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ABSTRAK
Faisal Amru Syah Pradana. (2019). Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Strategi
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam City Branding Melalui Aktifitas
Pembangunan Infrastruktur (Strudi Kasus City Branding Di Kabupaten
Blitar). Tim Pembimbing: Dr. Towar Ikbal, S.IP., M.Si Dan Laode Machdani,
S.IP.,MA
Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak sekali
potensi wisata. Potensi wisata yang dimiliki seperti wisata religi, budaya, sejarah dan
wisata alam berupa pantai dan coban. Dengan adanya potensi wisata yang begitu
besar perlu adanya branding untuk memaksimalkan potensi yang ada. Minimnya
image destinasi wisata di Kabupaten Blitar selama ini menjadi permsalahan yang
akhirnya terpecahnkan dengan adanyanya city branding “amazing blitar”. Dengan
adanya branding khusus kepariwisataan ini mampu menarik wisatawan untuk
berkunjung dan berwisata di Kabupaten Blitar. Launching branding ini dilakukan
tepat di HUT ke 693,sebagai hadiah bagi warga masyarakat Blitar bahwa daerah ini
telah memiliki identitas sebagai tanda pengenal bagi masyarakat luas terutama
masyarakat Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar menunjukkan keseriusan dalam
pembentukan amazing blitar ini. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah
Kabupaten Blitar dalam city branding melalui aktifitas pembangunan infrastruktur.
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori city branding dari
Kavaratzis terkait tiga tipe komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator
komunikais primer merupakan indikator yang sama-sama dominan dalam
pembentukan city branding di Kabupaten Blitar. Pada indikator komunikasi primer
pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan pembangunan RTH mencapai 30%,
melakukan pemasangan logo branding dibaliho-baliho dan ruas-ruas jalan. Akses
jalan menuju lokasi wisata merupakan sebagai skala prioritas dalam pembangunan
infrastruktur ke lokasi-lokasi wisata. Pembentukan branding sudah selaras dengan
visi misi pemerintah dalam RPJMD 2016-2021 terkait optimalisasi pariwisata.
Kata Kunci : City Branding, Kabupaten Blitar, Amazing Blitar, Potensi Wisata,
Infrastruktur
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ABSTRACT
Faisal Amru Syah Pradana. (2019). Governance Studies Program, Faculty of
Social and Political Sciences, University of Brawijaya. Blitar District Government
Strategy in City Branding Though Infrastructure Development Activities (City
Branding Case Strudy in Blitar). Advisior Team: Dr. Towar Ikbal, S.IP., M.Si Dan
Laode Machdani, S.IP.,MA
Blitar Regency is one of the regions that have a lot of tourism potential.
Tourism potential that is owned such as religious tourism, culture, history and
nature tourism in the form of beaches and coban. With the huge tourism potential,
branding is needed to maximize the potential. The lack of a tourist destination image
in Blitar Regency has been a problem which finally split with the existence of the city
branding "amazing blitar". With this tourism-specific branding able to attract
tourists to visit and travel in Blitar Regency. Launching branding is carried out right
on the 693rd anniversary, as a gift for the citizens of Blitar community that this area
has an identity as an identification for the wider community, especially the Blitar
Regency community. Blitar Regency shows the seriousness in this amazing blitar
formation. This study focuses on the strategy of the government of Blitar Regency in
city branding through infrastructure development activities. The theoretical
framework used in this study is Kavaratzis's city branding theory regarding three
types of communication. The results of this study indicate that primary
communication indicators are indicators that are equally dominant in the formation
of city branding in Blitar Regency. In the primary communication indicator, the
Blitar Regency government targets the construction of green open space to reach
30%, installing branding logos in the form of billboards and road segments. Road
access to tourist sites is a priority scale in infrastructure development to tourist
locations. The formation of branding is aligned with the government's vision and
mission in the 2016-2021 RPJMD related to the optimization of tourism.
Keywords: City Branding, Blitar Regency, Amazing Blitar, Tourism Potential,
Infrastructure
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dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan
dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten
Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten
Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten
Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang
terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka
Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dan luas 1.588,79 km².2
Di era otonomi daerah saat ini Kabupaten Blitar memanfaatkan potensi
daerah yang dimilikinya. Selain dengan letak wilayah yang cukup strategis dengan
berada di lereng gunung kelud dan gunung kawi menjadi Kabupaten Blitar memiliki
suhu wilayah yang sejuk dan potensial untuk dijadikan kawasan wisata. Kabupaten
Blitar merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi cukup
besar mulai dari potensi wisata alam berupa Pegunungan, Perkebunan, Air Terjun,
Pantai, potensi sejarah dan edukasi berupa wisata kampung coklat, perkebunan kopi
karanganyar, bukit bunda kademangan, peninggalan candi yang banyak tersebar di
Kabupaten Blitar dan potensi wisata religi berupa makam presiden pertama
Indonesia yaitu Bung Karno.
Kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dengan memiliki banyak
potensi wisata tersebut sayangnya belum terlalu diminati oleh masyarakat sekitar
maupun masyarakat mancanegara. Potensi wisata di Kabupaten Blitar tidak lepas
dari adanya beberapa wisata sejarah yang mendominasi di daerah ini. Sehingga
2

https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/ Diakses Pada 06 juni 2012
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potensi harus dikelola dan dibuat perencanaan pembangunan yang kuat, potensi
wisata Kabupaten Blitar dapat menjadi acuan branding kota. Peneliti tertarik untuk
menggali lebih dalam terhadap strategi dan pembangunan yang ada pada Kabupaten
Blitar. Kurangnya pengenalan bentuk strategi Kabupaten Blitar tersebut menjadi
permasalahan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Blitar. Kunjungan wisatawan ke
Kabupaten Blitar meningkat pada tahun 2017 mencapai 5 juta orang. Jumlah ini
meningkat 300% dibanding tahun 2016.3 Sehingga untuk menarik minat masyarakat
untuk berkunjung di Kabupaten Blitar dan meningkatkan citra dari Kabupaten Blitar
yang kaya akan berbagai potensi, Pemerintah Kabupaten Blitar membuat brand
khusus untuk memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Blitar. Kemunculan
branding pariwisata ini diharapkan mampu memperkenalkan dunia pariwisata
Kabupaten Blitar serta dapat meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten
Blitar. Menurut Riyanto Bupati Blitar, potensi pariwisata di Blitar sangat melimpah,
akan tetapi masih belum mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Namun diyakini dengan selesainya RIPPDA tersebut dan semakin tertatanya
pengelolaan sektor pariwisata, dengan harapkan pendapatan asli daerah dari kegiatan
kepariwisataan daerah akan meningkat signifikan.4
Strategi branding di gunakan oleh Kabupaten Blitar untuk meningkatkan
daya saing wilayah dan memperkenalkan potensi Kabupaten Blitar ke kancah yang
lebih luas serta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Blitar yang

3

http://m.jatimtimes.comdiakses pada 28 februari 2018 PUKUL 19.21 WIB.
https://lifestyle.kontan.co.id/news/genjot-pad-blitar-terus-kembangkan-destinasi-wisata diakses pada
07 februari 2018 PUKUL 13.05 WIB
4
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nantinya dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat Kabupaten Blitar merupakan daerah wisata yang memiliki kekekayaan
obyek wisata yang dapat diandalkan dan memiliki peluang untuk dikembangkan di
masa mendatang. Hal tersebut mengingat terdapat bermacam-macam jenis obyek
wisata yang mempunyai daya tarik khusus. Selain itu, obyek wisata yang tersebar di
Kabupaten Blitar dapat bersinergi dengan obyek wisata di daerah lain seperti
Kabupaten Kediri, Kota Blitar dan Kabupaten Malang. Berbagai jenis obyek wisata
yang terdiri dari wisata sejarah, wisata alam, wisata rekreasi dan wisata budaya.
Paling tidak sekitar 15 (lima belas) obyek wisata yang dapat dinikmati 6 (enam)
diantaranya adalah5 :
Tabel 1.1
Obyek Wisata Kabupaten Blitar
No.
1

Jenis/Obyek Wisata
Pantai Tambakrejo

Jarak dari Kota Blitar
45 km

Lokasi
Desa Tambakrejo
(Wonotirto)

2

Pantai Serang

30 km

Desa Serang
Panggungrejo

3

Pantai Jolosutro

67 km

Desa Ringinrejo
(Wates)

4

Goa Embul Tuk

60 km

Desa Tumpakkepuh
(Bakung)

5

Bendungan lahor
Selorejo

50 km

Desa Ngreco (Selorejo)

6

Petilasan Telaga
Rambut Mote

35 km

Desa Krisik
(Gandusari)

Sumber : www.blitarkab.go.id
Tabel 1.1. tersebut menunjukkan bahwa wisata di Kabupaten Blitar sangatlah
banyak sehingga daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk dapat

5

http://www.blitarkab.go.id diakses pada 2 Juni 2012 pukul 17.57 WIB
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di kunjungi. Sehingga peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengelolaan
sehingga beberapa tempat wisata tersebut lebih dikenal. Sehingga City Branding
menjadi suatu instrumen yang penting di dalam mempromosikan potensi yang
dimiliki oleh suatu wilayah utamnya Kabupaten Blitar yang memiliki berbagai jenis
obyek wisata yang banyak.
Menurut Simon Anholt dalam Moilanen dan Rainisto City Branding
merupakan manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta koordinasi
ekonomi, sosial, komersial, kultural dan peraturan pemerintah. 6 Sehingga dari sini
city branding menjadi sangat penting karena merupakan sebuah simbol yang menjadi
ciri khas suatu daerah agar lebih di kenal. Karena suatu daerah yang memiliki
potensi cukup besar harus memiliki ciri tersendiri yang dapat di fungsikan sebagai
peningkatan daya saing suatu daerah.
Penerapan

city branding tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah

namun perlu adanya dukungan daripada elemen terkait misalkan masyarakat sekitar.
Hal demikian di fungsikan agar sebuah city branding bukan hanya sebatas slogan
dalam mempromosikan wilayah. Namun adanya strategi khusus bagi masyarakat
sekitar di dalam memiliki dan memelihara wilayah tersebut. Menurut Riyadi terdapat
terdapat dua cakupan umum dalam city branding yaitu :
Cakupan city brand meliputi ke dalam dan ke luar. Secara internal
adalah untuk memunculkan kesadaran dan rasa memiliki. Sementara keluar
(eksternal) idealnya mampu membangkitkan rasa penasaran untuk mengenal
6

Lita Ayu Wandani, dkk.Pengaruh City Branding Shinning Batu Terhadap City Image dan Keputusan
Berkunjung Wisatawan Ke Kota Batu Tahun 2014.Jurnal Administrasi Bisnis Vol.16 No 1,November
2014. hlm.2
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lebih jauh dari wilayah terkait. Dengan memunculkan kesadaran dari sisi
internal, janji yang di kemas dalam brand akan mendekati kenyataan dan
menjadi acuan dalam berinteraksi dengan pihak eksternal.7

Sehingga dari dua cakupan umum dalam city branding tersebut terlihat bahwa
city branding bukan hanya sebuah slogan yang difungsikan untuk mempromosikan
suatu wilayah. Namun untuk menjadikan sebuah city branding berhasil perlu
diperhatikan cakupan dari city branding tersebut. Yang mana meliputi cakupan
internal dan eksternal suatu daerah tersebut.
City Branding bukan hanya menjadi sesuatu yang baru utamanya di
Indonesia. Dimana sudah terdapat beberapa kota di Indonesia yang menggunakan
sebuah branding untuk mempromosikan wilayahnya dan diharapkan dapat
menaikkan citra dan menaikkan daya saing suatu wilayah. Terdapat beberapa kota
diantaranya adalah Kota Batu yang merupakan salah satu kota wisata di Jawa Timur
menggunakan brand Shinning Batu sebagai logo kota tersebut untuk menarik
wisatawan berkunjung, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten yang
berada di paling timur pulau jawa yang kaya akan wisata pantai menggunakan brand
dengan nama The Sunrise of Java. Brand tersebut di fungsikan untuk menarik
wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Logo brand menggunakan nama
The Sunrise of Java. Karena Banyuwangi merupakan daerah di wilayah pulau Jawa
yang berada paling Timur. Sehingga Banyuwangi merasakan matahari terbit terlebih
dahulu dibandingkan di daerah lain di pulau Jawa. Solo dengan menggunakan brand

7

Riyadi.Fenomena City Branding Pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol.5
No.1, Maret 2009.hlm.4
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The Spirit of Java sebagai bentuk pengenalan wisata budaya di Pulau Jawa dan
Kabupaten Jember dengan menggunakan nama city branding berupa Naturally
Jember Lovely Destination untuk menarik wisatawan ke Jember.
Beberapa daerah tersebut telah berhasil di dalam proses peningkatan daya
saing wilayah melalui city branding. Dimana Kabupaten Banyuwangi dapat berhasil
memperoleh pendapatan asli daerah yang cukup tinggi dari adanya branding
tersebut. Keberhasilan beberapa daerah di dalam menerapkan city branding untuk
mempromosikan potensi daerah menjadi pembelajaran tersendiri bagi wilayahwilayah di Indonesia yang belum memiliki branding. Salah satu daerah tersebut
adalah Kabupaten Blitar. Dimana Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di
Jawa Timur yang memiliki potensi yang cukup tinggi. Potensi tersebut baik berupa
potensi alam, wisata, sejarah dan budaya. Sehingga untuk mempromosikan potensi
yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar maka pemerintah Kabupaten Blitar berupaya
membuat branding Kabupaten Blitar dengan Amazing Blitar.
Branding Kabupaten Blitar dengan Amazing Blitar dapat dikategorikan baru.
Yang mana branding Amazing Blitar ini baru resmi di launcing pada 2 Agustus
2017.8 Kegiatan laucing branding “amazing blitar” ini sekaligus mengenalkan ke
masyarakat kalau Kabuapten Blitar memiliki brand baru “amazing blitar” serta
melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait launcing branding baru
tersebut dibuat. Dalam kegiatan laucing branding “amazing blitar” juga diadakan
konser bertema “Mengejar Matahari“.

