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Abstrak

Persaingan bisnis saat ini tidak hanya pada barang dan jasa, tetapi juga terjadi pada bisnis

perkotaan, dimana kota saat ini berusaha melakukan penataan agar mampu bersaing dengan

kotakota lain dalam menarik investor, wisatawan, dan sumber daya lainnya. Penataan Kota

Bandung dan Surabaya menjadi fenomena menarik di Indonesia saat ini. Penataan kota pada

dasarnya merupakan proses pengembangan pencitraan kota agar memiliki daya saing.

Penelitian terkait citra merk sebuah kota telah banyak dikaji, beberapa penelitian sebelumnya

hanya mengarah pada teori komunikasi pemasaran, yaitu city branding, tanpa memperhatikan

peran faktor-faktor lain yang membentuk pencitraan kota. Sesungguhnya citra sebuah kota

dibentuk diantaranya melalui kebijakan pemerintah, masyarakat, budaya, pariwisata dan lain-

lain.

Pada penelitian ini, model citra kota yang akan diteliti tidak hanya dilihat sudut pandang teori

komunikasi pemasaran tetapi juga dari sudut pandang teori organisasi, yaitu dikaitkan dengan

teori kepemimpinan dan komitmen masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode campuran (Mix Method), yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil

analisis menyatakan bahwa City Image dipengaruhi oleh Organizational Support melalui

Community Commitment, jika Organizational Support semakin besar makan Community

Commitment akan semakin tinggi sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada

peningkatan City Image. Sedangkan hasil yang lain diperoleh bahwa Transformational

Leadership memiliki pengaruh langsung yang kurang signifikan terhadap Community

Commitment, sehingga dampaknya terhadap City Image juga kecil. Hal ini mengindikasikan

bahwa Kepemimpinan tidak secara langsung mempengaruhi citra kota tetapi akan memiliki

dampak yang signifikan jika masyarakat juga memiliki komitemen yang kuat, oleh karena itu

peran dari kepemimpinan lebih bagaimana menjadi pemimpin untuk masyarakat agar

masyarakat terdorong untuk memiliki komitmen yang tinggi, sehingga dengan komitmen

yang tinggi akan mendorong pada peningkatan citra kota.

.
Kata kunci: City Branding, Teori Organisasi, Citra Kota, Identitas Kota, Kepemimpinan, Komitmen

Masyarakat
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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan antara satu kota dengan lainnya diseluruh dunia

saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya, diantaranya SDM (sumber daya

manusia), finansial, dan sarana prasarana. Citra sebuah kota mempengaruhi

kemampuannya dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan (Popescu,

2012). Citra berasal dari merk yang melekat pada kota. Merk sebuah kota bukan

hanya slogan atau kampaye, namun menunjukkan keseluruhan dari pikiran dan

perasaan yang ditunjukkan oleh pengunjung terkait dengan nama kelompok, logo,

produk, layanan, kejadian, atau desain dan simbol yang menunjukkan kota

tersebut (Jensen, 2006). Citra merek mencerminkan persepsi konsumen terhadap

karakteristik merk dan dapat ditentukan oleh asosiasi mereka. Citra mengacu pada

cara di mana konsumen menafsirkan semua sinyal yang datang dari produk, jasa

dan komunikasi tertutup oleh merk. Citra merk harus menyampaikan manfaat

khas produk dan positioning (Gronroos, C. (2002)

Pemberian merk pada sebuah kota memiliki keuntungan dari berbagai aspek.

Gambar 1. Menunjukkan keuntungan dari merk kota pada perubahan sosial,

perubahan budaya, dan perubahan ekonomi.

Gambar 1. Efek dari merk kota (Yoon, 2010)

Berdasarkan Gambar 1. dapat diketahui bahwa perubahan sosial yang terjadi

disebabkan pemberian merk sebuah kota yaitu peningkatan kualitas hidup



2

masyarakat, mendorong harga diri masyarakat. Perubahan budaya yang

disebabkan oleh merk kota yaitu transformasi menjadi kota wisata dan

pembentukan identitas kota. Perubahan berikutnya adalah perubahan ekonomi

dimana keuntungan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah industri

turisme.

