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Abstract : The rising of competition among cities might be seen as one of the effects of the globalization.
In that sense,the city must have strategy to attract investors, tourists or to improve citizen satisfaction. City branding
as place marketing is very important to be implemented for improving the competitiveness of cities and nation.  The
city’s identity is the one of critical element of city branding  process. The city’s identity is built through  potential
asset which is the unique characteristic to differentiate among other city in the world. The city’s identity should
continue to be communicated to all stakeholders that will cause a positive image of the city. A positive image is an
attraction for investors and tourists and ultimately improving city competitiveness in the global competition.

Keywords: city branding, city image, competitiveness, city’s identity.

Abstrak : Persaingan antar kota yang semakin meningkat merupakan efek dari globalisasi. Sebuah kota harus
memiliki strategi promosi untuk dapat menarik investor, pebisnis, wisatawan atau untuk meningkatkan kepuasan
masyarakatnya. Pemasaran tempat seperti city branding sangat penting untuk diimplementasikan dalam upaya
meningkatkan daya saing kota dan negara.  Salah satu elemen yang penting dalam pemerekan kota (city branding)
adalah membangun identitas. Identitas kota dibangun melalui aset atau potensi daerah yang merupakan ciri khas
dan dapat dengan jelas membedakan dengan kota-kota lain di dunia. Identitas kota harus terus dikomunikasikan
kepada semua stakeholder sehingga akan menimbulkan citra kota yang positif.  Citra kota yang positif merupakan
sebuah daya tarik bagi investor maupun wisatawan yang pada akhirnya sebuah kota dapat diperhitungkan untuk
memenangkan persaingan global.

Kata kunci : city branding, city image, daya saing, identitas kota.

1. PENDAHULUAN

Kesepakatan Visi ASEAN 2020 merupakan
awal dimulainya integrasi ekonomi di kawasan Asia
Tenggara. Komitmen untuk mewujudkan integrasi
ekonomi tersebut diwujudkan dalam cetak biru (blue
print ) menuju Masyarakat Ekonomi  ASEAN. Dalam
upaya untuk meningkatkan daya saing dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta
meningkatkan standar hidup penduduk negara
anggota ASEAN.

Maka seluruh negara anggota ASEAN
sepakat untuk membentuk Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai perwujudan
integrasi ekonomi. MEA yang telah berjalan satu

tahun memberikan tantangan dan peluang bagi
Indonesia. Peluang dengan adanya MEA, Indonesia
dapat memanfaatkan pasar potensial dunia yang lebih
luas, meningkatkan daya saing global dan
pertumbuhan ekonomi karena mendorong masuknya
Foreign Direct Investment (FDI).

MEA menjadi kesempatan yang baik
karena hambatan perdagangan akan cenderung
berkurang atau menjadi tidak ada. Namun di sisi
lain tantangan yang harus dihadapi antara lain
munculnya exploitation risk disebabkan Indonesia
memiliki regulasi yang kurang mengikat
sehingga akan menimbulkan tindakan eksploitasi
sumber daya alam oleh perusahaan besar (Madjir,
2016).
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Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA
dinilai hanya 82% dan terdapat beberapa hal penting
yang harus diantisipasi oleh pemerintah yaitu
Indonesia berpotensi hanya akan menjadi pemasok
bahan baku dan energi untuk industrialisasi di
kawasan ASEAN.

Pemerintah juga harus mempersiapkan
kualitas SDM karena akan terjadi peningkatan aliran
masuk tenaga kerja asing ke Indonesia dan masuknya
aliran investasi baik dari dalam maupun luar ASEAN
(Wangke, 2014). Oleh karena itu Indonesia harus
memperkuat kompetensi sumber daya manusia,
karena dengan SDM yang kuat maka Indonesia akan
dapat bersaing dengan negara lain khususnya di
kawasan ASEAN.

Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia
dalam persaingan global adalah jumlah penduduk
yang besar tersebar di seluruh propinsi. Dalam
menghadapi persaingan ini peran daerah menjadi
semakin penting. Masa depan Indonesia berada di
tangan daerah. Mempersiapkan masyarakat daerah
dalam menghadapi persaingan dalam MEA adalah
hal yang mutlak (Kompas, 2015).