8

http://www.blitarkab.go.id/2017/08/04/hari-jadi-blitar-ke-693-livi-zheng-most-womeninspiring/diakses pada 4 Agustus 2017 pukul 23.00 wib
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Pembuatan city branding ini merupakan bentuk upaya pemerintah Kabupaten
Blitar dalam meningkatkan daya saing dan memperkenalkan potensi pariwisata yang
di miliki oleh Kabupaten Blitar. Karena pembentukan City Branding Amazing Blitar
merupakan salah satu bentuk branding yang cukup baru dirilis oleh Kabupaten
Blitar. Strategi pemerintah Kabupaten Blitar dalam City Branding Amazing Blitar
melalui aktifitas pembangunan insfratruktur yang baru dirilis menjadi menarik untuk
dikaji. Mengingat strategi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam city branding melalui
aktifitas pembangunan insfratruktur dalam pembentukan city brading berbeda pada
masing-masing wilayah. Maka dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian
terkait dengan Setrategi pemerintah Kabupaten Blitar dalam city branding melalui
aktifitas pembangunan insfratruktur yang ada di Kabupaten Blitar yaitu Amazing
Blitar. Karena pembentukan city branding di Kabupaten Blitar ini masih terbilang
baru dan belum ada penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan strategi
pembangunan daerah dalam aktifitas city branding yang ada di Kabupaten Blitar
yaitu Amazing Blitar ini. Strategi city branding dalam pembangunan daerah menjadi
penting karena dapat menjadi acuan bagaimana branding tersebut dapat diterima dan
berhasil atau tidak kedepannya. Karena dalam proses branding termuat bagaimana
startegi yang akan dilakukan daerah dalam mengimplementasikan pembangunan
infrastruktur kedepannya.
Pemilihan Kabupaten Blitar dijadikan sebagai lokasi penelitian karena
pembentukan city branding “Amazing Blitar” sangat merepresentasikan dari pada
ciri khas Kabupaten Blitar dengan banyaknya potensi yang dimiliki baik dari segi
alam, wisata sejarah maupun budaya dan letaknya di tengah-tengah Jawa Timur
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menjadikan Kabupaten Blitar menjadi sentralnya nya Jawa Timur. Selain itu
kegiatan launcing yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar pada saat hari
jadi Kabupaten Blitar menjadi bukti keseriusan pemerintahan Kabupaten Blitar
dalam membentuk city branding “Amazing Blitar´ ini agar diterima oleh semua
kalangan dan dapat mengenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Blitar dan
berdampak positif pada Kabupaten Blitar.
1.2.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana intervensi strategi pengembangan city branding “Amazing
Blitar” dilakukan melalui pembangunan insfratruktur di kabupaten Blitar.
1.3.

Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui strategi pembangunan infrastruktur dalam prioritas
pembangunan city branding “Amazing Blitar” di Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui pembangunan insfratruktur berupa aplikasi dalam
meningkatkan jumlah wisata.
1.4. Manfaat Penelitian
3.3.1. Manfaat Akademis
a. Penelitian terkait dengan city branding di Kabupaten Blitar diharapkan dapat
melihat kolaborasi branding dengan proses pembangunan insfrastruktur
dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan
utamnya terkait dengan kajian city branding.
b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran
terkait strategi pembangunan wilayah melalui inovasi berupa penggunaan city
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branding dan dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan terkait bidang
ilmu pemerintahan baik di dalam lingkup universitas brawijaya maupun
dalam lingkup luar.
c. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran
terkait pengembangan wilayah melalui inovasi berupa penggunaan city
branding

3.3.2. Manfaat Praktis
a. Penelitian terkait city branding di Kabupaten Blitar ini dapat di gunakan
sebagai rujukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar.
b. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai rujukan terkait pengembangan city
branding oleh Kabupaten Blitar.
c. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pengetahui bagi masyarakat,
pemerintah maupun pihak swasta di Kabupaten Blitar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab II terkait tinjauan pustaka ini akan dibahas terkait dengan beberapa subbab diantaranya adalah penelitian terdahulu, kajian teori dan alur pikir dari
penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pijakan untuk membedakan
penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya, kajian teori
dijadikan acuan peneliti untuk menganalisis data yang ada dilapangan dengan teori
yang ada. Terakhir, alur pikir penelitian dijadikan penulis untuk membuat kerangka
acauan dalam melakukan penelitian.
2.1. Penelitian Terdahulu
Penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan fokus
bahasan serupa yaitu terkait dengan city branding. Hasil penelitian terdahulu tersebut
dapat dijadikan rujukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan mencari
perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penlitian yang dilakukan
oleh peneliti sebelumnya. Fokus penelitian dari hasil penelitian dari beberapa
penelitian terdahulu tersebut bermacam-macam ada yang membahas terkait dengan
pemetaan potensi dalam merancang strategi city branding, perumusan serta
penerapan city branding di beberapa kota di Indonesia. Kota –kota tersebut baik
yang baru ataupun sudah lama menerapkan sebuah city branding. Berikut merupakan
beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti
dalam penelitian tersebut :
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Pertama, hasil penelitian Luthfi Kurniawan yang berjudul “Proses City
Branding Yogyakarta (Studi Kualitatif Pada Merek “Jogja Istimewa”).” Penelitian
tersebut berfokus pada proses dan latar belakang terbentuknya city branding di Kota
Yogyakarta dengan tagline Jogja Istimewa. Penelitian yang digunakan adalah
penelitian

kualitatif

dengan

teknik

wawancara.

Hasil

penelitian

tersebut

menunjukkan inisiasi pembentukan city branding Jogja Istimewa merupakan bentuk
pemikiran dasar dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan
sekaligus sebagai Raja dari Kesultanan Nyayogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa proses city branding Kota Yogyakarta lebih berfokus pada logo
dan tagline yang merupakan bagian kecil dari proses city branding. 9 Perbedaan
mendasar penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah
penulis akan berfokus pada strategi city branding dalam pengaruh pembangunan
daerah di Kabupaten Blitar. Lokasi penelitian yang akan di pilih penulis adalah di
Kabupaten Blitar dan teori yang akan digunakan oleh penulis adalah teori dari
kavaratzis terkait dengan 3 jenis komunikasi dalam city branding.
Kedua, hasil penelitian Ganesha Adi Anoraga yang berjudul “Proses
Perencanaan City Branding (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Proses
Perencanaan City Branding Kota Malang”Beautiful Malang” Tahun 2015.”
Penelitian tersebut berfokus pada proses perencanaan city branding di Kota Malang
dengan tagline “Beautiful Malang”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan
kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan proses
9

Luthfi Kurniawan.2015.Proses City Branding Yogyakarta (Studi Kualitatif Pada Merek “Jogja
Istimewa”). Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Vol.3,No.03(2015);Agustus 2015.
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pencetusan city branding “Beautiful Malang” dimulai dengan melakukan proses
pengkajian yang sebelumnya telah gagal dan juga melakukan pengkajian terkait
elemen yang terdapat di Kota Malang.Proses pencetusan city branding tersebut
mendapatkan permasalah berupa masih belum adanya koordinasi dan komunikasi
antara badan pemerintahan di Kota Malang.10 Perbedaan mendasar penelitian yang
dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut berfokus
pada proses pengkajian dalam penciptaan city branding “beautiful malang” yang
dalam prosesnya mengalami kendala. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian
yang

akan berfokus pada strategi city branding dalam pengaruh pembangunan

daerah di Kabupaten Blitar.
Ketiga, hasil penelitian dariLita Ayu Wandani,dkk, yang berjudul “Pengaruh
City Branding “Shining Batu Terhadap City Image dan Keputusan Berkunjung
Wisatawan Ke Kota Batu Tahun 2014.” Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana
pengaruh city branding “shining batu” terhadap city image dan keputusan
berkunjung ke Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan antara pengaruh city branding “shining batu” terhadap city image dan
keputusan berkunjung ke Kota Batu pada tahun 2014. 11 Perbedaan mendasar
penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah penulis akan berfokus
pada pada pengaruh pembangunan daerah

10

melalui city branding di Kabupaten

Ganesha Adi Anoraga,2015.Proses Perencanaan City Branding (Studi Deskriptif Kualitatif
Mengenai Proses Perencanaan City Branding Kota Malang”Beautiful Malang” Tahun 2015.
11
, Lita Ayu Wandani,dkk,2014. Pengaruh City Branding “Shining Batu Terhadap City Image dan
Keputusan Berkunjung Wisatawan Ke Kota Batu Tahun 2014.Jurnal Administrasi Bisnis Universitas
Brawijaya.Vol.16.No.1 November 2014.
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Blitar. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait dengan city branding yang
sudah pada tahap implementasi yang di padukan dengan pengaruh adanya city
branding city branding terhadap city image dan keputusan berkunjung wisatawan ke
Kota Batu.
Keempat, hasil penelitian dari Muhammad Yunus Karim,dkk yang berjudul
Potensi Kota Cirebon yang Mendukung Pembentukan City Branding. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut berfokus pada pemetaan
potensi yang dimiliki oleh Kota Cirebon dalam mendukung pembentukan sebuah
city branding yang dikaji dengan 3 tipe komunikasi branding menurut Kavaratzis
yaitu primer,sekunder dan tersier.12 Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan
oleh peneliti dengan penelitian ini adalah peneliti akan lebih berfokus pada pengaruh
strategi city branding dalam pengaruh pembangunan daerah di Kabupaten Blitar.
Jenis teori yang akan digunakan oleh peneliti adalah teori tentang tiga tipe
komunikasi city branding menurut Kavaratzis serta peneltiti akan menggunakan
metode kualitatif sebagai jenis penelitian dan kabupaten blitar di jadikan lokasi
penelitian oleh peneliti dalam penelitian ini sedangkan lokasi penelitian di dalam
penelitian sebelumnya adalah di Kota Cirebon.
Kelima, hasil penelitian dari Rosyid Ibnu Wardana yang berjudul
“Perencanaan Komunikasi City Brand (Studi Deskriptif Kualitatif tentang
Perencanaan Komunikasi dalam Pengembangan City Brand Semarang Variety Of
12

Muhammad Yunus Karim,dkk.Potensi Kota Cirebon yang Mendukung Pembentukan City
Branding.Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan ITB.Vol 1 No.1.hlm.157
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Culture oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang
Tahun 2011-2014).” Penelitian tersebut berfokus pada upaya perencanaan
komunikasi yang digunakan dalam proses pengembangan program city branding
yang ada di Kota Surakarta oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang. Proses implementasinya BAPPEDA bekerjasama dengan berbagai pihak
sebagai media komunikasi untuk mengenalkan branding diantaranya SKPD di Kota
Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Swasta. 13 Perbedaan mendasar
penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah penulis akan
berfokus pada strategi city branding dalam strategi pembangunan daerah di
Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian diatas lebih berfokus pada upaya dalam
pengembangan city branding di Kota Semarang. Objek penelitian yang dipilih oleh
penulis adalah di Kabupaten Blitar dengan “Amazing Blitar”.
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu
No Judul Penelitian

Metode

1.

Metode
Penelitian
yang
digunakan
adalah
metode
penelitian
kualitatif

13

Luthfi
Kurniawan.2015.Pros
es City Branding
Yogyakarta
(Studi
Kualitatif
Pada
Merk”Jogja
Istimewa”.Jurnal
Ilmiah
Universitas
Bakrie
Vol.3.No.03(2015).A

Deskripsi
Penelitian
Penelitian
tersebut berfokus
pada proses dan
latarbelakang
terbentuknya city
branding “Jogja
Istimewa” yang
diinisiasi
oleh
Gubernur DIY.

Perbedaan
Peneliti
akan
lebih berfokus
terhadap
strategi
pembangunan
insfrastruktur
melalui aktifitas
city branding
yang ada di
Kabupaten

Rosyid Ibnu Wardana,2016. Perencanaan Komunikasi City Brand (Studi Deskriptif Kualitatif
tentang Perencanaan Komunikasi dalam Pengembangan City Brand Semarang Variety Of Culture
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang Tahun 2011-2014).
Jurnal Perencanaan Komunikasi City Brand Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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gustus 2015.

2.

Ganesha
Adi
Anoraga.2016.Proses
Perencanaan
City
Branding(Studi
Deskriptif Kualitatif
Mengenai
Proses
Perencanaan
City
Branding
Kota
Malang”Beautiful
Malang”
Tahun
2015.Thesis Jurusan
Ilmu
Komunikasi,Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik,UAJY.

Metode
Penelitian
yang
digunakan
adalah
metode
penelitian
kualitatif

Penelitian
tersebut berfokus
pada
proses
pencetusan city
branding
“beautiful
malang”
yang
dimulai dengan
melakukan proses
pengkajian yang
sebelumnya gagal
dan
mengkaji
elemen yang ada
di Kota Malang.
Pencetusan masih
mengalami
permasalahan
berupa
belum
adanya
koordinasi
dan
komunikasi antar
pemerintah
di
Kota Malang.

3.

Lita
Ayu
Wandani,dkk.2014.Pe
ngaruh
City
Branding”Shining

Metode
Penelitian
yang
digunakan

Penelitian
tersebut berfokus
pada
pengaruh
branding shining

Blitar dengan
menggunakan
teori
dari
Kavaratzis
terkait dengan 3
tipe komunikasi
city branding
sedangkan
penelitian
terdahulu
menjadikan
Yogyakarta
sebagai lokasi
penelitian.
Peneliti
akan
lebih berfokus
terhadap
strategi
pembangunan
insfrastruktur
melalui aktifitas
city branding
yang ada di
Kabupaten
Blitar dengan
menggunakan
teori
dari
Kavaratzis
terkait dengan 3
tipe komunikasi
city branding.
Sedangkan pada
penelitian
terdahulu lebih
berfokus pada
proses
pencetusan
branding yang
ada di Kota
Malang.
Peneliti
akan
lebih berfokus
terhadap
strategi
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4.

Batu Terhadap City
Image dan Keputusan
Berkujung Wisatawan
Ke Kota Batu Tahun
2014.Jurnal
Administrasi Bisnis
Universitas
Brawijaya.Vol.16
No.1 November 2014.

adalah
metode
penelitian
kuantitatif

batu terhadap city
image
dan
keputusan
berkunjung
ke
Kota Batu yang
mana memiliki
pengaruh
signifikan antar
keduanya.

Muhammad
Yunus
Karim,dkk.Potensi
Kota Cirebon yang
Mendukung
Pembentukan
City
Branding.Jurnal
Perencanaan Wilayah
dan Kota Sekolah
Arsitektur
Perencanaan
dan
Pengembangan
Kebijakan ITB.Vol 1
No.1.

Metode
Penelitian
yang
digunakan
adalah
metode
penelitian
kualitatif

Penelitian
tersebut berfokus
pada
pemetaan
potensi
yang
dimiliki
oleh
Kota
Cirebon
dalam
mendukung
pembentukan
sebuah branding
yang
dikaji
dengan 3 tipe
komunikasi

pembangunan
insfrastruktur
melalui aktifitas
city branding
yang ada di
Kabupaten
Blitar dengan
menggunakan
teori
dari
Kavaratzis
terkait dengan 3
tipe komunikasi
city branding
sedangkan
penelitian
sebelumnya
berfokus pada
pengaruh
branding
dengan
keputusan
berkunjung.
sedangkan
metode
penelitian yang
digunakan oleh
peneliti dalam
penelitian
terdahulu
adalah metode
kuantitatif.
Peneliti
akan
lebih berfokus
terhadap
strategi
pembangunan
insfrastruktur
melalui aktifitas
city branding
yang ada di
Kabupaten
Blitar dengan
menggunakan
teori
dari
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branding menurut Kavaratzis
Kavaratzis.
terkait dengan 3
tipe komunikasi
city branding.
5.