Citra suatu merk dapat menjadi pembeda yang mengindikasikan suatu

merk lebih superior dibandingkan merk lain (Kotler & Gertner, 2002). Pemberian

merk sebuah kota (city branding) sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan

keunggulan bersaing dengan melengkapi kota dengan citra, sebagai sumber daya

yang memiliki nilai ekonomi, politis dan budaya, serta pembangunan sosial

ekonomi (Kavaratzis, 2004; Kavaratzis, 2006). Hal yang penting lainnya dalam

city branding yaitu ketergantungan yang besar bagi merk sebuah kota pada

identitas kota (Kavaratzis, 2006).

Dari sudut pandang konsumen, merk dapat didefinisikan sebagai

sekumpulan pengalaman yang dibangun melalui seluruh kontak dengan konsumen

(Kapferer, 2004). Merk yang sukses adalah merk dengan produk, layanan,

pegawai, dan tempat yang mudah diidentifikasi, serta dipersepsikan dapat

memberikan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (Chernatony

& McDonald, 1998; Popescu, 2012). Budaya dan hiburan memegang peranan

yang utama dalam membentuk merk sebuah kota(Kavaratzis, 2006). Beberapa

kota telah memiliki merk yang kuat dan dikenal luas seperti Paris sebagai kota

romantis, New York sebagai kota energi, Washington sebagai kota power, Tokyo

sebagai kota modern, Barcelona sebagai kota budaya, dan lainnya.

Di Indonesia, belum ditemukan kota dengan merk yang kuat dimata

pengunjung, khususnya secara internasional. Hasil studi pendahuluan menyatakan

bahwa kota Bandung kurang menarik pengunjung dari mancanegara karena hotel

dan fasilitas publik lainnya masih dianggap kurang menawarkan kualitas yang

menarik. Namun, pada Tahun 2014, Bandung berada pada urutan ke 9 dari 10

daerah terpopuler di Indonesia (www.tripadvisor.co.id). Kota Bandung memiliki

berbagai sumber daya dan potensi yang unggul. Potensi tersebut dapat
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dikembangkan dan dikelola untuk menjadi keunggulan bersaing sehingga

memperkuat identitas kota.

Identitas kota merupakan ciri yang menghubungkan antara merk dengan

keuntungan baik secara fungsi maupun emosi yang dapat diharapkan oleh

konsumen (Popescu, 2012) yang berubah sepanjang dekade dan diperkuat oleh

kejadian yang bersejarah (Jensen, 2006). Pemimpin kota akan menggunakan

strategi merk sebagai alat mengkomunikasikan identitas dan nilai-nilai kota pada

pengunjung dan stakeholder lainnya (Nandan, 2005; Zenker & Petersen, 2010).

Bagaimanapun, proses dalam pemasaran kota lebih sulit daripada proses dalam

pemasaran produk dan jasa (Hankinson, 2001; Kotler & Gertner, 2002).

Kesulitan dalam pemasaran kota salah satunya dirasakan oleh pemerintah

kota Bandung. Identitas dan citra kota Bandung hingga saat ini belum sesuai

dengan harapan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 100 wisatawan di kota

Bandung dapat diketahui bahwa, mayoritas responden mempersepsikan kota

Bandung dengan citra yang kurang baik yaitu macet dan sampah (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Identitas dan citra kota Bandung

Pada Gambar 2. dapat dilihat tanggapan wisatawan tentang identitas dan

citra kota Bandung. Identitas kota Bandung dimata pengunjung yaitu sebagai

tempat kuliner, fashion dan wisata rekreasi. Identitas kota Bandung saat ini belum

menghasilkan citra yang sesuai dengan harapan. Mayoritas responden
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mempersepsikan kota Bandung sebagai kota yang macet dan banyak sampah.