Kondisi setiap daerah yang berbeda-beda
mempengaruhi kesiapan dan daya saing daerah dalam
menghadapi persaingan MEA. Dalam era globalisasi
ekonomi ini, maka daerah yang merupakan propinsi,
maupun kabupaten/kota harus memiliki strategi
promosi secara aktif untuk menarik para investor,
pebisnis wisatawan maupun untuk meningkatkan
kepuasan masyarakatnya. Kavaratzis menyatakan
bahwa meningkatnya persaingan antara kota
merupakan salah satu efek dari globalisasi  (Riza et
al, 2010).

Oleh karena setiap kota saat ini harus
menetapkan dan menguatkan posisinya sebagai
sebuah kota yang memiliki nilai bisnis, investasi yang
potensial sehingga dapat memberikan kontribusi bagi
perkembagan ekonomi sebuah negara. Terlebih lagi
dalam era persaingan global saat ini, persaingan
bukan hanya terjadi antar negara namun antar kota
di dunia dalam hal perdagangan dan bisnis, pariwisata
dan investasi.

Menurut pandangan Allen (2007) pada
prinsipnya sebuah kota maupun kawasan/daerah
dapat membangun merek (brand) sebagai perluasan
dari teori pemerekan sebuah perusahaan (corporate
branding) yang artinya sebuah kota harus
mengembangkan strategi komunikasi untuk
mempromosikan keunikan, kebudayaan, event dan
potensi daerah dalam pasar global. George Allen
(2007) menyatakan bahwa dengan  adanya pemasaran
tempat seper ti kota maka dapat mendorong
perkembangan ekonomi kota dan mendorong
pariwisata.

Alan C. Middleton dalam Raharjo, 2015
menjelaskan bahwa kota dengan brand yang kuat
berdampak pada kemudahan mendapatkan investasi,
kemudahan menarik turis atau pariwisata, kredibilitas
yang tinggi dari investor hingga kemudahan
mendapatkan partner dari luar negeri (baik NGO,
pemerintah, maupun universitas). Maka dari itu
sebuah kota harus memanfaatkan praktik pemasaran
city branding untuk menarik modal, teknologi, event
dan pariwisata.

Beberapa penelitian sebelumnya  tentang city
branding yaitu penelitian oleh Riza et al, 2012 yang
menyimpulkan gedung/bangunan kota yang iconic
dapat mengkomunikasikan identitas kota. Bangunan
kota yang unik dapat mempengaruhi citra kota baik
positif maupun negatif. Penelitian mengambil studi
kasus di beberapa kota yaitu The Louvre Pyramid di
Paris, The Guggenheim Museum di Bilbao dan Swiss
Re Office Building.

Sheng Yu dan Jing Ping (2013) menganalisis
proses strategis city branding dari perspektif investor.
Menurut hasil riset bahwa proses strategis city
branding meliputi pengembangan organisasi, analisis
lingkungan, seleksi kota, konfigurasi city branding
dan penyesuaian strategi pemasaran.

Riset city branding oleh Insch (2013)
mengidentifikasi elemen-elemen kunci proses
branding tempat (place branding) dan bagaimana
integrasi elemen tersebut untuk mendukung kota
berwawasan global.  Riset ini menggunakan studi
perbandingan dan menghasilkan lima elemen proses
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city branding, yaitu struktur pemerintah kota, renewal
dan rejuvenation infrastruktur kota, mendorong
berbagai event dan festival serta evaluasi city
branding kolaboratif.

Pemasaran tempat menjadi sangat
penting karena globalisasi ekonomi telah
menjadikan kota sebagai modal strategis.
Dari latar belakang di atas, maka sangatlah
penting untuk membahas tentang city branding
untuk memenangkan persaingan global.
Beberapa aspek yang akan dibahas adalah
mengapa sebuah kota membutuhkan citra? Peran
citra  (image)dalam strategi pemerekan kota
(city branding). Dalam tulisan ini juga akan
diuraikan beberapa kerangka dalam city
branding dan bagaimana dapat mendukung
identitas kota dan daya saing.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Branding Kota ( City Branding)