Rosyid
Ibnu
Wardana.2016.Perenc
anaan
Komunikasi
City Brand (Studi
Deskriptif Kualitatif
tentang Perencanaan
Komunikasi
dalam
Pengembangan City
Brand
Semarang
Variety of Culture
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (BAPPEDA)
Kota
Semarang
Tahun
20112014).Jurnal
Perencanaan
Komunikasi
City
Brand
Universitas
Sebelas
Maret
Surakarta.

Metode
Penelitian
yang
digunakan
adalah
metode
penelitian
kualitatif

Penelitian
tersebut berfokus
pada bagaimana
upaya
perencanaan
komunikasi yang
dilakukan
oleh
BAPPEDA Kota
Semarang dalam
proses
pengembangan
branding.

Peneliti
akan
lebih berfokus
terhadap
strategi
pembangunan
insfrastruktur
melalui aktifitas
city branding
yang ada di
Kabupaten
Blitar dengan
menggunakan
teori
dari
Kavaratzis
terkait dengan 3
tipe komunikasi
city branding.
Sedangkan
penelitian
terdahulu lebih
berfokus pada
city branding
yang ada di
Kota Semarang.

Sumber : Data Hasil Olahan Penulis,2018.
Hasil dari pengamatan beberapa penelitian terdahulu diatas menunjukkan
bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan beberapa contoh
penelitian terdahulu diatas. Peneliti akan lebih berfokus pada pengaruh
pembangunan daerah melalui city branding“Amazing Blitar” di Kabupaten Blitar.
Sedangkan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut banyak membahas terkait
dengan potensi suatu daerah sebelum menjadi city branding ataupun kajian terkait
proses perencanaan city branding di beberapa Kota misalkan Yogyakarta dan Kota
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Malang. Namun, darisini belum adanya penelitian yang lebih menyoroti terkait
dengan pengaruh pembangunan daerah melalui city branding di Kabupaten Blitar.
hal demikian karena city branding di Kabupaten Blitar masih terbilang baru. Hal
demikian menjadikan penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dari penelitian
sebelumnya.
2.2. Kajian Teori
2.2.1. Teori City Branding
Mempunyai potensi yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Potensi
daerah tersebut dapat memberikan dampak positif ketika potensi daerah dapat di
manfaatkan dengan baik. Pemanfaatan potensi daerah tersebut dapat dilakukan
dengan pengenalan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pengenalan potensi
daerah dapat dilakukan dengan menggunakan city branding. City Branding
merupakan salah satu upaya daerah dalam meningkatkan daya saing wilayahnya
melalui pembuatan merk kota yang dapat dijadikan ciri khas daerah tersebut. Simon
Anholt dalam Moilanen dan Rainisto mendefinisikan City Branding sebagai
manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta koordinasi ekonomi,
sosial, komersial, kultural dan peraturan pemerintah.14
Menurut definisi diatas city branding merupakan suatu bentuk merk terhadap
suatu wilayah melalui strategi inovasi yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan

14

Ratu Yulya C.2011.Pengaruh City Branding Terhadap City Image (Studi Pencitraan Kota Solo:The
Spirit of Java).Jurnal Riset Komunikasi FISIP Untirta.Vol.2.No.4,Desember 2011.hlm2
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faktor ekonomi, sosial, komersial, kultural dan peraturan daerah. Sedangkan
Chaniago mendefinisikan City Branding sebagai proses atau usaha membentuk
merek dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut memperkenalkan
kotanya kepada target pasar (investor, tourist, talent, event) kota tersebut dengan
menggunakan kalimat positioning, slogan ikon, eksibisi, dan berbagai media
lainnya. 15 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa city branding merupakan
usaha daerah dalam memperkenalkan wilayahnya agar mudah di kenal dengan
menggunakan menggunakan brand tertentu. Brand tersebut dapat berupa kalimat
positioning,slogan, maupun ikon dan berbagai bentuk media lainnya.
Berbeda dengan Anholt dan Chaniago Kavaratzis dan Ashworth merupakan
city branding merupakan upaya memposisikan kota di tengah persaingan global yang
intens sebagai tanggapan terhadap dinamika ekonomi, politik, dan sosial.16 Hal ini
menunjukkan bahwa city branding merupakan bagaimana cara kota untuk
memposisiskan diri di tengah persaingan global. City branding merupakan upaya
dalam membentuk sebuah nilai sebuah kota melalui berbagai kegiatan berupa
program, kegiatan, komunikasi maupun rencana. Dinnie mendefinisikan city
branding sebagai mengidentifikasikan satu set brand attributtes yang di miliki
sebuah kota sesuai urutan untuk membentuk sebuah dasar yang digunakan untuk
menghasilkan presepsi positif dan banyak audiences. 17 Menurut beberapa definisi
terkait city branding diatas dapat disimpulkan bahwa city branding adalah upaya dari

15

Opcit.Lita
Opcit.Muhammad Yunus.hlm.156
17
Opcit. Muhammad Yunus.hlm.156
16
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sebuah kota untuk mempromosikan city image (gambar/citra kota) yang memiliki
keunikan dan ciri khas melalui kegiatan baik itu promosi periklanan, pembentukan
fisik kota, membuatan kebijakan pemerintahan, maupun tingkah laku ataupun ciri
khas dari masyarakatnya yang memjadikan kota tersebut dapat dikenal dengan ciri
khas yang unik yang berbeda dari daerah lain.
Menurut Handito terdapat beberapa tujuan dalam pembentukan city branding
diantaranya adalah :18
1.
2.
3.
4.
5.

Memperkenalkan kota atau daerah lebih dalam
Memperbaiki citra
Menarik wisatawan asing dan domestic
Menarik minat investor untuk berinvestasi
Meningkatkan perdagangan

Kavaratzis mendefinisikan city branding sebagai sarana dalam mencapai
keunggulan kompetitif dalam rangka untuk meningkatakan investasi dari bidang
pariwisata dan sebagai pencapaian pembangunan masyarakat. 19 Sehingga dari
definisi di atas Kavaratzis mendefinisikan city branding sebagai sarana dalam
mencapai sebuah keunggulan

kompetitif daerah yang memiliki tujuan untuk

meningkatkan investasi dalam bidang pariwisata dan dalam kerangka pencapaian
peningkatan pembangunan masyarakat. Sehingga dengan adanya city branding maka
diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di bidang pariwisata dan
meningkatkan pendapatan masyarakat. Kavaratzis berpendapat bahwa city branding
pada umumnya memfokuskan pada pengelolaan citra dari sebuah kota (city image),
18

Joko Sugiarsono.2009.City Branding Bukan Sekedar Membuat Logo Dan Slogan.Jarata : Majalah
SWA.Hlm.3
19
Opcit. .Uyunur .hlm.56
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dimana tepatnya pada apa dan bagaimana citra tersebut dapat dibentuk serta aspek
komunikasi yang dilakukan dalam proses pengelolaan citra.20 Artinya disini bahwa
city branding menurut Kavaratzis lebih memfokuskan pada bagimana citra dari
sebuah kota dapat dibentuk dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Menurut
Vermeulen dalam Kavartzis citra kota (city image) perlu direncanakan, di
komunikasikan dan dan dikelola dengan baik. Menurut Kavaratzis terdapat tiga
aspek/dimensi dari komunikasi dalam pembentukan city branding yaitu komunikasi
primer,sekunder dan tersier.21

20

Kavaratzis, M .2008. From City Marketing To City Branding : An Interdisciplinary Analysis With
Reference To Amsterdam, Budapest, And Athens. Dissertation. Groningen: Rijksuniversiteit
Groningen.Hlm.41
21
Ibid.hlm.41
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Gambar 2.1.
Kerangka Teori City Branding Menurut Kavaratzis
City Image

Image Communication

Secondary Communication

Primary Communication

Landscape

Structure

Infrastructure

Behaviour

Tertiary Communication
Sumber :
KAVARATZIS, M .2008. From City Marketing to City Branding : An Interdisciplinary
Analysis with Reference to Amsterdam, Budapest, and Athens. Dissertation. Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen.hlm.41

City Branding menurut Kavaratzis berfokus bagaimana sebuah citra kota
dapat di bentuk dan di komunikasikan. Terdapat tiga tipe komunikasi yang
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digunakan dalam membentuk sebuah image kota yaitu komunikasi primer,sekunder
dan primer, sekunder dan tersier.22
1. Komunikasi Primer berkaitan dengan efek komunikaif yang ditimbulkan dari
semua “kegiatan" kota, ketika komunikasi bukan merupakan tujuan utama dari
aksi tersebut.23 Jenis komunikasi ini dibagi menjadi 4 jenis wilayah intervensi
yaitu :
a. Landscape Strategies berkaitan dengan keputusan ataupun tindakan yang
berkaitan dengan rancangan kota, arsitektur, ruang terbuka hijau dan ruang
publik di kota .
b. Infrastructure Project berkaitan dengan proyek infrastuktur yang dibuat dan
dibangun oleh pemerintah kota untuk meningkatkan dan memberi ciri khas
sebuah kota untuk berbagai tipe infrasturktur baik berupa meningkatkan
aksebilitas baik berupa jalan, monumen maupun bandara dan ketercukupan
fasilitas yang ada baik kebudayaan maupun sarana pariwisata.
c. Organisational and Administrative Structure berkaitan dengan
keefektifitasan dan kesiapan struktur organisasi pemerintahan kota. Hal
demikian merujuk pada peningkatan struktur organisasi di pemerintahan
selain itu terkait dengan jejaring komunitas, kerjasama pemerintah dengan
swasta dan partisipasi masyarakat.
d. City’s Behaviour berkaitan dengan perilaku kota yang mana condong
terhadap visi misi dari pemerintahan kota dan strategi yang digunakan dan
kesiapan finansial dalam sebuah kota bagi berbagai stakholder. Yang
signifikan terhadap tipe pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan dan
bersamaan dengan efektiviras penyedia layanan tersebut dan jumlah dan
jenis event dan kegiatan (festival,kultural dll) yang dibuat.
2. Komunikasi Sekunder merupakan komunikasi formal yang biasanya sengaja
dilakukan dalam pemasarannya biasanya memanfaatkan berbagai tempat
maupun event seperti pemasangan iklan baik indoor maupun outdoor, hubungan
masyarakat maupun penggunaan logo.
3. Komunikasi Tersier merupakan komunikasi merujuk pada pemasaran dari mulut
ke mulut yang biasanya di perkuat oleh media.

22

Ibid.hlm.41
Opcit .Muhammad Yunus.hlm.156

23
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Gambar 2.2.
Kerangka Teori City Branding Menurut Kavaratzis
Advertising,PR,Graphic
Design,Slogans,etc.
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Sumber : KAVARATZIS, M .2008. From City Marketing to City Branding : An
Interdisciplinary Analysis with Reference to Amsterdam, Budapest, and Athens.
Dissertation. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
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2.3. Alur Pemikiran
Alur pemikiran dibuat untuk memudahkan pembaca dan peneliti dalam memahami
cara berpikir dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut
merupakan alur pemikiran yang di buat peneliti dalam penelitian
Bagan 2.1. Aur Pikir Penelitian
Potensi Kabupaten Blitar
-

Otonomi daerah memberikan peluang dalam meningkatkan daya saing wilayah
Potensi wisata yang belum dimaksimalkan, dengan adanya city branding dapat mempromosikan wisata
yang ada dan meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar
Melalui city branding “amazing blitar” dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur pembangunan di
Kabupaten Blitar

City Branding Kabupaten Blitar
“Amazing Blitar” terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar

Komunikasi Primer
LandscapeStrategies menargetkan 30%RTH, pemasangan logo branding
di taman dan ruas jalan.
Infrastucture prioritas pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata,
perbaikan sarana dan prasarana wisata dan budaya berupa
pembanngunan ampliteater Perbaikan sarana wisata dan budaya di bawah
naungan pemkab, pemasangan icon di lokasi wisata.
Structure pembentukan komunitas sahabat wisata, partisipasi
masyarakat melalui bersih desa dan diskusi media, akademisi dan
OPD,kerjasama dengan media dan CSR.
City Behaviour sesuai visi prioritas pembangunan kab blitar di RPJMD
2016-2022 terkait optimalisasi pariwisata, perbaikan kualitas layanan
melalui pembinaan TIC dan pendampingan pokdarwis, pemanfaatan
event untuk penguatan branding, kesiapan finansial plot anggaran
belanja langsung APBD 579,3 miliar untuk optimalisasi pariwisata

Pembentukan city branding Kabupaten Blitar “Amazing Blitar” sudah cukup baik terutama pada
Sumber:
Hasil pembangunan
Olahan Penulis,2019.
indikator komunikasi primer
terhadap
di Kabupaten Blitar yang saling berjalan
beriringan dengan proses pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kemudahan akses dan
fasilitas wisata.
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Alur pemikiran penelitian dibuat peneliti untuk mempermudah peneliti dalam
melakukan penelitian. Peneliti akan membahas terkait dengan strategi pemerintah
Kabupaten Blitar dalam pembangunan insfratruktur melalui aktifitas city branding.
Fokus utama pembahasan peneliti akan berfokus pada potensi apa saja yang di miliki
oleh Kabupaten Blitar dalam membentuk city branding. Selanjutnya peneliti akan
berfokus pada city image dalam hal ini image dari Kabupaten Blitar. Selanjutnya
setelah fokus pembahasan terhadap city image di Kabupaten Blitar maka peneliti
akan berfokus pada strategi pembangunan melalui aktifitas city branding yang ada di
Kabupaten Blitar dalam hal ini karena menurut Kavaratzis city branding berfokus
pada bagaimana pembentukan city image dan komunikasinya. Selanjutnya peneliti
akan berfokus pada teori dari Kavaratzis terkait 3 tipe komunikasi dalam city
branding, pada point pembahasan tentang infrastruktur yang nantinya akan di
benturkan dengan keadaan dilapangan. Di tahap akhir penliti akan berfokus pada
kesimpulan dari hasil penelitian peneliti.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ketiga membahas tentang pemilihan metode penelitian yang dilakukan
oleh peneliti. Pemilihan metode penelitian ini sangat penting. Hal demikian karena
pemilihan metode penelitian sangat berpengaruh terhadap proses pengumpulan,
mengolah dan menganalisis data. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan
data primer dan data sekuder serta dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan dan menganalisis data. Sub bab terkait dengan sistematika penulisan
akan di bahas pada sub bab terakhir hal demikian difungsikan untuk mempermudah
pembaca dalam memahami setiap bab-bab yang akan disajikan.
3.1. Jenis Penelitian
Fokus penelitian merujuk pada upaya pengaruh pembangunan daerah melalui
aktifitas city branding Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu
proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai
kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. 24 Defiisi penelitian kualitatif
tersebut menrujuk kepada pada beberapa kata kunci berupa proses, pemahaman,
kompleksitas, interaksi dan manusia. Sehingga dalam penelitian ini proses menjadi
suatu penekanan utam didalam penelitian ini, dalam melakukan penelitian peneliti
juga harus memahami terkiat dengan permasalahan yang diteliti sehingga dalam
24

