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BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari pembahasan di bab sebelumnya

dan memberikan saran bagi banyak pihak yang terkait dengan analisis city

branding “Shining Batu” di Kota Batu.

6.1 Kesimpulan

Hasil yang dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu, Kota Batu memiliki

beberapa aspek yang mempunyai keunggulan kompetitif antara lain, sektor

pariwisata, sektor pertanian dan aspek geografis. Ketiganya mempunyai korelasi

yang saling melengkapi. Sehingga dapat mendukung visi Kota Batu sebagai sentra

pertanian organic berbasis kepariwisataan internasional.

Strategi yang digunakan dalam analisis city branding di Kota Batu yaitu

City branding hexagon yang diciptakan oleh Simon anholt. Terdapat enam

indikator dalam strategi tersebut, yaitu: (1) Presence atau kehadiran –

menjelaskan seberapa berpengaruh kota tersebut bagi wilayah lain bahkan dunia

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

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

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

atau penduduk – menjelaskan apakah penduduk setempat ramah dan terbuka

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

dengan lingkungan warga sekitar.(a) Pre-requisites atau prasyarat – sebagai acuan
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pendatang melihat kesiapan dari kota tersebut, mengenai kelengkapan fasilitas

umum seperti sekolah, rumah sakit, transportasi, fasilitas olahraga, dan apakah

fasilitas tersebut terjangkau, akomodatif dan memuaskan. (5) Pulse – mengukur

persepsi bahwa ada hal-hal yang menarik untuk mengisi waktu luang dan

bagaimana hal-hal menarik di kota ini dianggap berkaitan dengan hal-hal baru. (6)

Potential atau potensi - mengukur persepsi ruang ekonomi dan pendidikan dalam

kota tersebut, seperti bagaimana mudahnya untuk mencari pekerjaan, apakah

tempat yang baik untuk melakukan bisnis atau mengejar pendidikan.

Indikator presence menjadi penopang implementasi city branding

dikarenakan kehadiran Kota Batu yang menjadi kota wisata unggulan di Jawa

Timur mampu membuktikan bahwa meskipun Kota Batu merupakan kota

pemekaran, akan tetapi dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, yang mana

pada awal terbentuknya merupakan kota agropolitan yang perekonomiannya

sebagian besar bertumpu pada hasil pertanian kini berkembang menjadi kota

pariwisata.

Indikator pulse dan place menjadi indikator yang dominan dan kuat karena

menampilkan daya tarik kota yang tidak dimiliki oleh kota lainnya untuk menarik

minat kaum urban untuk berkunjung ke Kota Batu. Mengangkat hal-hal baru yang

menjadikan Kota Batu sebagai pioneer di bidang pariwisata. Menurut indikator

place, Kota Batu yang berada di lereng pegunungan merupakan wilayah yang

sejuk sehinnga nyaman untuk dikunjungi dan digunakan sebagai tempat tinggal.

Tidak heran karena memang sejak jaman dahulu Kota Batu sudah dikenal sebagai

tempat peristarahatan dan tempat wisata.
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Indikator people juga menjadi indikator yang cukup memberikan

sumbangsih yang besar dikarenakan masyarakat Kota Batu dapat beradaptasi

dengan baik dan mampu mengikuti perkembangan jaman. Hal tersebut terlihat

dari kemampuan masyarakat untuk menerima budaya dari luar ataupun tren yang

ada serta mampu untuk melihat peluang, contohnya banyak masyarakat yang

membuka usaha jasa di bidang pariwisata dan perindustrian. Mereka dapat

beradaptasi dan mampu melihat kebutuhan para wisatawan, beberapa desa wisata

menyediakan guest house dan villa yang dikelola sendiri oleh masyarakat.

Momen kunjungan pariwisata snagat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

meningkatkan perekonomian.

Kota Batu ingin menawarkan suatu identitas yang lebih dari sekedar kota

wisata, Kota Batu ingin dikenal sebagai kota yang memiliki pilihan jenis dan

obyek wisata yang komprehensif dan jarang ditemui di kota wisata yang lain.