Kotler dan Keller, 2009 menyatakan bahwa
salah satu entitas yang penting untuk dipasarkan
adalah  tempat yang meliputi kota, negara, kawasan
dan seluruh bangsa yang bersaing secara aktif  untuk
menarik wisatawan, bisnis dan pemukim baru. Upaya
untuk memasarkan potensi sebuah tempat kepada
daerah lain adalah dengan strategi membangun merek
(branding).  Dalam bidang pemasaran strategi
branding merupakan strategi yang dilakukan untuk
memberikan ciri khas (value) sehingga dapat
membedakan suatu produk dengan pesaingnya.
Strategi branding saat ini tidak hanya terbatas
diterapkan pada produk fisik (tangible) saja, namun
branding kota/kawasan juga semakin penting untuk
dilakukan.

Konsep pemerekan kota (city branding) yang
berawal dari   pemasaran tempat (place marketing)
merupakan  pengembangan potensi ekonomi di lokasi
perkotaan (Yananda dan Salamah, 2014).  City
branding adalah proses strategis untuk
mengkomunikasikan image suatu kota atau daerah
kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk

diantaranya penduduk kota, turis, investor dan
sebagainya (Raharjo, 2015). Sedangkan menurut
Anholt dalam Sari 2015 city branding merupakan
manajemen citra kota melalui inovasi strategis serta
koordinasi ekonomi, sosial, komersial, kultural dan
peraturan pemerintah.

City branding merupakan pengalaman dan
evaluasi pelanggan kota sebagai kesan menyeluruh
dan ide yang diberikan kepada pelanggan sebuah kota.
Dari konsep di atas, maka membangun city branding
adalah perbaikan proses internal dan eksternal yang
bukan hanya sekedar menetapkan positioning, slogan
kota dan komunikasi menggunakan berbagai channel,
namun sangat penting untuk mengintegrasikan
komponen lingkungan sehingga stakeholder dapat
merasakan komunikasi positioning kota tersebut
(Sheng Yu dan Jing Ping, 2013). Maka dapat
disimpulkan bahwa city branding merupakan bagian
dari upaya untuk membangun diferensiasi dan
memperkuat identitas kota agar mampu bersaing
dengan kota lainnya sehingga dapat menarik
wisatawan, investor, SDM yang handal serta dapat
meningkatkan kepuasan warga kota.

Menurut Andrea Insch dalam Raharjo 2015,
terdapat empat langkah proses strategis city branding
yaitu:
1. Identity, merupakan proses mengidentifikasi asset,

atribut dan aspek serta personality suatu kota.

2. Objective/ penentuan tujuan, merupakan proses
mendefinisikan secara jelas tujuan city branding.
Alasan utama city branding adalah fakta bahwa
kota dengan brand yang kuat akan menstimulasi
pertumbuhan ekonomi yang kuat juga.

3. Communication, proses komunikasi, berinteraksi
dengan pihak yang berkepentingan dengan sebuah
kota. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya
one way communication, tetapi semua bentuk baik
online maupun offline communication.

4. Coherence, merupakan proses implementasi yang
memastikan apapun bentuk program komunikasi
dari suatu kota terintegrasi, konsisten dan
menyampaikan pesan yang sama.
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Sejalan dengan pendapat Insch, maka Moilanen dan
Rainisto dalam Sari 2015 mengemukakan tiga konsep
utama terkait dengan brand kota yakni:

1. Identitas
Tiga komponen penting yang terkait untuk
membangun identitas kota adalah strategi,
substansi dan simbolik.  Komponen strategi yaitu
mengetahui apa dan dimana suatu tempat atau kota
dipersepsikan oleh pemangku kepentingan.
Substansi berkaitan dengan eksekusi dari strategi

Komunikasi primer terkait dengan  potensi
pengaruh dari tindakan yang dilakukan  sebuah
kota namun memiliki efek komunikasi yang
tidak disengaja. Komunikasi sekunder dilakukan
secara formal yang dilakukan terencana
melalui berbagai media, sedangkan komunikasi
tersier adalah  pertukaran pesan yang tidak
terkontrol dan seperti laporan media dan word of
mouth.

3. Citra atau image
Citra terkait dengan semua asosiasi yang muncul
di benak  seseorang terhadap sebuah obyek yang

yang dipilih dalam bentuk kegiatan, inovasi,
peraturan/kebijakan, reformasi. Komponen
simbolik adalah substansi yang memiliki kekuatan
komunikasi memiliki sifat menonjol, mudah
diingat,indah dan mempunyai unsur dramatis.