Jonathan Sarwono.2006.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Yogyakarta:Graha Ilmu
Hlm.193
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penelitian ini peneliti dapat berbaur dengan yang diteliti serta memahami masalah
dari sudut pandang yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat kompleks karena
mengingat objek penelitian yang diteliti adalah manusia yang selalu berinteraksi dan
berubah tiap waktu sehingga penelitian ini brsifat fleksibel. Penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu
proposisi menjelaskan makna di balik realita.25 Penelitian kualitatif ini di dalamnya
peneliti selalu berpijak pada realita atau peristiwa yang ada di lapangan.
Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini agar peneliti dapat
menjabarkan secara deskriptif dan menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten
Blitar dalam pembangunan insfrastruktur melalui aktivitas city branding. Penelitian
yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara kualitatif karena peneliti secara
langsung melakukan observasi terhadap objek yang diteliti dan melakukan teknik
pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam dengan objek yang diteliti.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi
kasus ini menggunakan berbagai sumber data dan instrumen dalam pengumpulan
data seperti wawancara mendalam, dokumentasi rekaman dan lain-lain yang dapat
digunakan untuk meneliti dan menguaraikan berbagai aspek individu, kelompok,
program, organisasi atau peristiwa secara sistematsi.26
3.2. Fokus dan Lokasi Penelitian

25
26

Burhan Bungin.2010.Metode Penelitian Kualitatif.Jakarta:Rajawali Pers Hlm.124
Rachmad Kristiyanto.2007.Teknik Praktis Riset Komunikasi.Jakarta:Kencana.Hlm.65
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Fokus penelitian ini adalah terkait dengan Strategi Pemerintah Kabupaten
Blitar dalam city branding melalui aktifitas pembangunan insfratruktur Kabupaten
Blitar. Penelitian ini peneliti berfokus pada pembangunan infrastruktur yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mengembangkan city
branding. Pengambilan sampel diambil di Kabupaten Blitar karena city branding di
Kabupaten Blitar masih terbilang baru dan dapat dianalisis dalam tataran
pembentukan . Hal demikian menjadi meanarik untuk dikaji. Lokasi penelitian yang
dipilih oleh penulis adalah di SKPD yang terlibat dalam tahap proses pembentukan
city branding yaitu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar dan Dinas
Pekerjaan Uumum yang saling terlibat dalam proses pembentukan city branding
dengan proses pembangunan di Kabupaten Blitar.
3.3. Jenis Data dan Sumber Data
Data memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Pemecahan masalah
dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Peneliti
menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini meliputi :
1.

Data primer

Data primer merupakan sejumlah data yang secara langsung diperoleh
melalui penelitian di lapangan. Data primer yang akan dibutuhkan oleh peneliti lebih
berfokus pada infratruktur yang ada di Kabupaten Blitar. Penelitian tersebut meliputi
keterangan langsung dari subyek penelitian terkait dengan obyek yang diteliti. Data
primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan
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informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.

27

Data dari hasil

wawancara tersebut dapat direkam, dicatat dan dijadikan sebuah transkrip oleh
peneliti.
2.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data–data penunjang yang dapat diolah lebih
lanjut oleh penulis. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca,melihat atau mendengar. 28 Data
tersebut mengenai pembangunan yang ada di kabupaten blitar dan dapat diperoleh
oleh peneliti melalui beberapa literatur berupa buku, jurnal, dokumen resmi maupun
internet yang sudah mengalami proses seleksi secara relevan. Data tersebut juga
dapat berupa data primer yang sudah dioleh olah oleh peneliti sebelumnya dapat
dalam bentuk teks berupa dokumen,pengumuman,spanduk, dalam bentuk gambar
berupa foto, dalam bentuk suara berupa hasil rekaman kaset,dan dalam bentuk
kombinasi teks,suara,dan gambar berupa film,video,iklan maupun youtube.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
3.4.1. Observasi
Observasi merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang penting
dilakukan dalam sebuah penelitian. Observasi dapat memudahkan peneliti dalam
memahami gambaran daripada objek yang akan diteliti. Observasi merupakan

27
28

OpCit.Jonatan Suwarno.2006.Metode Penelitian.hlm.209
Ibid.hlm.209
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pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. 29
Peneliti dapat lebih mudah dalam memahami objek yang diteliti setelah melakukan
observasi berupa pengamatan akan gambaran keadaan objek yang akan diteliti.
Observasi dapat dibagi menjadi dua menurut jenisnya yaitu:30
a. Observasi Langsung merupakan observasi yang dilakukan secara langsung
yaitu peneliti berada bersama objek

yang diteliti. Peneliti dapat

mewawancarai secara langsung dengan dinas terkait dan kepala dinas
pariwisata sebagai informan mengenai pembangunan insfratruktur yang
dilakukan dimana peneliti berada bersama objek yang diteliti.
b. Observasi Tidak Langsung merupakan observasi yang dilakukan tidak pada
saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan
melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.
c. Observasi dilakukan oleh peneliti di beberapa SKPD maupun kelompok yang
terllibat dalam strategi pemerintah dalam pembangunan insfratruktur melalui
aktifitas city branding di Kabupaten Blitar.
3.4.2.Wawancara
Wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang banyak
dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses percakapan dengan
maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,
motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara
29

Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2000, “Metodologi penelitian Sosial”,Jakarta : Bumi
Aksara, Hlm. 54.
30
Ibid.hlm.54
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai
(interviewee). 31 Teknik pengumpulan data berupa wawancara merupakan bentuk
teknik pengumpulan data yang mendukung di dalam proses penelitian kualitatif.
Terdapat dua jenis wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.
Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
jenis wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur
merupakan wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan
pertanyaan yang akan diajukan.

32

Sehingga dalam wawancara terstruktur

pewawancara akan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada
narasumber. Hal demikian bertujuan untuk menjawab permasalah yang diteliti oleh
pewawancara. Berbeda dengan wawancara tak terstruktur yang mana merupakan
wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain
sangat tergantung dengan keadaan atau subjek.33 Sehingga didalam wawancara tak
terstruktur pewawancara menggali informasi mengalir sesuai dengan keadaan subjek
yang akan diteliti. Jenis wawancara tak terstruktur ini peneliti jauh lebih mudah
didalam menggali informasi yang akan dicari.
Teknik pengumpulan data berupa wawancara dipilih dengan alasan pertama,
dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan alami
subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek
penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal
31

Opcit. Burhan Bungin, Metode Penelitian.Hlm.155
Opcit. Burhan Bungin, Metode Penelitian.hlm.156
33
Ibid. Burhan Bungin, Metode Penelitian.hlm.156
32
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yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan
juga masa mendatang. 34 Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan
beberapa pertanyaan yang berpedoman pada interview guide dan dikembangankan
sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil wawancara dilakukan oleh penulis dengan
mencatat setiap hal penting yang disampaikan oleh informan secara langsung dan
dengan bantuan alat bantu berupa tape recorder. Terkait dengan waktu dan tempat
wawancara disesuai dengan kesediaan masing-masing informan.
Teknik penentuan informan dilakukan peneliti dengan menggunakan jenis
teknik sampling bertujuan (purposive sampling). Jenis teknik ini digunakan karena
pemilihan informan dipilih secara khusus berdasarkan informan yang mampu
menjawab tujuan dari penelitian. Jenis informan yang dipilih oleh peneliti di
golongkan menjadi 3. Berikut merupakan jenis golongan informan yang akan dipilih
dalam penelitianyai : 35
1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan
memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi
sosial yang di teliti,
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi
walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti.
Berikut beberapa informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena
berkaitan secara langsung dalam pembentukan city branding di Kabupaten Blitar :
Tabel 3.1.

34

Hamid Patilima.2005.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung : Alfabeta.Hlm.65
Bagong Suyanto dan Sutinah,Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Kencana,
Jakarta, 2010, hlm. 228
35
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Daftar Informan Penelitian
No

Nama

1

Bapak Bagus

2

Bapak Nanang

Keterangan
Kepala Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Blitar
Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten
Blitar

3

Bapak imam

4

Mbak desi

5

Bapak Sukadi

Masyarakat sekitar
museum penataran
Pengunjung wisata

wisata

sejarah

Pengelola cagar budaya/situs budaya
museum penataran
Sumber :Data Hasil Olahan Penulis, 2019

3.4.3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang
mendukung dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa
dokumentasi erat kaitannya dengan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan,gambar atau karya monumental
dari seseorang.36 Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ini dapat membantu
mempermudah penulis dalam mengelola data yang didapat dan memperkuat data
yang didapat di lapangan. Dokumen yang membantu peneliti dalam mendapatkan
data antara lain adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2016-2021 Kabupaten Blitar dan dokumen pendukung lain yang
didapat penulis pada saat melakukan wawancara berupa foto dan dokumen foto lain
seperti tampilan awal aplikasi serta pembangunan akses jalan.
36

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : AlfabetaHlm. 329
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3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan setelah informasi dan data-data pendukung
penelitian didapat oleh peneliti. Selanjutnya data dan informasi tersebut diolah dan
dianalisis secara kualitatif sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan
diuraikan kedalam satu uraian. Uraian tersebut kemudian dapat menjawab hipotesis
yang telah dirumuskan oleh peneliti. Menurut Huberman dan Miles terdapat metode
analisis data yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu model
interaktif. Model interaktif terdiri dari empat hal utama yaitu (1)pengumpulan
data,(2)reduksi data,(3)penyajian data dan(4) penarikan kesimpulan/verifikasi. 37
Tahap-tahap yang digunakan dalam analisis data model ini dilakukan oleh peneliti
selama sebelum,saat dan sesudah pengumpulan data-data. Berikut merupakan
gambaran model analisis data tersebut :38
Gambar 3.1.
Model Analisis Data Interaktif Menurut Hubermas dan Miles

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan atau
Verifikasi

37

Miles dan Huberman .1992.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:UI Press.hlm.20
Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu
Humanika,Jakarta, 2010, hlm. 164.
38

Sosial,

Salemba
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Sumber:
Miles dan Huberman .2014.Analisis Data Kualitatif.Jakarta:UI Press.hlm.20

a.

Pengumpulan Data/Data Collection
Proses

pengumpulan

data

merupakan

proses

pada

saat

peneliti

mengumpulkan beberapa data yang menjadi penunjang dalam penelitian.
Pengumpulan data ini dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah penelitian.
Karena dalam penelitian kualitatif tidak ada waktu yang spesifik dalam pengumpulan
data sepanjang proses melakukan penelitian sepanjang itu pula proses pengumpulan
data. Pengumpulan data mulai dilakukan peneliti pada saat pra penelitian untuk
mengetahui secara detail gambaran dari objek yang akan diteliti dengan observasi
dan menentukan target informan serta peneliti juga mengambil beberapa data
penunjang melalui internet maupun youtube.
b.

Reduksi Data /Data Reduction
Reduksi data merupakan bentuk pengolahan data-data yang didapat dalam

penelitian kualitatif. Pengolahan data tersebut mulai dari proses editing,koding dan
tabulasi data. Proses reduksi data ini merupakan penggabungan beberapa data
menjadi seragam untuk dianalisis. Proses ini dilakukan peneliti pada saat peneliti
sudah mendapatkan data dari informan dan beberapa data penunjang yang
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selanjutnya memilah data yang penting dan menggabungkan data yang memiliki
keterkaitan dengan tujuan penelitian
c.

Penyajian Data/Display Data
Penyajian data merupakan tahap dalam pengelahan data setengah jada yang

sudah seragam dalam bentuk sebuah tulisan. Tulisan tersebut sudah memiliki alur
tema yang jelas sesuai dengan kategori. Tahap ini peneliti menyajikan hasil reduksi
data pada tulisan yang dikaji. Proses penyajian ini penting untuk menampilkan datadata sesuai dengan alur pemikiran yang telah dibuat.
d.

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan/Conclusion Drawing and Verifying
Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses

pengumpulan data. Proses ini dimaknai sebagai penarik arti dari data-data yang telah
ditampilkan. Proses ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang
diajukan dan mengungkap temuan dari penelitian tersebut. Sedangkan kesimpulan
data adalah hasil dari proses pengabungan data yang telah melewati proses
pemilahan data. Kesimpulan merupakan data yang telah dianalisis yang telah
mejawab pertanyaan penelitian.

BAB IV
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLITAR
BAB IV gambaran umum Kabupaten Blitar membahas hal yang terkait dari
Kabupaten Bitar sebagai lokasi untuk penelitian. Bab IV ini terdiri dari beberapa sub
bab yang menjelaskan terkait dengan kondisi geografis, kondisi demografis dan
potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar.

4.1.

Kondisi Geografis Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan strategis dan

mempunyai perkembangan cukup dinamis. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah
1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan,
Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga
di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar
Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana
Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah Apabila
diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ±
167 meter dan luas 1.588,79 km² dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang
cukup kritis dan beriklim kering yang mempunyai luas 689,85 km².39 Wilayah Blitar
selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki

39

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 hal 24.
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Tabel 4.1.
Batas Wilayah Kabupaten Blitar
Arah

Batas Wilayah

Utara

Kabupaten kediri,kabupaten malang

Timur

Kabupaten malang

Selatan

Samudera Indonesia

Barat
Tengah (Lingkar Dalam)

Kabupaten Tulungagung
Kota Blitar

Sumber :RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa di tahun 2015
jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 jiwa dengan laju
pertumbuhan sebesar 0,51 persen sejak Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) lalu.
Dengan luas wilayah 1.588,79 km2 maka rata-rata kepadatan penduduk adalah
sebesar 721 jiwa per km2.
4.2.