Citra tersebut didukung oleh persepsi terhadap kota Bandung pasca kunjungan,

yaitu rata-rata merasa tidak puas terhadap sarana transportasi lokal dan akomodasi

yang terdapat di kota Bandung. Hal ini dapat menyebabkan turis enggan

melakukan kunjungan ulang (Dragolea & Cotîrlea, 2012).

Citra kota Bandung yang macet dan banyak sampah tentu tidak sesuai

dengan merk yang ingin diusung. Saat ini terdapat beberapa alternatif merk kota

Bandung yang telah dikembangkan. Kota Bandung sebagai the inspiring city

merupakan usulan merk dari Forum Pemasaran Kota Bandung. Berikutnya, kota

Bandung dengan merk “Bandung Fresh” merupakan hasil kajian dari BAPPEDA.

Namun, merk tersebut masih berupa desain dan belum sampai pada tahap

implementasi. Pada pertemuan internasional kota berbasis ekonomi kreatif di

Yokohama yang diikuti oleh 11 negara pada tahun 2007, kota Bandung

dinyatakan sebagai salah satu kota kreatif di wilayah Asia Pasifik dan terpilih

sebagai pilot project kota kreatif se-Asia Timur (BAPPEDA Kota Bandung).

Mulai tahun 2008, merk kota Bandung sebagai Emerging Creative City mulai

sering didengungkan terutama pada komunitas BCCF (Bandung Creative City

Forum).

Beberapa merk yang telah dikembangkan menunjukkan kota Bandung

diarahkan untuk menjadi kota kreatif. Hasil studi pendahuluan menunjukkan

bahwa identitas kota belum didukung oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Menurut Raubo (2010), keefektifan sebuah merk kota dapat dinilai dalam bentuk

kekuatan merk tersebut. Masyarakat yang berkontribusi pada pembentukan

identitas kota Bandung seperti bisnis, aktivitis budaya, jasa hiburan, dan restauran

belum memiliki komitmen untuk memperkuat citra kota yang diinginkan. Hal ini

memerlukan upaya dari pemimpin yang bertanggung jawab terhadap aktivitas

masyarakat untuk mensosialisasikan merk kota dan membuat kebijakan yang

dapat meningkatkan komitmen masyarakat.

Peran penting pemimpin dan komitmen anggota telah diakui dalam

pencapaian tujuan sebuah kelompok (Robbins & Judge, 2009). Terkait dengan

pencapaian tujuan sebuah kota, maka peran penting merk telah diakui pula (Yoon,
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2010). Namun, penelitian terkait citra kota lebih banyak memfokuskan pada

bagaimana konsumen mempersepsikan citra kota. Belum ditemukan penelitian

yang mengkaji besarnya peran kepemimpinan dan komitmen masyarakat dalam

membentuk citra merk kota (Anholt, 2003; Hankinson, 2001). Penelitian Kapferer

(2004), Kavaratzis (2004), Zenker & Petersen (2010), dan Prophet (2002)

mengkaji model citra kota namun tidak melakukan pengukuran besarnya peran

kepemimpinan dan komitmen masyarakat. Secara umum memang masih sangat

jarang penelitian yang mengkaji model citra kota dari sudut pandang teori

organisasi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).

Bagaimana identitas dan citra kota Bandung, 2). Bagaimana proses asimilasi,

kepemimpinan yang dijalankan, dan komitmen masyarakat terhadap merk kota

Bandung, 3). Bagaimana model citra kota Bandung melalui peran kepemimpinan

dan komitmen masyarakat.
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BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Identitas Merk, dan Citra Merk

Konsep ‘place marketing’ muncul pada awal tahun 1990 sebagai upaya

pemasaran yang menekankan pada pemasaran sebuah wilayah. Kotler dkk. (2002)

menjelaskan beberapa isu utama dari pemasaran sebuah tempat sampai pada

anggapan tentang pentingnya memperhatikan pasar sebuah kota. Pemasaran kota

merupakan sub konsep dari place marketing. Dalam hal ini, pemberian merk

merupakan langkah awal dalam place marketing (Popescu & Corboş, 2011).