2. Komunikasi
Kavaratzis (2004) mengemukakan kerangka kerja
menggambarkan strategi komunikasi sebuah kota.
Komunikasi yang dilakukan terdiri dari
komunikasi primer, sekunder dan tersier.

dapat berupa orang, benda, peristiwa maupun
tempat. Citra sebuah kota merupakan asosiasi
muncul di benak tentang sebuah kota seperti
Palembang, Jakarta, Bandung, Singapura yang
tentunya berbeda-beda. Citra sebuah kota dapat
muncul di benak masyarakat karena beberapa
faktor misalnya memiliki produk khas yang
dihasilkan sebuah kota dan bagaimana kota
mengkomunikasikannya dengan baik.  Citra atau
image merupakan hasil dari aktivitas komunikasi
pemasaran.

Di era digital saat ini, media konvensional

Gambar 1: Komunikasi Membangun Citra Kota

     Sumber : Kavaratzis, 2004
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seperti iklan kurang populer. Penggunaan media sosial
marak digunakan untuk membangun image. Beberapa
pemimpin daerah aktif di media sosial dan mulai
memanfaatkan teknologi informasi untuk
memasarkan daerahnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder
yaitu bersumber dari publikasi daya saing kota
dan negara di dunia, serta data lainnya yang relevan
dengan pembahasan tentang city branding. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur
yaitu melakukan telaah berbagai buku-buku, jurnal
ilmiah dan publikasi yang berhubungan dengan
masalah yang akan dipecahkan. Pendekatan penelitian
adalah kualitatif dengan analisis deskriptif sehingga
didapatkan gambaran yang jelas mengenai konsep city
branding dan bagaimana proses implementasinya
untuk meningkatkan daya saing kota.

4. PEMBAHASAN

4.1 Daya Saing Kota

Daya saing sebuah negara dalam persaingan
global merupakan bukti ketahanan negara tersebut
untuk menghadapi berbagai rintangan dan dengan
daya saing yang kuat sebuah negara dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut
Porter daya saing internasional dipengaruhi oleh daya
saing lokal yang tidak selalu terkait dengan faktor
biaya atau ketersediaan sumber daya alam
lokal.

Porter menyatakan bahwa terdapat empat
penggerak daya saing industri yakni pendatang
potensial, pembeli pemasok, dan industri pesaing.
Keempatnya menghasilkan konsep analisis
lingkungan internal dan eksternal, yaitu lingkungan
ekonomi dan bisnis. Melalui model tersebut Porter
menyatakan bahwa studi  tentang perusahaan dan
industri tidak cukup untuk menjelaskan keunggulan
daya saing. Daya saing dalam bisnis akan mendorong
daya saing kota dan negara.

Porter menentukan empat faktor penentu
lingkungan daya saing untuk bisnis yaitu (Yananda
dan Salamah, 2014) :
1. Kondisi faktor-faktor tenaga kerja terlatih, sumber

daya, teknologi dan infrastruktur

2. Kondisi permintaan, merupakan permintaan
produk dan jasa dari dalam dan luar negeri.

3. Industri pendukung; pemasok dan distributor
pendukung sektor atau kluster industri.

4. Strategi, struktur dan rivalitas perusahaan,
merupakan kondisi yang menyelenggarakan
bagaimana perusahaan diciptakan, diorgaisasikan
dan dikelola serta rivalitas pesaing.

Sedangkan menurut Choe dan Robert (2011)
terdapat tiga prinsip daya saing dalam ekonomi
perkotaan baru, yaitu pertama adalah visi strategis
jangka panjang pembangunan ekonomi perkotaan.
Kedua adalah pertumbuhan dan pembangunan klaster
industri. Ketiga adalah kolaborasi dan kemitraan
untuk pembangunan ekonomi lokal (Yananda dan
Salamah, 2014).

Menurut world economic forum (Schwab
dan Martin, 2015 ) daya saing global ditentukan oleh
12 pilar yang dikelompokkan menjadi:

1. Factor driven economies, yang meliputi
Institution, infrastructure, macroeconomic
environment, health and primary education.