Kondisi Demografis Kabupaten Blitar
Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya
(input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi.
Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan
masalah kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain serta perlu
ditingkatkan kualitasnya terutama di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN
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(MEA) seperti saat ini. 40 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat
bahwa di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 jiwa
dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51 persen sejak Sensus Penduduk 2010 (SP
2010) lalu. Dengan luas wilayah 1.588,79 km2 maka rata-rata kepadatan penduduk
adalah sebesar 721 jiwa per km2.41
Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2015 (Jiwa)

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015
Dilihat dari persebaran penduduk Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok
merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 101.058
jiwa, sementara Kecamatan Bakung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu
sejumlah 25.542 jiwa. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah
Sanankulon dengan jumlah penduduk sebesar 1.672 jiwa per km2, sedangkan
kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah Wonotirto dengan jumlah
penduduk 216 jiwa per km2.

40

Ibid,RPJMD
Ibid,RPJMD

41
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Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis
kelamin Tahun 2015

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
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Komposisi penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan jenis kelamin selama
lima tahun terakhir sejak SP 2010 disajikan dalam Gambar 4.2. Dari gambar tersebut
terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut populasi penduduk laki-laki lebih besar
dibanding populasi perempuan
4.3.

Potensi yang Dimiliki Wilayah Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang

wilayahnya cukup luas. Selain memiliki luas wilayah yang cukup besar Kabupaten
Blitar letaknya cukup strategis. Kabupaten Blitar memiliki wilayah yang cukup
strategis dengan diapit oleh beberapa gunung sekaligus yang tersebar dari arah
utara,timur,selatan dan barat dari wilayah Kabupaten Blitar. Letak Kabupaten Blitar
yang dikelilingi oleh beberapa gunung sekaligus menjadikan Kabupaten Blitar
memiliki udara yang cukup sejuk. Berikut merupakan peta wilayah Kabupaten
Blitar:
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Gambar 4.3
Peta Kabupaten Blitar

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
Selain memiliki letak yang cukup setrategis dan udara yang sejuk
Kabupaten Blitar juga memiliki banyak potensi baik dari segi alam,wisata
maupun budaya yang menjadikan Kabupaten Blitar potensial untuk dijadikan
kawasan wisata. Berikut merupakan tabel potensi wisata yang di miliki oleh
Kabupaten Blitar menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Blitar :
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Tabel 4.3
Potensi Wisata Kabupaten Blitar
Daya Tarik
No.

Kecamatan
Wisata

1

Candi Pentaran

Nglegok

2

Candi Simping

Kademangan

3

Candi Sawentar

Kanigoro

4

Candi Kotes

Gandusari

5

Candi Kalicilik

Ponggok

6

Candi Bacem

Sutojayan

7

Pantai Tambak Rejo

Wonotirto

8

Pantai Jolosutro

Ringinrejo

9

Pantai Serang

Panggungrejo

10 Pantai Gayasan

Tumpakepuh

11 Pantai Pangi

Tumpakepuh

12 Pantai Pehpulo

Panggungrejo

13 Pantai Ngeben

Ngadipuro

14 Pantai Pasur

Bakung

15 Kebun Teh Sirah Kencong

Wlingi

16 Wisata Alam Rambutmonte

Gandusari

17 Hutan Pinus

Gandusari

18 Gunung Kelud

Gandusari

19 Bukit Teletubis

Nglegok

20 Sumber Ember

Srengat
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21 Penangkaran Rusa

Ponggok

22 Air Terjun Grenjeng

Panggungrejo

23 Air Terjun Jumek

Ringinrejo

24 Gumuk Sapu Angin

Doko

25 Bukit Bintang

Kademangan

Sumber : Data Olahan Peneliti, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Blitar,2019
Gambar 4.4
Peta Wisata kabupaten Blitar

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
Potensi wisata banyak dimiliki oleh Kabupaten Blitar baik dari segi potensi
berupa pantai, air terjun,pegunungan,perkebunan, candi serta wisata buatan. Wilayah
tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Blitar yang terdiri atas
22 (dua puluh dua) kecamatan yaitu Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates,
Binangun, Sutojayan, Kademangan, Kanigoro, Talun, Nglegok, Sanankulon,
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Ponggok, Srengat, Wonodadi, Udanawu, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko,
Wlingi, Gandusari, Garum.42
Berikut merupakan tabel jumlah kunjungan wisata yang berkunjung ke
Kabupaten Blitar pada tahun 2014-2018:
Tabel 4.4
Kunjungan Wisata Di Kabupaten Blitar Tahun 204-2018
Indikator
Kunjungan wisata

2014

2015

2016

2017

567.582

1.938.118

1.125.025

1.161.075

2018

1.560.015

Tabel 2.2 tersebut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik
maupun mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Blitar mengalami peningkatan
dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, laporan dari Dinas Pemuda, Olah
Raga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kab. Blitar menunjukkan terjadinya
kenaikan jumlah kunjungan wisata dari 1.161.075 kunjungan di tahun 2017 menjadi
1.560.015 kunjungan di tahun 2018. Pemerintah membuat inovasi baru dalam upaya
meningkatkan jumlah wisatawan dan mengenalkan potensi wisata Kabupaten Blitar
dengan memanfaatkan letak wilayah yang strategis yang di miliki oleh Kabupaten
Blitar dan banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Blitar.
Animo masyarakat yang meningkat, dengan kata lain masyarakat sudah
peduli dengan kebutuhan untuk berwisata, Keberhasilan pemerintah dalam
42

Ibid,RPJMD Hlm.45

65

pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar melalui Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang
dilaksanakan oleh Disporbudpar Kab. Blitar. Upaya tersebut antara lain:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan wisata, sehingga kebutuhan
pengunjung wisata dapat terpenuhi.
2. Penataan kawasan wisata yang menarik, sehingga membuat pengunjung
merasa nyaman.
3. Penambahan wahana di tempat wisata, sehingga memberikan daya tarik
tersendiri bagi pengunjung wisata.
4. Promosi pariwisata baik melalui media massa, kegiatan pementasan seni
budaya dan event-event pameran.
5. Pengembangan dan penambahan destinasi pariwisata, sehingga masyarakat
mempunyai banyak alternatif dalam berwisata.
Letak wilayah Kabupaten Blitar yang strategis, udara yang cukup sejuk serta
di dukung oleh banyaknya potensi wisata yang di miliki oleh Kabupaten Blitar
menjadikan Kabupaten Blitar menjadi salah satu wilayah yang potensial untuk di
tonjolkan dari segi Kepariwisataannya. Bupati Kabupaten Blitar menjadikan
optimalisasi pariwisata menjadi isu yang menjadi prioritas dalam visi misi dari
Kabupaten Blitar. Sehingga untuk mengenalkan potensi wisata yang ada di
Kabupaten Blitar dan meningkatkan kunjungan wisata serta meningkatkan daya
saing wilayah Pemerintah Kabupaten Blitar membentuk branding kepariwisataan
khusus Kabupaten Blitar dengan tagline “Amazing Blitar”.
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BAB V
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DALAM CITY
BRANDING MELALUI AKTIFITAS PEMBANGUNAN
INSFRASTRUKTRUR
5.1.

City Branding Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang

memiliki banyak potensi baik dari segi alam, wisata maupun budaya. Menurut data
dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar pada tahun 2017 jumlah
potensi wisata di Kabupaten Blitar mencapai 25 destinasi wisata. Image pariwisata
yang terbentuk dari banyaknya potensi wisata utamanya wisata alam yang dimiliki
oleh Kabupaten Blitar menjadikan pemerintah Kabupaten Blitar membuat inovasi
tertentu untuk memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki yaitu dengan membuat
city branding.
Menurut Kavaratzis city branding sendiri berfokus pada bagaimana sebuah
image dari kota tersebut dibentuk dan dikomunikasikan. Sehingga ketika image dari
Kabupaten Blitar yang sudah terbentuk dengan memiliki banyak potensi wisata
utama

wisata

alam

menjadikan

Kabupaten

Blitar

membentuk

branding

kepariwisataannya. Pemerintah Kabupaten Blitar membuat branding khusus
kepariwisataannya dengan tagline “amazing blitar”. Kemunculan branding ini
merupakan inisiasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar dengan
dukungan dari bupati dan beberapa instansi yang dapat mendukung serta membantu
dalam pembentukan maupun pelaksanaanya. Pembentukan city branding dengan
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tagline “amazing blitar” masih terbilang cukup baru. Program city branding ini baru
baru saja dirilis pada tahun 2017 lalu.
Kemunculan branding dirasa sangat penting dalam proses pembangunan baik
dari segi insfrastruktur maupun dari segi kesejahteraan masyarakat, namun
kemunculan branding dirasa masih kurang cukup mengena di masyarakat. Terutama
city branding Kabupaten Blitar dengan “amazing blitar” yang cukup baru dan masih
belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh
bapak Agus :
“Branding ini memang baru, kami mengupayakan kedepan dengan
adanya branding Amazing Blitar ini mampu mengenalkan berbagai
potensi Kabupaten Blitar ke semua orang baik orang Blitar sendiri agar
tau jati diri daerahnya dan masyarakat luas di luar Blitar tentunya.”43
Selain sebagai bentuk upaya penerapan visi dan misi pengenalan potensi
wisata yang ada di Kabupaten Blitar pembentukan city branding “amazing blitar”
juga bertujuan untuk menguatkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Blitar.
Salah satu visi misi prioritas Kabupaten Blitar di sektor wisata adalah meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing
melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan
berbasis koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal
daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga kedepannya dengan adanya

43

Wawancara bersama Bapak Bagus Setiawan Kabid Pemasaran Dan Ekonomi Kreatif Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 10.35 WIB.
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city branding ini dapat menarik kunjungan wisatawan dan meningkatnya minat
investor yang datang ke Kabupaten Blitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan
asli daerah Kabupaten Blitar. Dengan adanya city branding ini juga sebagai upaya
untuk peningkatan daya saing dengan daerah-derah lainnya agar Kabupaten Blitar
tidak tertinggal dengan daerah di sekitarnya, sesuai dengan yang paparkan oleh
narasumber sebagai berikut.
“... pertama memang potensi wisata di Blitar ini sangat besar, dengan
potensi yang belum dimaksimalkan inilah diselaraskan dengan visi misi
pak bupati kita. Dengan mengoptimalkan potensi wisata dengan tujuan
akhir supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat. Saya
bersyukur mas dan optimis dengan adanya branding ini Kabupaten Blitar
dapat dikenal oleh semua orang hingga kemancanegara, bukan hanya
Bali saja yang dikenal Blitar juga harus terkenal.”44
Pembentukan branding yang berada di Kabupaten Blitar ini jika diamati
sesuai dengan konsep dari tujuan pembentukan city branding menurut Handito yatu
memperkenalkan kota, memperbaiki citra kota, menarik wisatawan, menarik investor
dan meningkatkan perdagangan. Tujuan dari pembentukan city branding yang ada di
Kabupaten Blitar bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di
Kabupaten Malang hampir sesuai dengan kerangka tujuan branding menurut
Kavaratzis. Dengan gagasan munculnya branding Amazing Blitar ini diharapkan
dapat menarik minat wisatawan, selain itu dengan adanya branding ini diharapakan
khususnya masyarakat Kabupaten Blitar memahami dan mengetahui jati diri dari
derah kelahirannya.

44

Ibid.
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5.2.

Komunikasi Primer

5.2.1.

Landscape Strategies (Strategi Lanskap)
Landscape strategies merupakan salah satu elemen yang berkaitan

dengan strategi ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan
dengan rencangan kota, ruang terbuka hijau, dan ruang publik. Landscape
strategies ini terbagi dalam beberapa elemen diantara adalah urban design,
architecture, public spaces, public art.

a. urban design, architecture, public spaces, public art (Desaint Kota,
Arsitektur, Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau)
urban design, architecture, public spaces, public art merupakan berbagai
indikator yang berkaitan degan keputusan yang berkaitan dengan desain kota,
arsitektur, ruang terbuka hijau dan ruang publik. Tentunya pemerintah
Kabupaten Blitar dalam kerangka penyusunan dan pembentukan city
branding juga membuat sebuah strategi yang berkaitan dengan indikator
tersebut. Pemerintah Kabupaten Blitar membagi ke dalam 2 kategori jenis
pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang ada di Kabupaten
Blitar yaitu Ruang Terbuka Hijau RTH untuk publik dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) untuk privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik merupakan
ruang terbuka hijau yang berada di Kabupaten Blitar yang mana
keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk publik dan masyarakat secara
umum. Sedangkan ruang terbuka hijau privat merupakan ruang terbuka hijau
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yang berada di gedung-gedung perkantoran ataupun pemukiman penduduk
yang keberadaanya tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara umum.
Pemerintah dalam merancang strateginya terkait ruang publik dan dan
terbuka hijau sendiri menargetkan perkembangan keberadaan ruang terbuka
hijau yang ada di Kabupaten Blitar mencapai 30% yang tertuang dalam
RPJMD tahun 2016-2021. Dimana secara spesifik terdapat 20% RTH Publik
dan RTH Privat sebesar 10%. Pada eksekusinya luas area ruang terbuka hijau
di Kabupaten Blitar masih di bawah 30%.
“Sepemahaman saya area RTH kita ini masih belum mencapai 30% dari
acuan pemerintah pusat, lebih tepatnya di bawah 20% dari cakupan
wilayah. Sedangka di Kabupaten Blitar RTH hanya ada di Wlingi saja.
Meski hanya ada satu RTH ini kita maksimalkan untuk mengenalkan city
branding amazing blitar. Kerjama selalu kita tingkatan dengan Dinas
Lingkungan Hidup untuk terus mengupayakan pembangunan RTH.
Kabarnya Dinas Lingkungan Hidup akan membangun dua lokasi RTH
baru di Kanigoro, mas. Tunggu saja kita semua di sini saling bersinergi
dan terus berkolaborasi memenuhi kebutuhan masyarakat.”45
Saat ini pemerintah Kabpaten Blitar hanya meiliki satu ruang terbuka
hijau yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dengan adanya
branding amazing bitar ini berupaya untuk terus meningkatkan pembangunan
ruang terbuka hijau bagi publik dengan target pada tahun 2019 melakukan
pembangunan dua Ruang Terbuka Hijau yang terletak di wilayah Kanigoro.
Sinergitas antar lembaga ini terus diuapayakan oleh berbagai dinas terutama
dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bitar yang memiliki