Menurut American Marketing Association (AMA), merk didefinisikan sebagai

sebuah nama, bentuk, desain, simbol atau apapun yang memberikan identitas

sebuah barang atau jasa yang dijual sebagi sebuah pembeda dari barang yang

dijual oleh penjual lainnya. Secara legal disebut merk dagang atau trademark.

Sebuah merk mungkin menunjukkan sebuah item, sekelompok item, atau seluruh

item yang dijual. Jika digunakan bagi perusahaan secara umum maka merk

mengarah pada nama dagang.

Merk yang berhasil yaitu yang memiliki produk, layanan, penduduk, atau

tempat yang dapat diidentifikasi dengan mudah dan menambah relevansi,

keunikan, dan nilai tambah yang terkait dengan kebutuhan konsumen (Tayebi,

2006). Merk sebuah kota memberikan beberapa keuntungan pada pengunjung,

yaitu: mendapatkan pegawai yang dibutuhkan, kesempatan untuk sekolah,

pelatihan, dan penelitian, tempat tinggal yang memadai, biaya hidup yang masuk

akal, gaji, sistem transportasi, budaya dan rekreasi, keamanan publik, pajak, dan

iklim ekonomi yang stabil (Popescu, 2012). Oleh karena itu, merk sebuah kota

merupakan bentuk dari place branding. Namun, ciri-ciri kota banyak ditentukan

oleh stakeholder yang terlibat dalam proses, sedangkan sosialisasi dari pimpinan

seringkali tidak selalu dapat dipahami (Petrea dkk., 2010).

Merk merupakan pengalaman konsumen yang menunjukkan sekelompok

citra dan gambaran, seringkali menunjukkan sebuah simbol seperti nama, logo,
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slogan, dan desain skema yang mungkin dibangun untuk menunjukkan secara

implisit nilai-nilai, pemikiran, dan bahkan kepribadian, (American Marketing

Association, 2012). Terdapat empat kelompok yang mempersepsikan merk sebuah

kota yang menjadi pasar sasaran dari city branding (lihat Tabel 1)

Tabel 1. Pihak-pihak yang mempersepsikan merk

Pengunjung Penduduk dan

Pegawai

Bisnis dan Industri Pasar ekspor

- Pengunjung

bisnis

- Pengunjung

non bisnis

- Profesional dan

tenaga ahli

- Investor dan

pengusaha

- Golong ekonomi

kuat

- Pegawai tidak

ahli

- Pensiunan

- Usaha kecil

- Usaha besar

- Perusahaan

jasa

- Perusahaan

dengan

teknologi

tinggi

- Pasar dalam

negeri diluar

wilayah kota

- Pasar luar

negeri

Sumber: Kotler dkk., 1999

Persepsi terhadap merk atau citra merk dibentuk melalui identitas merk.

Terkait dengan kota, maka identitas kota berasal dari konsep identitas merk

sebuah perusahaan, yaitu tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan

pembeda sebuah produk dengan keutamaannya yang unit. (Nandan, 2005). Bagi

sebuah kota, komponen-komponen yang membantuk sebuah merk kemudian

menjadi ciri kota tersebut seperti dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Komponen merk sebuah kota (Yoon, 2010)

Pada Gambar 3., Yoon (2010) menyatakan bahwa merk dibentuk dari komponen

ekonomi, budaya, pribadi anggota masyarakat, fisik, dan cita-cita yang ingin

dicapai sebuah kota. Berikutnya, Raubo (2010) menjelaskan beberapa komponen

lainnya yang membentuk merk sebuah tempat atau kota seperti dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2. Elemen-elemen yang membentuk merk sebuah kota