2. Efficiency driven economies, yang meliputi higher
education and training, goods market efficiency,
labor market efficiency,  financial market
development, technological readiness and market
size.

3. Innovation driven economies, meliputi:  business
sophistication and innovation.

Berdasarkan Global Compettiveness Report
2015 ranking Indonesia berada pada posisi 37 masih
berada di bawah negara ASEAN lain seperti
Singapura, Malaysia dan Thailand.
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      Tabel 1: Indeks Persaingan Global Tahun 2014 dan 2015

        Sumber: weforum.org

Berdasarkan tabel 1 di atas dilihat bahwa
peringkat Indonesia dalam persaingan global masih
di bawah negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia
dan Thailand. Jika dibandingkan dengan peringkat
di tahun 2014 posisi Indonesia justru turun dari
peringkat 34 ke peringkat 37.  Berbeda dengan
Malaysia, Filipina yang mampu meningkatkan
posisinya.  Bukan suatu hal yang tidak mungkin jika
negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Filipina akan
mampu mengalahkan Indonesia dalam persaingan
global jika Indonesia tidak dapat meningkatkan daya
saing dari 12 pilar yang menjadi indikator penilaian
di atas.

Untuk mendukung daya saing negara maka
masing-masing daerah harus kompetitif dalam
persaingan global.  Fokus peningkatan daya saing
juga harus diberikan kepada kota-kota di Indonesia.
Kota merupakan sumber hidup ekonomi global. Daya
saing kota semakin menentukan kesejahteraan
maupun kemiskinan sebuah negara dan dunia.  Oleh
karena itu , faktor-faktor yang mendorong kota
menjadi unggul menjadi pertanyaan penting dalam
isu politik dan ekonomi abad 21 (Barth Eidi, 2014).

Kota adalah wilayah metropolitan dengan
populasi 150.000 sampai 5 juta jiwa yang
digolongkan sebagai small middle weight, kota
dengan populasi 5 juta sampai 10 juta jiwa

digolongkan sebagai large middle weight cities dan
populasi lebih dari 10 juta jiwa digolongkan sebagai
megacities.  Daya saing kota (city competitiveness)
adalah sekumpulan faktor yaitu kebijakan, institusi
(organisasi), strategi dan proses yang menentukan
tingkat produktivitas keberlanjutan sebuah kota
(Barth Eidi, 2014).

Lebih jauh lagi Barth Eidi dalam A Report
of Global Agenda Council on Competitiveness, 2014
menggolongkan faktor yang sangat signifikan untuk
menilai daya saing kota, sebagai berikut:

1. Institusi
Institusi yang dimaksud adalah pemerintah sebagai
pembuat kebijakan.  Institusi juga berkaitan
dengan pengambilan keputusan dan bagaimana
pemerintah akan melakukan perubahan pada
beberapa  beberapa bidang/sektor, yaitu:

- Perubahan ditekankan pada faktor –faktor politik
dan tata pemerintahan kota.

- Hubungan dengan pemerintah pusat.
- Hubungan dengan para pemangku kepentingan

terutama dalam bisnis,
- Kolaborasi sektor swasta dan pemerintah.
- Kepemimpinan.
- Peran dari ide (visi) dan pemerekan kota (city

brand),
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- Perubahan yang tepat dan kemampuan mengambil
peluang dari krisis.

2. Kebijakan dan Peraturan dalam lingkungan bisnis
Pemerintah kota harus menentukan kebijakan dan
Undang-Undang berkaitan dengan perubahan
yang diinginkan sesuai dengan visi. Faktor utama
yang penting untuk perubahan kota adalah:

- Kebijakan makroekonomi yaitu kebijakan fiskal.
- Kebijakan lingkungan bisnis, pasar barang,  jasa

dan tenaga kerja.
- Kebijakan ekonomi luar negeri dan perdagangan

internasional, Foreign Direct Investment (FDI).

3. Hard Connectivity
Infrastruktur sangat penting untuk mendukung
daya saing kota. Hard connectivity terkait dengan
infrastruktur fis ik seperti transportasi,
komunikasi, energi dan sistem logistik.