45

Wawancara bapak Nanang Adi Selaku Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar.
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tanggung jawab penuh terlaksananya berbagai dukungan dan program yang
berkaitan dengan city branding Amazing Blitar ini.
Salah satu strategi atau keputusan dari pemerintah Kabupaten Blitar yang
berkaitan dengan ruang terbuka hijau secara umum ini dilakukan dengan cara
melakukan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada. Upaya
pemasangan pamflet ataupun penambahan fasilitas pendukung RTH agar
masyarakat mengenal dan mengetahuai branding dari amazing Blitar.
Pemanfaatan RTH dalam mengenalkan Amazing Blitar merupakan peluang
yang sangat besar untuk dimanfaatkan lebih bagus melihat sangat banyaknya
kunjungan masyarakat khususnya warga Kabupaten Blitar yang ada di RTH
Wlingi. Dengan suksesnya pembangunan RTH Wlingi yang banyak
dikunjungi oleh masyarakat maka dari itu pemerintah Kabupaten Blitar
berupaya untuk menambah RTH-RTH baru di selutuh wilayah Kabupaten
Blitar kedepannya. Dibawah ini merupakan RTH Taman Idaman Hati yang
ada di Wlingi Blitar.
Gambar 5.1
RTH Wlingi Tama Idaman Hati

Sumber: Dokumentasi peneliti Tahun 2019
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Lokasi dari keberadaan Taman Idaman Hari RTH Wlingi ini sendiri
berada di sebelah selatan Pasar Wlingi, mungkin letak yang sangat strategis
ini berada di pusat keramaian membuat keberadaan RTH ini sangat begitu
ramai dan diminati oleh masyarakat. Seperti yan disampaikan oleh
narasumber.
“Kedapannya kita akan fokus juga mengenalkan city branding amazing
blitar dilokasi keramaian terutama memanfaatkan semakimal mungkin
adanya RTH Wlingi. Apabila di Wlingi ini sukses maka kita dari dinas
Pariwisata akan mendorong terciptanya RTH-RTH baru di berbagai
lokasi di Kabupaten Blitar agar bisa dimanfaatkan sebai lokasi rekreasi
baru yang murah dan nyaman bagi keluarga dan pemasangan di ruas-ruas
jalan.”46
Pemerintah Kabupaten Blitar megupayakan semua lembaga yang terkait
dalam mensukseskan amazing Blitar melalui Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dalam pemanfaatan RTH ini berkolaborasi dengan UPT
Pengelola taman di Dinas Cipta Karya tentunya menyusun strategi khusus.
Strategi khusus yang dibentuk tentunya berkaitan dengan ruang publik
terbuka hijau terutama desaint arsitektur di dalamnya harus sesuai dengan
indikator landscape strategies menurut kavaratzis yang berfungsi dan
bertujuan untuk meningkatkan ciri khas dari Kabupaten Blitar. Upaya ini
bertujuan untuk mempromosikan branding Kabupaten Blitar di RTH ataupun
taman yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar.
Selain melalui RTH branding dalam bentuk pemanfaatan baliho di
Pendopo Kabupaten, seperti saat publis ucapan hati-hari besar ataupun dalam
46

Wawancara bersama Bapak Bagus Setiawan, Op,. cit.
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kegiatan atau adanya event tertentu disitu juga disematkan beberapa
landscape dari branding amazing Blitar. Setiap kesempatan dan momen
tertentu itu selalu dimanfaatkan untuk terus mengenalkan branding
Kabupaten Blitar ke masyarakat.
“Kami selalu memanfaatkan baliho ucapan-ucapan hari tertentu, dan
beberapa event mas. Kesempatan promo gratis itu tentuya kita
maksimalkan. Yang paling mencolok itukan info baliho yang ada di
Balai Kota, tapi di dinas-dinas terkait saat ini setiap publis berita, info
dan event pasti diwajibkan menyematkan logo branding amazing blitar
disetiap poster mereka.”47
Selayaknya pemerintah Kabupaten Blitar dapat memanfaatkan semua
akses yang mereka miliki. Seperti pemasangan baliho ucapan pada hari
tertentu ataupun saat mengadakan event. Hal ini diikuti oleh semua dinas dan
wajib menyematkan logo branding amazing Blitar. Seperti pada baliho yang
ada di Pendopo Kabupaten di bawah ini.
Gambar 5.2
Baliho Kirab Pemuda di Depan Pendopo Kabupaten Blitar

47

Ibid.
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Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019
5.2.2. Infrastructure Project (Proyek Infrastruktur)
Infrastructure Project (proyek infrastruktur) merupakan proyek
infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk meningkatkan ciri khas dari
kota tersebut baik berupa perbaikan akses jalan, perbaikan fasilitas budaya dan
perbaikan sarana pariwisata. Pada indikator infrastructure project menurut
Kavaratzis terdapat beberapa komponen di dalam indikator infrastructure
project berupa accesibility, cultural facilities dan tourism facilities. Berikut
merupakan penjabaran dari beberapa komponen dari indikator infrastructure
project menurut kerangka teori city branding dari Kavaratzis yang dikaitkan
dengan kerangka pembentukan city branding yang ada di Kabupaten Blitar.
a. Accessibility (Aksesibilitas)
Accessibility merupakan indikator dari terpenuhinya Infrastruktur
Project. Aksesibiltas disini yaitu berkaitan dengan bagaimana terpenuhinya
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akses jalan yang ada lokasi-lokasi city branding tersebut dibangun ataupun
diperbaiki sehingga mudah untuk diakses dan dijangkau oleh wisatawan.
Kendala terhambatnya beberapa pembangunan terutama pembangunan wisata di
Kabupaten Blitar dikarenakan beberapa titik lokasi wisata yang berada di luar
pusat kota dan berada di pinggiran berbatasan dengan kota lain. Sehingga upaya
pembangunan maupun perbaikan jalan menuju lokasi-lokasi wisata tidak dapat
dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara berkala dan bertahap.
Diharapkan dengan proses pembangunan yang dilakukan secara masif ini
mampu memperkuat branding kepariwisataan Kabupaten Blitar melalui Dinas
Pariwisata, yang tentunya berkolaborasi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerja
Umum dan Bina Marga Kabupaten Blitar sebagai eksekutor lapangan yang
berhak melaksanakan pembangunan akses jalan utamanya membuat skala
prioritas terkait pembangnan, perawatan maupun perbaikan jalan-jalan menuju
lokasi wisata di Kabupaten Blitar.
Menurut kavaratzis indikator proyek inftrastrujtur di dalamnya terdapat
indikator terkait aksesibilitas yang meliputi aksesibilitas bagaimana akses jalan
menuju daerah tersebut dapat mudah diakses atau tidak. Pemerintah Kabupaten
Blitar dalam hal ini membuat skala prioritas proyek pembangunan jalan di
Kabupaten Blitar yang berfokus pada jalan poros dan jalan menuju lokasi
wisata. 48 Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Blitar menggalokasikan
anggaran kurang lebih senilai 137 M dari jumlah proyek sebanyak 200 paket.

48

Diakses dari www.blitarkab.goid/2019/01/02proyek-pembangunan-jalan-di-kabupaten-blitarfokus-pada-jalan-poros-dan-jalan-menuju-wisata/ diakses pada tgl 15 April 2019 Pukul 14.30 WIB

77

“...dari total jumlah paket proyek pembangunan jalan poros di Kabupaten
Blitar dan pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata mas. Pada
penerapannya proyek ini nantinya mayoritas akan menggunakan beton
tepatnya di jalan menuju tempat wisata dan beberapa jalan poros seperti
dikawasan Blitar Selatan dan sekitarnya itu. kalau untuk wilayah Blitar
utara rencananya menggunakan laston dalam tahap pembangunannya,
dan tentunya ini semua bertahap ya mas karena minimnya anggaran yang
kami miliki.”49
Pembangunan jalan poros dan pembagunan jalan menuju lokasi wisata
menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Blitar, hal ini dilakukan kerena
wilayah Kabupaten Blitar yang cukup luas sehingga perlu adanya prioritas
dalam pembangunan jalan agar mudah diakses. Berikut dibawah ini merupakan
kondisi jalan menuju wisata Pantai Tambakrejo yang sedang dilakukan proses
pengecoran jalan.
Gambar 5.3
Kondisi Jalan Menuju Lokasi Wisata Pantai Tambakrejo Yang Sedang
Dilakukan Proses Pengecoran Jalan

Sumber: Dokumentasi Pembangunan Jalan Dinas PU Tahun 2019
49

Wawancara bapak Nanang Adi, Op,.cit.
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Selain perbaikan jalan tentunya pemerintah Kabupaten Blitar melalui
Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan perawatan dan penanganan serta
pemeliharaan pada ruas-ruas jalan lain. Namun pemerintah Kabupaten Blitar
melakukan penanganan pada jalan-jalan yang sekiranya mendukung untuk ruasruas jalan menuju lokasi tertentu sesuai dengan paparan narasumber sebagai
berikut ini.
“Pengecoran jalan akan kami kalukan semakin luar sesuai ruas-ruas jalan
yang mendukung dalam menopang lokasi wisata diwilayah terdekat. Itu
komitmen kami bersama dinas kebudayaan untuk meningkatkan akses
wisata. Meski dengan dana yang minim akan terus kita upayakan
pokoknya, karena kita juga konsen ke jalan-jalan protocol yang juga
butuh perawatan.”50
Salah satu akses jalan yang telah diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum
yaitu akses jalan menuju wisata Pantai Jolosutro. Akases jalan telah diperbaiki
dengan proses pengaspalan jalan, dengan panjang jalan mencapai 1 kilometer
dari pintu masuk gapura Pantai Jolosutro. Upaya ini merupakan bentuk
komitmen dari Dinas PU untuk menopang kelancaran arus perekonomian
masyarakat yang dihasilkan dari adanya kegiatan wisatawan.

50

Ibid.
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Gambar 5.4
Akses jalan Menuju Pantai Jolosutro

Sumber: Dokumen Dinas PU Divisi Jalan, 2019
Selain akses jalan yang terdapat diwilayah-wilayah pinggiran seperti
akses jalan menuju lokasi wisata pantai, perbaikan jalan juga dilakukan
dibeberapa titik lokasi wisata yang telah menjadi penunjang fasilitas utama
lokasi wisata yang sering dikungjungu wisatawan. Lokasi wisata andalan yang
ada di Kabupaten Blitar contohnya wisata ke komplek candi penataran. Akses
jalan selalu dirawat setiap tahun karena memang destinasi wisata di komplek
candi penataran ini merupakan spot lokasi wisata yang paling ramai setiap
tahunnya. Wisata pada komplek candi penetaran ini masuk dalam wisata budaya
dan sejarah.
“akses jalan menuju komplek candi penataran setiap tahunnya selalu
kami pantau dan menjadi prioritas utama, karena komplek candi
penataran merupakan salah satu lokasi unggulan yang paling ramai
dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah maupun lokal. Jadi kami
berupakaya tetap menjaga antusias masyarakat, dengan akses ke lokasi
wisata diperbaiki, karena itu tugas kami. Kalau orang mau ke lokasi
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wisata terutama dekat dengan akses kota tapi akses ke sananya jelek,
sulit dilalui ya mana ada orang yang mau datang.”51

Selain mempermudah akses wisatawan menuju lokasi wisata penataran,
perbaikan jalan juga berguna bagi para budayawan dan pegiat budaya untuk
terus merawat budaya lokal dan melestarikannya dengan memanfaatkan serta
merawat berbagai fasilitas yang ada disana. Wisata komplek candi penataran
menjadi prioritas pembangunan utama Kabupaten Blitar dikarenakan sebagai
penopang utama wisata budaya yang paling diminati oleh wisatawan. Selain
wisatawan tidak luput juga berbagai sekolah dari seluruh Kabupaten Blitar juga
ikut serta dan ikut andil dalam mengenalkan wisata sejarah dengan melakukan
berbagai kegiatan study tour.

Gambar 5.5
Perbaikan jalan lingkar wisata penataran

Sumber: Sumber: Dokumen Dinas PU Divisi Jalan, 2018
51

Ibid.
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b. Cultur Facilities (Fasilitas Budaya)
Culture fasilities merupakan indikator city branding menurut kavartzia
yang berkaitan dengan bagaimana ketercukupan fasilitas budaya yang ada dan
dibangun mampu memberikan manfaat berupa pengenalan budaya yang dimiliki
daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini memiliki proyek
berupa pembangunan fasilitas budaya, perbaikan fasilitas budaya dilakukan oleh
balai pelestarian Jawa Timur dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Blitar. Hal ini dilakukan karena obyek wisata budaya yang ada di Kabupaten
Blitar adalah cagar budaya yang sifatnya unik sehingga dalam pengelolaannya
harus ditangani oleh ahli dalam bidangnya. Hal ini sesuai dengan paparan
narasumber berikut.
“Untuk objek-objek wisata budaya berupa candi, arca dan situs budaya
kuno lainnya itu dibawah wewenang dari balai besar cagar alam Jawa
Timur. Tupoksi kita Dinas Pariwisata hanya bekerjasama dalam menjaga
situs-situs warisan budaya tersebut karena berada di wilayah teritorial
Kabupaten Blitar. Semua pemeliharaan cagar budaya dikelola BPCB
Jawa Timur karena mereka orang-orang yang ahli dibidangnya.
Kalaupun ada temuan-temuan benda kuno tertentu tidak serta merta itu
menjadi haknya daerah untuk mengelola. Karena sifatnya yang unik itu
tidak bisa dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, mas. Kalau benda
yang diketemukan tidaklah unik dan sederhana bisalah itu kita kelola dan
rawat sendiri.”52

Untuk ojek wisata budaya yang berada di Kabupaten Blitar berada di
bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, objek wisata yang
sifatnya cagar budaya dan bersifat unik seperti candi, stupa dan tentunya
52

Wawancara bersama Bapak Bagus Setiawan, Op,. cit.
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mayoritas wisata budaya di Kabupaten Blitar adalah wisata candi. Sehingga
dalam pengelolaannya pihak pemerintah Kabupaten Blitar hanya menaungi
pengelolaan pada fasilitas tertentu.
Gambar 5.6
Museum Penataran

Sumber: Dokumentasi Penelii, 2019

“museum penataran memang kami yang mengelolanya karena banyak
benda-benda sejarah, untuk tempat wisata yang berkaitan dengan situs
sejarah baik museum dan candi itu masih ranah kami, tetapi tetap
bekerjasama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan sebagai tuan
rumah lokasi penemuan situs tersebut.”53

Seperti halnya museum penataran yang di dalamnya terdapat berbagai
peninggalan benda-benda sejarah dan purbakala, dimana untuk merawat barangbarang antik dan memiliki nilai sejarah tentunya memerlukan kehati-hatian serta
harus ditangani oleh ahlinya. Maka dari itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa
53

