanya stakeholder yang 

mengkritik dan menentang serta masih terlihat kurangnya sinkronisasi antar OPD 

dalam penerapan city branding “Beautiful Malang”. Padahal seperti yang 

dijelaskan dalam buku Zainal Abidin bahwa ada dua faktor yang menentukan 

keberhasilan suatu kebijakan yaitu adanya rumusan kebijakan yang bermutu dan 

mendapat dukungan dari masyarakat. Tetapi terlihat pada permasalah yang telah 

peneliti paparkan masih terlihat adanya aktor-aktor yang mengkritik dan 

menentang pada kebijakan city branding “Beautiful Malang”. 

Untuk itu, menarik untuk dikaji jauh lebih dalam membahas bagaimana 

proses formulasi city branding “beautiful malang” dan juga melihat faktor apa 

saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses formulasi city 

branding “Beautiful Malang”. Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu Analisis 

Formulasi Kebijakan City Branding “Beautiful Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada dua rumusan 

masalah yang muncul, yakni: 

1. Bagaimana proses formulasi kebijakan city branding “Beautiful Malang”? 
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2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat pada proses formulasi 

kebijakan city branding “Beautiful Malang” ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan 

dilaksanakannya penelitian, yaitu: 

1. Untuk menganalisis proses formulasi kebijakan city branding “Beautiful 

Malang” yang dilihat melalui kerangka teori formulasi kebijakan Budi 

Winarno yang terdisi atas perumusan masalah, agenda setting, pemilihan 

alternatif, dan penetapan kebijakan. 

2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat pada proses 

formulasi kebijakan city branding “Beautiful Malang” 

 1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan dapat memberikan dua manfaat yaitu baik 

secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Dapat mengetahui proses pembentukan city branding “Beautiful Malang” 

yang dilihat dari kerangka teori Budi Winarno melalui empat tahapan 

formulasi kebijakan publik. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber wawasan keilmuan 

baru yang bermanfaat bagi akademisi, pemerintah maupun masyarakat 

luas. 
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3. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi peneliti 

berikutnya khususnya yang meneliti tentang city branding dan formulasi 

kebijakan publik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Malang 

terkait kebijakan city branding “Beautiful Malang” 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah 

Kota Malang dalam membentuk suatu kebijakan 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Kota 

Malang untuk kedepannya.  