4. Soft connectivity
Soft connectivity adalah modal sosial (social
capital) yang akan mendorong investasi  dalam

infrastruktur fisik dan teknologi informasi lebih
produktif. Saat ini modal sosial sangat penting
seperti halnya infrastruktur (hard connectivity).
Faktor yang digolongkan soft connectifity adalah:

- Penyebaran teknologi dan inovasi.
- Pendidikan dan pelatihan SDM.
- Inovasi, termasuk didalamnya adalah kreativitas

dan inovasi UKM.
- Budaya kewirausahaan.
- Indeks kualitas kehidupan.

Euromonitor international sebuah lembaga
konsultan strategis di bidang consumer market  telah
mempublikasikan 100 kota yang paling kompetitif
dilihat dari indikator banyaknya jumlah wisatawan
international. Peningkatan jumlah wisatawan
internasional menggambarkan kekuatan ekonomi
sebuah kota yang mampu menjadi daya tarik
wisatawan.  Dengan kondisi tersebut dapat
mendorong pertumbuhan bisnis khususnya pariwisata
dan liburan secara berkelanjutan. Berikut peringkat
10 kota di dunia yang paling banyak dikunjungi
wisatawan.

Tabel 2:  Peringkat Sepuluh Kota yang Paling Banyak  Dikunjungi
Wisatawan

     Sumber : Euromonitor, 2015
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4.2 Membangun Brand Kota (City Branding),
Membangun Identitas

Proses branding sebuah kota terkait
erat dengan pembentukan identitas kota yang bersifat
unik dan berbeda dibandingkan kota lainnya.  Seperti
telah diuraikan di atas bahwa identitas, citra (image)
dan komunikasi merupakan tiga komponen yang
memiliki keterkaitan erat dan sangat penting dalam
brand kota.  Konsep identitas seperti halnya
diferensiasi pada branding produk dapat diartikan
sebagai strategi untuk merancang suatu perbedaan
yang berarti dan kompetitif dibandingkan produk
pesaing. Sehingga identitas menjadikan sebuah kota
menjadi berbeda dengan kota lainnya.

Maka citra sebuah kota merupakan proyeksi
dari adanya identitas yang kuat dari sebuah kota. Kota
dengan identitas yang kuat akan berpotensi untuk
memiliki citra kota yang kuat.  Identitas kota bukan
hanya sekedar slogan atau tag line saja, namun
bagaimana mengkomunikasikan slogan tersebut
sehingga para pemangku kepentingan (stakeholder)
benar-benar menyadari apa yang menjadi identitas
yang mewakili citra kota tersebut.

Slogan yang dimiliki oleh brand yang
lebih kuat akan lebih disukai daripada slogan brand
yang lemah.  Brand kota yang kuat ada pada
keunikannya, bukan hanya  pada daya tarik slogannya
(Dahlen & Rosengren dalam Yananda dan Salamah,
2014).

Misalnya kota Singapura dengan slogan
“Uniquely Singapore” diwujudkan dalam sisi
modernitas dan mudah ditemukan dalam bangunan-
bangunan arsitektur barat namun didir ikan
berdasarkan kepercayaan tradisional bangsa China
atau melalui masakah barat yang dimasak
menggunakan bumbu-bumbu bercita rasa Asia.

Proses branding kota diawali dengan
pembentukan identitas kota. Identitas merupakan
instrumen yang menjadi dasar proses branding.
Identitas memungkinkan sebuah tempat menjadi
berbeda dengan kota lainnya.  Berikut digambarkan
konsep hubungan sebagai berikut:

Hongkong merupakan kota yang paling
banyak dikunjungi wisatawan dan mampu menarik
25,59 juta wisatawan. Kota lain di Asia Tenggara
seperti Singapura, Bangkok dan Kuala Lumpur
mampu menembus 10 besar dalam kunjungan
wisatawan. Selama lima tahun terakhir Indonesia
masih belum mampu untuk mengejar tiga negara
pesaing yakni Malaysia, Thailand dan Singapura di
sektor pariwisata. Kota Denpasar hanya mampu
menempati peringkat 52 sedangkan Jakarta peringkat
81.