Pariwisata Beberapa acara yang diadakan sering menunjukkan bentuk

aktivitas dari industri pariwisata. Hal ini dapat mendorong

ketertarikan dari pengunjung dan memfasilitasi ekonomi lokal

Penduduk Penduduk merupakan elemen yang paling penting dalam

membentuk merk

Budaya dan

peninggalan

bersejarah

Elemen ini merupakan kekayaaan kota yang dapat

meningkatkan merk sebuah kota. Melalui kebudayaan dan

peninggalan bersejarah maka cerita yang berbeda tentang kota

dapat diciptakan. Melalui elemen ini citra dimana investor,

pengunjung, dan lainnya akan positif

Investasi Elemen ini yang memberikan keuntungan bagi penduduk

dalam bentuk kualitas infrastruktur, pendidikan,
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teknologi, ,ingkungan yang atraktif, dan peluang bisnis.

Kebijakan

kota

Elemen ini diukur dari sejauhmana tingkata kepuasan hidup

penduduk kota. Diukur pula dengan sejauhmana kapasitas

kepemimpinan dan kemampuan diplomatis pemimpin

Merk ekspor Elemen ini diukur dengan sejauhmana hubungan yang sinergis

dan positif terjadi antara kota dengan perusahaan

Sumber: Anholt (2003)

Persepsi dan reaksi terhadap sebuah merk dibuat oleh sekumpulan

pengalaman terhadap produk atau jasa tertentu, baik langsung berhubungan

dengan penggunaannya, maupun melalui pengaruh dari iklan, desain, dan

komentar media (Nandan, 2005). Citra sebuah merk ditentukan oleh bagaimana

pemiliki merk memposisikan merk dimata konsumen. Kavaratzis & Ashworth

(2005) menjelaskan bahwa identitas merk tidak sekaligus berarti sama dengan

citra yang dipersepsikan oleh konsumen. Agar identitas merk sama dengan yang

dipersepsikan oleh konsumen maka perlu memperhatikan posisi merk. Oleh

karena itu, Hospers (2004) menyatakan bahwa pemasaran sebuah lokasi (kota)

penting untuk menutupi gap antara identitas kota dengan citra masyarakat yang

ada diluar kota.

Identitas merk dibentuk oleh sumber internal perusahaan atau kota

sedangkan citra merk dibentuk oleh pengunjung (Nandan, 2005). Aktivitas

manajerial, brand originator, dan identitas yang dikirimkan di benak pengunjung

akan menentukan identitas sebuah kota. Citra merk dibuat oleh brand receiver dan

menjadi persepsi terhadap sebuah merk. Untuk menghubungkannya, penting

memperhatikan place branding. Pemerintah kota perlu memperhatikan struktur

kelembagaan (Robbins & Judge, 2009) dan bauran promosi (Kotler dkk, 1999).

Secara internal, aspek-aspek yang penting dalam memasarkan sebuah kota

(Kavaratzis, 2009), diantaranya: a). Budaya internal (menyebarkan orientasi merk

melalui manajemen merk dan pemasaran), b). Komunitas lokal (memprioritaskan

kebutuhan lokal, melibatkan masyarakat lokal, pengusaha, dan perusahaan dalam

mengembangkan dan menyampaikan merk), c). Sinergi (mendapatkan persetujuan



10

dan dukungan dari semua stakeholder dan melengkapinya dengan partisipasi yang

seimbang)

Penelitian terkait faktor-faktor internal yang mempengaruhi citra kota

belum jelas menunjukkan kontribusi masing-masing faktor pada model citra

sebuah kota. Dalam model penelitian Morhart (2009), Prophet (2002), serta

Zenker & Petersen (2010), pembahasan terkait kepemimpinan dan komitmen

hanya menyebutkan fungsi dan jenis peran masing-masing faktor.