Wawancara bersama Bapak Sukadi, Op,.cit.
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Timur memiliki peran yang lebih untuk melakukan tugasnya kerana bidang
dalam menjaga dan merawat benda-benda sejarah merupakan tugas mereka.
Selain museum fasilitas penunjang lainnya berupa ampliteater yang ada di
kawasan Wisata Penataran. Ampliteater kawasan wisata penataran sendiri baru
selesai dibangun pada bulan Agustus Tahun 2016. Ampliteater dibangun untuk
mewadahi dan memberikan fasilitas penunjang bagi budayawan, pegiat budaya
dan berbagai sanggar tari dalam menggelar berbagai pertunjukan seni dan
budaya.
“ampliteater yang telah kami bangun pada tahun 2016 itu mamang
bertujuan untuk menunjang fasilitas panggung teater budaya untuk
menarik minat wisatawan. Selain itu tujuan kami juga ingin
memfasilitasi budayawan, pegiat budaya dan pemilik sanggar seni untuk
aktif dan mengembangkan kebudayaan lokal. Untuk mengakses
ampliteater itu tinggal mengajukan surat saja ke kami sebagai
pengelolanya, nanti akan kami beri rekomendasi penggunaan udah
selesai dan amppliteater bisa digunakan. Ohya penggunakan ampliteater
ini bebas tanpa biaya apapun ini merupakan langkah stetategis kami
untuk menopang branding “amazing blitar” dalam menarik minat
wisatawan.”54
Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk memanfaatkan
branding “amazing Blitar” ini guna menarik wisatawan hadir ke Kabupaten
Blitar. Komitmen itu telah dibuktikan dengan selesainya fasilitas penunjang
kegiatan budaya berupa ampliteater yang berfungsi sebagai lokasi dan panggung
bertunjukan pagelaran seni. Fasilitasnya bisa digunakan secara gratis tanpa ada
biaya sewa ini diharapkan dapat memicu budayawan dan pemilik sanggar tari

54

Ibid.
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untuk sering melakukan aktifitas seni dan budaya dalam rangka menarik minat
wisatawan baik lokal maupun wisatawan diluar Kabupaten Blitar.
Gambar 5.7
Ampliteater Kawasan Wisata Penataran

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019
c. Tourism Facilities (Fasilitas Pariwisata)
Tourism facilities merupakan indikator yang berkimaitan dengan
bagaimana ketercukupan informasi dari fasilitas pariwisata di suatu tempat
dalam kerangka branding. Hal itu terkait dengan ketercukupan fasilitas
pariwisata di Kabupaten Blitar, ada kurang lebih 150 tempat wisata di
Kabupaten Blitar yang terdiri dari wisata sejarah dan reliji, wisata budaya
berupa candi dan wisata alam dengan keindahan pantainya. Untuk lokasi wisata
seperti coban dan pantai merupakan lokasi wisata yang berada di bawah
naungan dan pengelolaan perhutani. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak
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berwenang untuk melakukan pengembangan. Sesuai paparan narasumber
sebagai berikut.
“Daya tarik dari wisata di wilayah Kabupaten Blitar ini hampir 85%
merupakan lokasi wisata yang berada di bawah naungan perhutani mas.
Karena paling banyak lokasi wisata yang menarik dan eksotis di Blitar
itukan wisata pantainya. Nah kalau sudah masuk kawasan perhutani kita
tidak bisa masuk ke dalamnya untuk mengembangkan lokasi wisata
tersebut, paling tidak kita hanya membantu untuk mempromosikan
saja.”55

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini hanya berwenang dalam hal
perbaikan sarana wisata di bawah naungan wilayahnya. Namun tetap dalam hal
ini pemerintah Kabupatenn Blitar berupaya melakukan perbaikan lokasi wisata
yang ada di bawah naungan Kabupaten Malang dalam kerangka branding.
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan
adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana di lokasi wisata seperti
halnya toilet dan tempat ibadah. Kendala ini tentunya dalam hal pembuatan dan
pengelolaan. Dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di lokasi
wisata, pihak Pemerintah Kabupaten Blitar selalu bekerjasama dengan pengelola
wisata entah itu dari pihak swasta ataupun dari perhutani.
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan ciri khas dari
Kabupaten Blitar dalam kerangka branding juga menciptakan aplikasi
pariwisata. Aplikasi ini merupakan ciptaan dari dinas kominfo Kabupaten Blitar
yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Dengan adanya aplikasi pariwisata
ini bertujuan agar masyarakat mudah memperoleh akses dan informasi ke lokasi
55
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wisata yang akan mereka tuju. Aplikasi ini diciptakan khususnya pelancong atau
wisatawan dari luar Kabupaten Blitar yang masih bimbang menentukan lokasi
wisata yang akan mereka kunjungi.
“Kami berkolaborasi dengan diskominfo menciptakan aplikasi
pariwisata, sebagai sarana untuk memperluas branding amazing Blitar.
Namun diluar itu kami menawarkan kemudahan untuk wisatawan yang
ingin berlibur di Blitar, setidaknya aplikasi tersebut dapat memudahkan
mereka mencari informasi wisata baik lokasi, besaran tiket masuk, akses
kendaraan dan sejauh mana lokasi wisata tersebut dari lokasi mereka saat
ini.”56
Gambar 5.8
Tampilan Aplikasi Amazing Blitar

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar,2019

Gambar di atas merupakan tampilan awal dari aplikasi amazing Blitar
yang dapat diakses oleh wisatawan. Aplikasi ini dapat di download di play store
bagi pengguna androit. Sangat disayangkan aplikasi ini masih belum
dimaksimalkan oleh diskominfo dalam pengelolaannya dan aplikasi ini masih

56
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dalam tahap ujicoba yang belum tahu sampai kapan akan dioperasikan secara
resmi.
Selain aplikasi yang berguna memperkenalkan budaya serta berbagai
macam wisata dipromosikan melelaui teknologi, Kabupaten Blitar juga berupa
menyuguhkan adanya icon baru yang bisa dikenal oleh orang banyak secara
fisik. Salah satu icon baru yang selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten
Blitar yaitu pembuatan patung ikan koi. Icon patung ini merupakan salah satu
fasilitas yang berguna untuk menopang branding Kabupaten Blitar, selain wisata
dan budayanya Kabupaten Blitar juga memiliki potensi sebagai penghasil
budidaya ikan hias terbesar di Indonesia terutama budidaya ikan koi.
Gambar 5.9
Patung Koi di Kawasan Penataran

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019
5.2.3. Organisational and
Administratif)

Administrative

Structure
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Organisational and Administrative Structure merupakan indikator
yang berkaitan dengan kesiapan dari struktur organisasi kota dalam
menjalankan branding yang di dalamnya terdapat indikator-indikator lain
yaitu berupa jejaring komunitas, kerjasama pemerintah dengan swasta dan
partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam kerangka
pembentukan city branding dapat di identifikasi menurut indikator berikut ini
a.

Community Networks (Jejaring Komunitas)

Community Network merupakan komponen yang masuk kedalam
indikator organisational and administrative structure. Dimana community
network merupakan indikator yang berkaitan dengan jejaring komunitas dalam
kerangka branding. Menurut Kavatzis jejaring komunitas masuk ke dalam salah
satu indikator terkait teori branding. Dimana di dalam city branding amazing
blitar Pemerintah Kabupaten Blitar dalam kerangka pembentukan city branding
membangun sebuah jejaring komunitas yang difungsikan sebagai penguatan
branding “amazing blitar”.
Jejaring komunitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Malang
melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar adalah dengan cara
membentuk sebuah komunitas bernama “pesona wisata”. Komunitas pesona
wisata tersebut komunitas yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten Blitar yang di dalamnya terdapat berbagai komunitaskomunitas yang tergabung dalam media sosial seperti youtubers, penggiat media
sosial instagram, fotografer dan lain lain yang ada di blitar raya. Pembentukan
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komunitas tersebut berawal dari diskusi yang diadakan oleh Pemerintah
Kabupaten Blitar dengan mengundang berbagai golongan yang bergerak dalam
bidang media sosial. Dari hasil diskusi tersebut terdapat beberapa saran
diantaranya yaitu pembentukan komunitas untuk penguatan branding di
Kabupaten Blitar sehingga di wujudkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang dengan membuat komunitas pesona wisata.
Sesuai paparan narasumber berikut.
“...terus ada semacam saran untuk membuat sebuah komunitas. Akhirnya
itu di wujudkan juga oleh bapak kepala bidang bahwa temen-temen ini kita
wujudkan sebauh komunitas yang akhirnya di beri nama sahabat
pariwisata...yang di dalamnya mewadahi temen-temen media sosial itu
bernama sahabat pariwisata Kabupaten Blitar”57
Latar belakang diskusi yang diadakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan
dengan para media sosial adalah sebagai wujud silaturahmi dan dengan adanya
diskusi terkait dengan branding di Kabupaten Blitar diharapkan nanti adanya
kritik dan saran yang membangun dari para media sosial untuk penguatan branding.
“Artinya wujud memperkenalkan diri wujud silaturahmi, sehingga di
situ nanti akan keluar harapan-harapan ataupun kritik2 membangun dari
mereka sehingga kedepan ada semacam perencanaan kegiatan dalam rangka
peningkatkan pembangunan pariwisata khususnya di sektor promosinya.
Terus media sosial yang kita kumpulkan kemarin dari berbagai latar belakang
ada fotografer, terus penggiat media sosial instagram, youtuber kalau lebih
detailnya mereka ini sebenernya tergabung di komunitas. Seperti ada jelajah
blitar creator, ada blitar youtubers nan itu semua kemarin kita aja omong-

57

Wawancara bersama Bapak Bagus Setiawan Kabid Pemasaran dan ekonomi kreatif dinas pariwisata dan
kebudayaan Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 10.35 WIB
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omoongan terus ada dari komunitas, ada dari blitar youtubers itu kalau untuk
kemarin kita mungkin peserta nya kita sekitar 50 60”.58
Kritik saran dari para media sosial tersebut nantinya dapat menjadi
pembelajaran bagi pemerintah kabupaten blitar dalam memanfaatkan potensi
wisatanya dalam kerangka branding. Latar belakang pemerintah dalam bekerjasama
dengan para penggiat media sosial dan membuat sebuah komunitas sahabat wisata
adalah karena pemanfaatan media sosial sebagai kerangka dalam mempromosikan
suatu wilayah sudah menjadi sebuah relevansi pada situasi dan kondisi saat ini agar
pemerintah dapat memperbaiki tata kelola pemanfaatan media sosial kedepannya.
Sesuai paparan narasumber berikut,
“Latar belakangnya kenapa karena media sosial ataupun pemanfaatan
teknologi digital dalam rangka kaitannya mempromosikan potensi wisata ini
sudah menjadi relevansi pada situasi dan kondisi saat ini. Selain ditopang
juga kita tetap memanfaatkan media konvensional. Kita harapannya
benerberner mempush pemanfaataan media digital ini. Makanya Kita juga
sedang merevitalisasi tata kelola pemanfaatan media digital yang ada di dinas
pariwisata kita sedang berproses untuk memanfaatkan media facebook,
instagram,youtube memanfaatkan website rencanya kedepan kita akan ada
website yang istilahnya anak sekarang itu kekinian gitu.”59

Pembentukan Komunitas Pesona Wisata tersebut merupakan inisiasi dari
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar. Pembentukan komunitas
tersebut merupakan upaya dalam penguatan branding di Kabupaten Blitar. Dimana
komunitas tersebut terdiri dari para penggiat media sosial media online maupun
konvensional,maupun pelaku usaha wisata. Komunitas yang baru di rintis tersebut
58
59
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di bawah naungan dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Blitar. Berikut
merupakan tabel anggota dari komunitas sahabat wisata tersebut :
Tabel 5.3
Daftar Anggota Komunitas Sahabat Wisata Kabupaten Malang
No.

Anggota Komunitas

1.

@Jelajah Blitar

2.

@Blitar Share

3.

Info Seputar Blitar

4.

Komunitas Pecinta Alam Blitar

5.

Blitar Youtubers

6.

Blitar.kekinian

7.

Info Cegatan Blitar

8.

@Blitarpedia

9.

Payukandi Blitar

10.

Gus jeng

11.

@Amazing Blitar 18

12.

Explore Blitar

13.

RTV

Sumber : Data Olahan Penulis,dari Dinas Pariwisata & Kebudayaan
Kabupaten Blitar,2019
b.

Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dan
Swasta)
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Kabupaten Blitar dalam kerangka pembentukan city branding juga
memanfaatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Latar belakang
pembentukan city branding pemerintah Kabupaten Blitar sudah memanfaatkan
kerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan konsultan dari Jakarta yaitu Mark
Plus dalam rangka membentuk branding. Melalui Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Bupati mengundang pihak ketiga yaitu konsultan MarkPlus untuk
membentuk branding dan akhirnya munculah “Amazing Blitar” yang bermakna
Kabupaten Blitar merupakan pesonanya Jawa Timur. Pembentukan branding
melibatkan konsultan karena pemerintah Kabupaten Blitar kurang paham terkiat
dengan pemetaan potensi yang harus di tonjolkan agar diterima masyarakat luas
sesuai dengan pemaparan narasumber berikut.
“ Pembuatan branding itu pasti pakek konsultan mesti pakek
karena begini kita itu kan enggak sebetulnya bisa di paksakan bisa
kita
enggak
paham
enggak
paham
terkait
gini
pengejawantahan,pengkristalisasi dengan segala potensi itu
terkadang kita bingung. Padahal sing nglakoni awakdewe kita
yang nglakoni..orang lain itu akan lebih lebih bisa di terima gitu
ya ?”60
Kerjasama pemerintah Kabupaten Blitar dengan swasta juga dilakukan dalam
rangka promosi branding hal demikian bertujuan agar branding dapat dipromosikan
secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka promosi branding
memanfaatkan media diantaranya adalah Radar Blitar, MEMO dan RTV dalam
rangka pemberitaan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
60
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Blitar yaitu purnama seruling penataran yang di dalamnya merupakan salah satu
kegiatan dalam hal mempromosikan branding. Kerjasama tersebut dilakukan oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar dengan

media

terkait

berbayar. Kegiatan yang diliput media secara berbayar biasanya merupakan
kegiatan yang intensitasnya cukup besar di buat oleh dinas sesuai paparan
narasumber berikut.