Pemerintah kota dapat merancang identitas
kota berdasar pada visi dan  misi kota.  Pengelola
menggunakan identitas merek yang dimiliki untuk
membangun positioning.   Selanjutnya diperlukan
bauran komunikasi untuk mengkomunikasikan
positioning kepada seluruh stakeholder.

Menurut Balmer dan Gray merek tempat
dapat disamakan dengan merek perusahaan
(corporate brand), karena memiliki beberapa
persamaan. Baik merek tempat maupun merek
perusahaan memiliki pemangku kepentingan yang
relatif banyak.  Merek tempat dan perusahaan juga
terkait dengan tanggungjawab sosial.  Proses
branding tempat pada dasarnya adalah perpaduan
antara visi strategis, budaya organisasi dan citra
perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan data daya saing global yang
telah disajikan pada tabel 1 dan tabel 2, daya saing
global negara Indonesia masih berada di bawah
negara-negara ASEAN. Demikian juga jika dilihat
dari indikator pariwisata dan kunjungan wisatawan
di berbagai kota di Indonesia masih belum mampu
mengungguli kota di negara ASEAN.

Dari kondisi di atas, Indonesia harus
meningkatkan daya saing global, dan hal ini harus
didukung oleh daya saing kota –kota di wilayah
Indonesia. Brand awareness Indonesia saat ini sudah
terbangun baik, namun awareness kota lainnya juga
harus ditingkatkan. Menurut  Barth Eidi, 2015
indikator daya saing sebuah kota  salah satunya
adalah peran dari visi kota itu sendiri dan pemerekan
kota (city branding).
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Dalam proses pemasaran tempat,  pemerintah
kota dapat mengimplementasikan bauran identitas
perusahaan (corporate marketing mix) yang dikenal
dengan 6C sebagai berikut (Yananda dan
Salamah):
1. Character (Karakter)

Aset tangible maupun intangible yang dimiliki
kota. Pemerintah kota mengidentifikasi
keunggulan seperti jumlah penduduk,
infrastruktur, sumber daya alam, industri kreatif
dan pendidikan.

2. Culture (Budaya)
Perasaan kolektif internal yang bersumber dari
nilai-nilai, keyakinan dan asumsi tentang
organisasi (what we feel we are).

3. Communication (Komunikasi)
Saluran komunikasi dengan konsumen dan
entitas lainnya yang idealnya merupakan
hasildari word of mouth (WOM) dan komentar
dari media atau pesaing (what we say we are).

4. Conseptualisations (Konseptualisasi)
Persepsi terhadap brand korporat yang dimiliki

Gambar 2: Hubungan Identitas, Positioning dan Citra Brand Dalam
Kerangka Pemasaran Tempat

Sumber : Schmitt & Rogers dalam Yananda & Salamah, 2014

oleh konsumen dan kelompok pemangku
kepentingan lainnya (what we are seen to be).
Pemangku kepentingan kota terdiri dari pihak
internal yaitu warga kota, pihak swasta maupun
pemerintah kota.  Sedangkan pihak eksternal
terdiri dari calon investor, pekerja, turis,
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

5. Constituencies (Konstituen)
Memenuhi keinginan dan permintaan dari
kelompok pemangku kepentingan, termasuk
konsumen (whom we seek to serve).

Sejalan dengan  Schmitt dan Rogers maka
Sheng Yu dan Jing Ping (2014)  telah mengembangkan
model proses strategis city branding dari perspektif
investor, bahwa terdapat hubungan antara city brand
dengan daya tarik untuk berinvestasi.  Sheng Yu dan
Jing Ping menambahkan city branding
mengintegrasikan pemasaran kota dan impelementasi
yang efektif akan meningkatkan reputasi kota dan
keunggulan kompetitif untuk menarik para investor.
Berikut digambarkan proses strategis membangun
city brand dari sudut pandang investor sebagai
berikut:
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Organisasi pemasaran kota mengacu pada
lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan
pemasaran dan implementasi untuk kota. Pemasaran
kota yang sukses terkait erat dengan kepemimpinan,
manajemen dan koordinasi yang akan menentukan
sukses atau gagalnya implementasi pemasaran kota.

Dalam proses strategis membangun city
branding, pemerintah/pengelola kota pertama harus
melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal
atau lebih dikenal analisis SWOT.  Analisis mengenai
kekuatan sumber daya apa yang dimiliki,
pengembangan kota dan bentuk kebijakan saat ini,
dan siapa investor yang potensial.