3.2. Kepemimpinan dan komitmen masyarakat

Dibelakang pembangunan merk, terdapat ambisi dan visi manajemen yang

terkait dengan aspek ekonomi (Dragolea & Cotîrlea, 2012). Merk inilah yang

kemudian disosialisasikan atau dipasarkan. Dalam memasarkan sebuah kota,

dukungan dari pimpinan, masyarakat, dan beberapa departemen diperlukan

sebagai bentuk proses internal branding (Mahnert & Torres, 2007). Oleh karena

itu, sosialisasi tentang nilai-nilai kota belum menjamin adanya komitmen dari

masyarakat dan komponen kota lainnya. Pihak yang terlibat dalam pengembangan

merk perlu menjamin agar masyarakat dan seluruh komponen kota

memperhatikan dan memahami merk dan nilai-nilai kota tersebut. Apabila nilai-

nilai dan merk dikomunikasikan dengan baik, maka masyarakat akan memiliki

komitmen pada merk kota (Burmann dkk., 2009). Besarnya peran pihak-pihak

yang terlibat dalam pengembangan merk dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan merk (Burbach dkk.,

2013)
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Tujuan dari pemasaran sebuah kota adalah untuk meningkatkan standar

hidup masyarakat (Kavaratzis, 2004). Pimpinan pada masing-masing pihak yang

terlibat dalam pengembangan merk perlu memiliki kesamaan persepsi tentang

pentingnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan perlu mendorong

masyarakat agar mengidentifikasikan dirinya pada merk kota. Bila masyarakat

telah memiliki komitmen pada merk kota, maka masyarakat akan memperkuat

merk. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam menentukan strategi

pemasaran dan perencanaan. Jika masyarakat tidak mengetahui dan memahami

bagaimana memperkuat nilai-nilai kota, maka biasanya komitmen masyarakat

untuk menjalankan merk dan nilai-nilai yang telah dikomunikasikan pada pihak

eksternal tidak tercapai (Burmann & Zeplin, 2005).

Morhart dkk. (2009) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa pimpinan

dapat membangun merk melalui keterlibatan masyarakat. Gaya kepemimpinan

transaksional mempengaruhi masyarakat melalui proses pemenuhan kebutuhan.

Kepemimpinan transaksional dapat meningkatkan perhatian dan menurunkan

perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merk yang dibangun. Sebaliknya,

kepemimpinan transformasional mempengaruhi bawahan melalui proses

internalisasi dan mengurangi perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merk

yang dibangun. Kedua tipe kepemimpinan dalam proses mempengaruhinya

diperantarai oleh persepsi masyarakat tentang otonomi, kompeten, dan adanya

hubungan antara merk yang dibangun dengan pekerjaannya. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional memperkuat kepemimpinan

transformasional. Morhart dkk. (2009) hanya mengukur besarnya peran

kepemimpinan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam

membentuk merk.

Almgren dkk.(2012) membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional

lebih dapat meningkatkan komitmen masyarakat melalui identifikasi pada merk

daripada kepemimpinan transaksional yang mempengaruhi masyaraat melalui

pemenuhan kebutuhan. Prophet (2002) menyatakan bahwa komitmen masyarakat

pada merk penting untuk: 1). Memberikan alasan yang nyata pada masyarakat

sehingga masyarakat termotivasi dan bersemangat, 2). Masyarakat dapat menilai
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sejauhmana kecocokannya dengan skema besar dari merk yang dijanjikan pada

pihak eksternal dan dampaknya pada pencapaian tujuan kota, 4). Memberi

penghargaan pada kota yang mampu mencapai merk yang diinginkan, 5).

Memastikan pada aspek apa saja upaya perlu difokuskan.

Gambar 5. Proses asimilasi dalam membentuk komitmen masyarakat (Almgren

dkk., 2012)

Komunikasi internal pada masyarakat harus menyatakan dengan jelas

terkait gambaran tentang apa peran masyarakat dalam menyampaikan merk yang

dijanjikan. Hal tersebut akan meningkatkan komitmen dan motivasi masyarakat

(King, 2010; Punjaisri dkk., 2009). Melalui komitmen masyarakat, maka

pemerintah dapat meningkatkan citra kota. Namun, kesulitan dalam membangun

merk kota adalah tantangan dan proses yang kompleks karena terkait dengan

stakeholder yang banyak dan beragam dengan berbagai kepentingannya (Petrea

dkk., 2010; Kavaratzis, 2004). Asimilasi merk adalah seperangkat program yang

didesain untuk menjamin semua masyarakat memahami dan mengingat dan

membawanya baik dalam kehidupan baik ketika sedang di dalam maupun di luar

kota (Prophet, 2002). Tahapan dalam proses asimilasi dalam menciptakan

komitmen masyarakat dapat dilihat pada Gambar 5.