“Sampai akhir tahun free kita kalau yang MOU dengan kerjasama
dengan kita berbayar lihat dari koran kemarin ini lihat di radar
blitar di memo itu ada semua nah itu kita kerjasama mas. Nah iya
kan ada purnama seruling penataran.”61
Kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dengan media dalam
rangka promosi branding juga dilakukan dengan cara free adalah dengan web
kabupatenblitar dengan Radar Blitar dalam rangka pemberitaan 16 desa wisata di
Kabupaten Blitar dan dalam kerangka promosi branding dan pariwisata.
Kerjasama Pemerintah dengan swasta tidak hanya dilakukan dengan jenis
media cetak seperti koran saja. Pemerintah Kabupaten Blitar juga melakukan
kerjasama dengan TV Nasional yang ada di antarnya adalah Metro TV, selain
itu kerjasama juga di lakukan dengan media dalam lingkup TransCorp yaitu Trans
TV dan Trans 7. Kerjasama tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Blitar dalam lingkup pemberitaan terkait potensi dan pengenalan branding dengan
cara menggundang salah satu tayangan televisi yang ada di Trans Tv yaitu My Trip
61
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My Adventure untuk meliput pada tayangan potensi Kabupaten Blitar yang strategis
salah satunya adalah Candi terbesar di Jawa Timur yaitu Candi Penataran sesuai
paparan narasumber berikut.
Kerjasama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan swasta
berupa radio lokal yang ada di Blitar. Kerjasama tersebut dilakukan oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar dengan radio yang ada di Blitar
dalam kerangka promosi branding ke masyarakat lokal. Kerjasama dilakukan
dengan radio lokal diantaranya adalah radio Mayangkara 101 FM dan radio
persada. Promosi dilakukan dengan bekerjasama dengan radio lokal hal demikian
bertujuan agar branding juga dikenal oleh masyarakat lokal dan melalui media
seperti radio promosi tersebut salah satu caranya agar mengena ke masyarakat
lokal. Berikut merupakan daftar media yang bekerjasama dengan pemerintah
Kabupaten Blitar:
Tabel 5.4
Daftar Media yang Bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Blitar

No. Nama Media

Nama Jurnalis

1.

RTV

Andika

2.

Radio Mayangkara

Rahma yunita

3.

Radar Blitar

Edy

4.

ABTV

Razaga

5.

Beritajatim.com

Brahma yoga

6.

Detik.com

Choirul

7.

JatimTims

Ninda
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8.

Tribunnews.com

Miranda putri

9.

Suara.com

Reza gunanda

10.

Kabarjatim.com

Khoirudin

Sumber: Data Olahan Penulis,dari Dinas Pariwisata& Kebudayaan Kabupaten
Blitar,2019

Pemerintah Kabupaten Blitar selain bekerjasama dengan media juga
bekerjasama dengan swasta dalam kerangka CSR diantara adalah dengan
Pertamina, BNI, BI, Bank Jatim dalam rangka mensupport baik dalam perbaikan
dalam destinasi wisata berupa pintu gerbang maupun mensupport event-event
yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Blitar dalam kerangka branding.
Berikut merupakan paparan narasumber berikut,
“pertamina, bank jatim, bi itu sudah mulai support e di destinasidestinasi itu baik itu dalam hal membuat opo mbak membuat pintu
gerbang, terus support pada saat event-event pemerintah kab. Blitar, dan
lain sebagainya.”62
c.

Citizens Participation (Partisipasi Masyarakat)

Citizens Participation merupakan indikator yang berkaitan tentang
bagaimana partisipasi (citizens) masyarakat dalam kerangka branding. Jika
dikaitkan dengan pembentukan branding di Kabupaten Blitar dengan indikator
citizens participation ini adalah partisipasi masyarakat dalam kerangka branding
sudah cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam hal kerangka branding tidak
hanya dilakukan dengan penggunaan logo saja. Hal demikian mengingat
pembentukan branding masih cukup baru berkisar antara 2-3 tahun. Sehingga
62
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membutuhkan proses. Namun sejauh ini masyarakat utamanya Kabupaten Blitar
sudah cukup tahu dengan adanya branding “Amazing Blitar” di kabupaten blitar.
Hal demikian terihat dari setiap kegiatan masyarakat utamanya di desa-desa
masyarakat sudah mulai memasang logo branding baik itu dalam bentuk baliho
maupun spanduk dan utamanya dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh desadesa. Peneliti juga mengamati hal demikian. Berikut merupakan contoh
pemasangan logo branding yang ada di salah satu desa di Kabupaten Blitar.
Gambar 5.9
Pemasangan logo branding

Karena branding masih cukup baru sehinga setidaknya masyarakat sudah
mulai tahu bahwa Kabupaten Blitar memiliki branding baru yaitu “Amazing
Blitar”. Namun terkait dengan pemaknaan maksut dari branding tersebut
mungkin masih memerlukan proses lagi. Seperti hasil paparan narasumber berikut
ini,
“Jadi tanggapan masyarakat masyarakat sekarang sudah mulai tau jadi
belum mancep tenang tapi sudah mulai tau bahwa kabupaten blitar sudah
mempunyai branding dan masyarakat sudah mulai tau. Buktiya apa ketika
kita ke desa-desa lihat-lihat mereka pasang baliho mereka pasang spanduk
itu sudah ada simbolnya jadi mereka sudah mulai tau jadi ketika memang
mereka melakukan kegiatan sesuai dengan pemerintah pasti ada simbol
brandingnya itu. Jadi kesimpulan kita masyarakat sudah mulai tau tapi
kalau masalah esensinya saya kurang tau juga. Tapi yang jelas setidaknya
branding itu masyarakat sudah tau.”63

63
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Contoh partisipasi masyarakat dalam kerangka branding tidak hanya
ditunjukkan dengan pemasangan logo branding saja. Namun dengan cara
menampilkan berbagai kearifan lokal yang ada yang mana hal demikian
merupakan salah satu nafas dari amazing blitar juga merupakan salah satu
partisipasi masyarakat terkait branding. Apa yang terdapat dalam Amazing Blitar
di dalamnya juga terdapat kearifan lokal tersebut. Sehingga ketika

dimasyarakat

memunculkan kearifan lokalnya maka masyarakat juga memuculkan branding
tersebut. Contoh kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah bersih desa di
hampir semua 220 desa di Kabupaten Blitar. Ketika mereka melakukan bersih
desa berarti mereka juga berperan dalam penguatan branding tersebut.
5.2.4. City Behaviour (Perilaku Kota)
City Behavior merupakan indikator yang berkaitan dengan perilaku kota yang
merujuk pada visi misi pemerintah, kualitas pelayanan, event dan kesiapan finansial
dalam kerangka branding tersebut.Berikut merupakan komparasi pembentukan city
branding yang ada di Kabupaten Malang dengan indikator yang ada:
a.Vision for the city (Visi dari Kota)
Vision for the city merupakan indikator yang masuk dalam kerangka teori city
branding menurut Kavaratzis. Dimana indikator ini berkaitan

dengan

bagaimana

visi misi dari pada kota tersebut. Apakah pembentukan branding sesuai dengan
visi kota tersebut. Berikut merupakan komparasi dari teori dengan hasil dari
lapangan yang peneliti

dapatkan.

Pemerintah

Kabupaten

Blitar

merupakan
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Kabupaten yang memiliki 15 isu strategis secara umum dalam pembangunan
Kabupaten Blitar pada periode tahun 2016-2022.
Dimana 15 isu strategis tersebut diantaranya adalah pemerataan sarana
prasarana dan kesetaraan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dasar,
pengembangan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum meliputi kebinamargaan ,
pengairan, keciptakaryaan, pemukiman dan prasarana lingkungan, pengurangan
angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, pengelolaan kependudukan
yang berkualitas, optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik dan
pembangunan, optimalisasi potensi kepariwisataan daerah berbasiskan kemitraan
yang setara dam partisipatif, pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan), perbaikan iklim investasi,
peningkatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban, penguatan ketahanan pangan,
kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, pengembangan kerjasama antara
kota dan kabupaten.64
Dimana isu startegis yang menjadi prioritas Kabupaten Blitar dalam
mewujudkan visi misi Kabupaten Blitar menuju kabupaten blitar lebih sejahtera,
maju dan berdaya saing pada periode 2016-2022 yaitu terdapat 3 isu strategis yang
menjadi prioritas utama di dalam pembangunannya. Sesuai dengan rencana
pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Tiga prioritas
utama dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar yaitu

64
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menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dan
memperkuat daya dukung lingkungan hidup.65
b. Quality of sevices (Kualitas Pelayanan)
Kualitas pelayanan merupakan salah satu indiktor dalam teor branding dari
Kavaratzis. Dimana indkitor ini berkaitan dengan bagaimana kualitas pelayanan
yang di berikan dalam kerangka branding. Berikut merupakan komparasi antara
teori dan pembentukan city branding di Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten
Blitar dalam kerangka pembentuk city branding “amazing blitar” juga melakukan
perbaikan dalam kualitas pelayanannya. Melalui Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Blitar pemerintah Kabupaten Blitar melakukan tahap
pembinaan terhadap para para pemandu wisata tourism information center.
Dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan temu pelaku usaha wisata dan
pengembangan tourism information center melalui bidang pemasaran. Selain itu
dinas pariwisata juga memberikan baju pakaian dinas lapangan terhadap para
pemandu wisata yang tersebar di berbagai tempat wisata yang ada di Kabupaten
Blitar dengan menggunakan logo branding”Amazing Blitar” di dalamnya.
Pemberian baju tersebut bertujuan untuk perbaikan kualitas layanan sekaligus
memperkenalkan branding Kabupaten Blitar kepada para wisatawan melalui
PDL.

65
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c. Events (Event)
Event merupakan komponen yang masuk ke dalam indikator citybehaviour
dalam kerangka teori city branding Kavaratzis. Event di sini berkaitan kegiatan
atau festival apa saja yang dibuat untuk mendukung city branding. Jika dikaitkan
dengan rangka city branding di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten
Blitar dalam kerangka pembentukan branding juga memanfaatkan berbagai event
yang ada dalam kerangka promosi branding. Event tersebut baik yang diadakan
oleh pemerintah Kabupaten Blitar ataupun event yang diadakan diluar pemerintah
Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini memanfaatkan
berbagai event untuk promosi branding dan promosi potensi wisata diantara
adalah melalui malang jazz festival merupakan salah satu event musik yang cukup
besar diadakan di malang raya. Kegiatan blitar jazz festival tersebut merupakan
pagelaran musik yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dalam
rangka promosi branding. Dalam rangka HUT pemerintah Kabupaten Blitar juga
membuat event berupa festival panji nusantara yang salah satunya merupakan
event yang dibuat dalam rangka promosi dan penguatan branding.
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Gambar 5.9
Event Kabupaten Blitar

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar,2019

d. Financial incentives (Kesiapan Finansial)
Financial incentives berkaitan dengan bagaimana kesiapan finansial
pemerintah di dalam branding tersebut. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam
membentuk city branding sudah mempersiapan kebutuhan finansial dengan cukup
baik. Dimana segala bentuk kegitan yang bertujuan untuk memperkenalkan branding
Kabupaten Blitar murni di danai oleh APBD Kabupaten Blitar. Pemerintah
Kabupaten Blitar menyiapkan anggaran sebesar Rp.85,3 miliar yang masuk dalam
pos belanja langsung dalam APBD untuk plot strategi optimalisasi pariwisata.
Dimana plot anggaran tersebut terbagi kedalam semua organisasi perangkat daerah.
Dimana untuk startegi optimalisasi pariwisata terdapat 3 OPD yang mendapat tugas
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utama yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar, Dinas
Perhubungan, dan Dinas Pu Bina Marga.
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BAB VI
PENUTUP
Bab enam penutup terdiri dari beberapa subab diantaranya adalah
kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini penelitian memaparkan beberapa
temuan yang ada di lapangan pada saat proses penelitian. Selain itu peneliti juga
akan memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Blitar dalam rangka kesuksesan penguatan city branding “Amazing
Blitar” dengan pembangunan di Kabupaten Blitar.
6.1

Kesimpulan
Berasarkan hasil

penelitian

yang dilakukan oleh peneliti

mengenai

pembentukan branding yang ada di Kabupaten Blitar, dengan kesimpulan yang
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Blitar berusaha menyelaraskan proses pembentukan
city branding dengan pembangunan infrastruktur di lokasi wisata. Strategi
yang digunakan yaitu menentukan pembangunan dengan sekala prioritas
pembangunan, terutama prioritas pembangunan jalan yang berfokus pada jalan
poros dan jalan menuju lokasi wisata terutama jalan lingkar penataran.
2. Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya mengkolaborasikan promosi wisata
dengan smart city berupa pembuatan aplikasi pariwisata. Dengan adanya
apkikasi ini diharapakan dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses
imformasi tempat wisata. Dirahapkan dengan adanya aplikasi ini dapat
meningkatkan jumlah wisatawan serta mendukung proses pembangunan
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insfraktruktur yang ada di Kabupaten Blitar. Selian itu pembangunan berupa
patung seperti patung ikan koi merupakan proses branding untuk mengenalkan
ke masyarakat luas selain Kabupaten Blitar memiliki budaya dan lokasi wisata
unggulan, Kabupaten Blitar juga terkenal sebagai penghasil ikan hias terbesar
di Indonesia salah satunya budidaya ikan koi.

6.2

Rekomendasi
Beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, peneliti menawarkan

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian
masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan infastruktur yang saling beriringan dengan branding amazing
blitar telah belum berjalan masksimal. Melihat proses kolaborasi pembanguna
perpaduan branding dengan proses pembangunan infrastruktur saling berkaitan
dengan dinas diluar Dinas Pariwisata kadang membuat proses branding lokasi
wisata dan proses pembangunan tidak menghasilkan dampak yang signifikan.
2. Promosi wisata

melakui aplikasi pariwisata ini merupakan trobosan yang

sangat bagus. Semkin mempermudah akses wisatwan untuk memperoleh
informasi terkait lokasi-lokasi wisata apa saja yang ada di Kabupaten Blitar,
namun sampai saat ini plikasi pariwisata masih dalam bentuk prototipe jadi
tidak bisa diakses. Patung-patung yang menggambarkan sebuah icon tertentu
juga membantu dalam mempromosikan dan mengenalkan potensi lain yang
ada di Kabupaten Blitar, seperti pembangunan patung ikan koi yang
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menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar juga sebagai penghasil budidaya ikan
koi terbesar di Indonesia.
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Wawancara
Wawancara bersama Bapak Bagus jabatan Kepala Bidang pemasaran Dan Ekonomi
Kreatif
Wawancara bersama Bapak Bagus jabatan Kepala Bidang pembangunan jalan
Wawancara bersama Bapak Imam selaku masyarakat sekitar
Wawancara bersama Mbak Desi selaku pengunjung wisata
Wawancara bersama Bapak Sukadi selaku pengelola cagar budaya museum
penataran.
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Bentuk aplikasi amazing blitar

Bentuk promosi branding Amazing Blitar di luar negri
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Akses jalan menujuwisata pantai tambak rejo yang sebagian masih tahap pembangunan

Peta Kabupaten Blitar
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Peta pariwisata yang tersebar di Kabupaten Blitar
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