Dari faktor peluang harus dapat
dimanfaatkan dan ancaman harus dihindari.  Seiring
dengan meningkatnya persaingan antar kota, maka
lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi
secara cepat mengalami perubahan. Analisis
lingkungan dimulai dengan identifikasi kebutuhan
masyarakat kota sebagai pelanggan.

Beberapa kondisi yang dihadapi misalnya
pendidikan, kesehatan, ruang publik untuk
bersosialisasi, berinteraksi dan melakukan berbagai
kegiatan seni, budaya maupun ekonomi.  Pemerintah
kota harus secara kontinu melakukan analisis
lingkungan, melakukan evaluasi dan segera
melakukan penyesuaian strategi.

Tahap kedua adalah menentukan target
pelanggan yakni perusahaan, wisatawan maupun
investor yang tertarik untuk melakukan investasi.
Keputusan para investor akan berbeda disebabkan
perbedaan industri, skala bisnis dan bahkan karakter
personal investor. Maka sangat penting untuk
melakukan segmentasi pelanggan dan memilih target
yang tepat. Pemilihan target pelanggan dilakukan
dengan berdasarkan sasaran strategis investasi dan
menggabungkan keunggulan kompetitif dan
keunggulan sumber daya yang dimiliki.

Tahap ketiga adalah mengklarifikasi brand
positioning, mengintegrasikan sumber daya kota, dan
melakukan komunikasi positioning kota melalui
berbagai saluran media. Dan terakhir adalah
membangun identitas merek yang mampu
memberikan value atau manfaat di mata target pasar.
Kunci untuk sukses membangun merek kota adalah
dengan mengidentifikasikan value sebuah kota.
Dengan kata lain sangat penting untuk melakukan
positioning merek kota secara tepat dan jelas sehingga
sebuah kota memiliki perbedaan dengan kota
lainnya.

Dari dua kerangka proses membangun city
branding, elemen identitas merek merupakan esensi
dari proses branding. Pengelola kota dapat menggali
identitas yang bersumber dari potensi lokal misalnya
human capital, industri kreatif, teknologi dan

Gambar 3: Proses Strategis Membangun City Brand dari
Sudut Pandang Investor

Sumber : Sheng Yu & Jing Ping, 2014
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informasi, industri dan manufaktur ataupun budaya
dan pariwisata.

Tanpa identitas kota yang jelas maka akan
sulit bagi sebuah kota untuk melakukan positioning
dalam membangun citra kota.  Citra kota merupakan
proyeksi dari identitas kota dan aktivitas komunikasi
pemasaran yang efektif.  Citra positif kota dapat
menjadi jaminan dan daya tarik bagi pelaku bisnis
dan investor. Wisatawan akan tertarik untuk
berkunjung dan pada akhirnya citra yang positif dapat
diperhitungkan untuk memenangkan persaingan
dalam konteks global.

5. SIMPULAN  DAN SARAN

Dengan adanya era keterbukaan ekonomi,
maka Indonesia dituntut meningkatkan kemampuan
dalam menghadapi persaingan global. Daya saing
sebuah bangsa turut ditentukan oleh potensi dan daya
saing kota. Membangun potensi kota dengan city
branding semakin penting karena daerah merupakan
modal strategis. Membangun city branding sangat
penting karena mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengan meningkatkan kunjungan wisatawan
dan investasi.

Proses membangun city branding
diawali dengan menggali identitas kota yang
bersumber dari potensi daerah dan keunikan yang
dimiliki. Pemerintah kota menggunakan elemen
marketing mix untuk mengkomunikasikan positioning
kepada para stakeholder. Proses membangun merek
kota adalah sebuah proses strategis dan harus
dievaluasi terus menerus dengan melakukan
analisis lingkungan.

Artikel ini hanya menyajkan sebuah kerangka
konseptual untuk membangun city branding dan
hanya menggunakan dukungan data sekunder.

Penulis menyarankan agar kerangka
konseptual dapat dilanjutkan untuk penelitian lebih
lanjut dengan studi kasus pada sebuah kota. Penulis
berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat dan
menambah wawasan bagi para pembaca.
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