Komitmen terhadap kota menunjukkan asimilasi merk yang berhasil.

Masyarakat memahami arti merk dan bagaimana menterjemahkannya dalam

perilaku yang nyata. Masyarakat berfikir, berbicara, dan bertindak yang searah
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dengan merk yang ingin dicapai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses

asimilasi akan menghasilkan komitmen bila pemimpin menerapkan

kepemimpinan transformasional dan transaksional (Avolio dkk., 1999; Kim,

2009). Karakteristik dari kepemimpinan transformasional dijelaskan oleh Bass

(1990), diantaranya: a). Kharisma didefinisikan sebagai sebuah proses seorang

pemimpin memengaruhi bawahan dengan cara menimbulkan emosi-emosi yang

kuat sehingga bawahan mengidentifikasikan diri pada pemimpin. b). Stimulasi

intelektual menunjukkan suatu proses dimana pemimpin meningkatkan kesadaran

bawahan terhadap berbagai masalah dan memengaruhi bawahan untuk

memandang berbagai masalah dari perspektif yang berbeda. c). Perhatian secara

individual menggambarkan perilaku pemimpin yang memberi dukungan dan

perhatian pada bawahan secara pribadi.

Sebaliknya, karakteristik kepemimpinan transaksional dijelaskan oleh Bass

(1990), yaitu: a). Imbalan tertentu (contingent rewards) menunjukkan imbalan

yang ditawarkan sebagai akibat pencapaian kinerja tertentu. Komponen ini

menuntut kejelasan imbalan dari suatu pekerjaan. b). Tindakan proaktif untuk

mencegah penyimpangan (active management by exception), menunjukkan

pemantauan aktivitas bawahan untuk memastikan bahwa pekerjaan telah

dilaksanakan secara efektif. c). Tindakan koreksi (passive management by

exception) menunjukkan tindakan perbaikan sebagai tanggapan atas

penyimpangan dari standar kinerja.

Teori komitmen masyarakat diambil dari teori organisasi. Komitmen

didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pegawai, penerimaan tujuan organisasi,

dan keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi (Kumar dkk., 2009). Definisi

lain menjelaskan, bahwa komitmen adalah investasi diri seseorang pada organisasi

dan sikap melibatkan diri yang menghasilkan kualitas sosial yang lebih baik

(Farzad dkk., 2008; Jafri, 2010). Komitmen organisasi dapat dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu: continuance commitment, normative commitment, dan affective

commitment (Allen & Meyer, 1990). Pada studi ini, komitmen masyarakat yang

diukur hanya affective commitment. Dalam hubungannya dengan pembentukan

identitas dan merk kota, maka continuance commitment dan normative
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commitment dianggap kurang relevan. Affective commitment atau komitmen

afektif menunjukkan keterlibatan pegawai secara emosional, dan identifikasi diri

dengan organisasi. Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan dan komitmen

dalam mengembangkan citra kota, maka dapat dibuat model penelitian seperti

pada Gambar 6.

Gambar 6. Model Penelitian
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BAB 3..
TUJUAN &MANFAAT PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan teori city branding dalam

ilmu komunikasi pemasaran. Pengembangan teori city branding ini akan

dikembangkan dengan mengaitkan teori komunikasi pemasaran dan teori

organisasi khususnya dalam pembentukan dan penguatan identitas merek suatu

kota dan citra kota. Secara khusus penelitian akan menganlisis bagaimana

dimensi-dimensi model prilaku organisasi diantaranya kepemimpinan dan

komitmen masyarakat dalam menciptakan branding suatu kota yang akan

tertanam dalam benak masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi besarnya kontribusi kepemimpinan dan komitmen masyarakat

dalam menguatkan identitas kota dan citra kota khususnya kota Bandung.