Kota Batu memilih Shining Batu sebagai tema untuk keseluruhan program

pembangunan merek kota. Letak geografis Kota Batu menjadi keunggulan utama

yang dimanfaatkan Kota Batu dalam mendukung sektor pariwisatanya. Selain itu,

lengkapnya obyek wisata yang ditawarkan membuat asosiasi fungsi kota wisata

yang telah terbangun pada Kota Batu semakin melekat. Dalam rangka

pembangunan merek, Kota Batu dituntut untuk melakukan diferensiasi, sehingga

Kota Batu menentukan fungsi dan spesialisasi kota yang lebih spesifik agar dapat

menjadi pembeda dibanding kota lainnya melalui visi Kota Batu yang dirangkum

sebagai “Tri asa” (pertanian, pendidikan, pariwisata) yang mencerminkan

identitas Kota Batu sebagai kota wisata internasional, kota pertanian organik, dan
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kota pendidikan. Tema tersebut dianggap dapat mewakili ketiga bidang yang

diunggulkan oleh Kota Batu.

Pembenahan berbagai aspek seperti infrastruktur, pembangunan landmark,

peningkatan kualitas layanan dan struktur kerjasama pemerintah dengan swasta

beserta berbagai perbaikan lainnya, didukung aktifitas – aktifitas promosi dan

hubungan masyarakat di media online maupun offline, menghasilkan dampak

komunikasi kepada konsumen Kota Batu yang pada akhirnya menimbulkan

persepsi positif mengenai Kota Batu di benak konsumen. Persepsi di benak

konsumen mengenai Kota Batu atau citra merek Kota Batu sebagai kota wisata

telah tertanam, namun Pemerintah Kota Batu masih terus berupaya untuk

menanamkan persepsi sebagai kota wisata internasional berbasis pertanian

organik sesuai dengan identitas kompetitif yang dibangun dan direpresentasikan

oleh Shining Batu agar Shining Batu berperan lebih dari sekedar slogan Kota

Batu.

6.2 Saran

Penerapan proses city branding melalui pembangunan identitas yang

kompetitif sudah sangat baik, terbukti dengan adanya keunikan tersendiri yang

dimiliki sehingga dapat terbentuk diferensiasi dari kota wisata lainnya. Dengan

potensi dan keunggulan di sektor pariwisata, pertanian dan pendidikan, Kota Batu

memiliki identitas yanhg kuat sebagai kota pariwisata. Peningkatan kualitas

produk dan pelayanan juga sangat perlu dilakukan, hal ini mencakup kesiapan

Kota Batu dalam menerima wisatawan, penyelenggaraan event – event pariwisata
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yang lebih otentik dan menarik, meningkatkan aksesibilitas dan keragaman

fasilitas publik, serta peningkatan pelayanan di sektor – sektor yang terkait dengan

pariwisata. Menyiapkan mental masyarakat terhadap pembaharuan dan

pembangunan.

Dibutuhkan konsistensi stakeholder dan dukungan masyarakat dalam

menerapkan city branding di Kota Batu, serta mengembangkan upaya-upaya yang

sudah ada harus dilakukan secara berkelanjutan dan selalu digunakan dalam setiap

kesempatan atau event untuk mempromosikan Kota Batu di kancah lokal ataupun

internasional. Agar pembangunan merek yang berdaya saing makin maksimal,

Pemerintah Kota Batu perlu mengintegrasikan seluruh upaya komunikasi di

berbagai media. Logo “Shining Batu” harus dipergunakan secara konsisten,

karena masih terdapat logo KWB yang biasanya digunakan dalam beberapa event.

Penggunaan internet dan media sosial juga harus dimanfaatkan dengan lebih baik,

Pemerintah Kota Batu telah menggunakan berbagai macam media karena banyak

calon wisatawan yang mencari informasi mengenai Kota Batu melalui media

internet sehingga disarankan Pemerintah Kota Batu lebih memperhatikan

konsistensi proses komunikasi, jika memungkinkan untuk memiliki admin yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan proses komunikasi merek Kota Batu.

Penerapan city branding di Kota Batu harus dimonitoring dan dievaluasi

secara berkala sebagaimana menurut Kolb bahwa kota seharusnya menilai

bagaimana mereka membangun mereknya secara rutin dan memperbaikinya jika

diperlukan, salah satunya bertujuan agar dapat mengetahui kekurangan serta hal –

hal yang perlu diperbaiki demi kesuksesan penerapan city branding yang
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berkelanjutan. Perlu adanya peningkatan pelatihan oleh Dinas PAriwisata dan

Kebudayaan Kota Batu sebagai fasilitator untuk meningkatkan keterampilan

masyarakat dalam ikut serta membangun dan mempromosikan daerahnya.