2.2. Kontribusi Penelitian

Secara fundamental penelitian ini akan memberikan kontribusi pada

pengembangan teori strategi komunikasi pemasaran terutama pada teori city

branding. Juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang dapat

diterapkan dalam kebijakan pengembangan dan penguatan identitas dan citra

sebuah kota. berikut adalah kontribusi teoritis dan praktis yang diharapkan dari

hasil temuan penelitian :

1. Kontribusi Teoritis
Penelitian terkait citra kota sudah banyak dilakukan baik didalam maupun

diluar negeri. Namun, penelitian-penelitian yang ada lebih banyak

dikembangkan untuk melihat citra kota dalam hubungannya dengan strategi

pemasaran kepada konsumen atau pihak eksternal. Penelitian terkait model

citra kota yang dikembangkan dari perspektif teori organisasi relatif masih

jarang. Penelitian ini mengembangkan model citra kota melalui upaya-upaya

pihak internal, terutama kepemimpinan dan komitmen masyarakat. Hingga
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saat ini penelitian dengan model yang sama belum ditemukan. Oleh karena itu,

hasil penelitian ini dapat memperjelas teori mengenai model city branding dari

perspektif teori organisasi. Hal ini yang menjadi gagasan fundamental dan

orisinalitas untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kontribusi pada Praktek

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengambil

keputusan di kota Bandung maupun di kota-kota lainnya dan ditingkat

nasional dalam upaya meningkatkan citra kota melalui kebijakan

kepemimpinan dan komitmen masyarakat.
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BAB 4.
METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian
Studi ini secara spesifik ingin mengembangkan model citra kota Bandung

dari perspektif peran kepemimpinan dan komitmen masyarakat. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mix method) yaitu

mengunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dan

kualitatif digunakan agar diperoleh keutuhan data, kealamiahan data, serta

memperoleh kepekaan dalam melihat setiap gejala yang ada pada objek

penelitian.

4.2. Disain Penelitian

Penelitian direncanakan diawali dengan melakukan pra studi untuk

merumuskan masalah penelitian, selanjutnya akan dilakukan kajian literatur

berupa konsep teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dengan

marketing communication dan organizatian theory. Hasil kajian tersebut menjadi

dasar untuk mengungkapkan permasalahan yang ada diseputar masalah

pengembangan pencitraan dan identitas kota, khususnya di Kota Bandung. Untuk

mendalami permasalahan, akan dilakukan observasi ke lapangan untuk

mengetahui permasalahan dan data sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Data

awal akan dikumpulkan untuk menggambarkan faktor-faktor yang relevan

dengan masalah penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah structural equation model dan

analisis hirarki proses. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu akan

dilakukan uji validitas, reliabilitas dan konsistensi data, agar diperoleh data yang

baik. Untuk memudahkan dalam analisis akan mengunakan bantuan software

Lisrel dan Expert Choice. Teknik pengumpulan data yang utama pada penelitian

ini melalui penyebaran kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik

wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data penunjang.

Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada Gambar 7



18

Gambar 7. Tahapan Penelitian
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4.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi target dalam penelitian ini adalah Seluruh Stakeholder Kota Bandung yaitu

Pemerintah yang terlibah dalam proses pengembangan startegi pencitraan Kota Bandung,

masyarakat, pengusaha, dan pengunjung Kota Bandung baik wisatawan lokal maupun

mancanegara. Karena populasi ini cukup besar maka maka akan digunakan sample.

Sehubungan populasi target sangat bervariasi maka Teknik pengambilan sampel yang

diggunakan adalah teknik Sampling Purposive (Purposive Sampling), Pengambilan sampel

berdasarkan seleksi khusus. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang dijadikan sebagai

informan (William M.K. Trochim 2006).

Adapun penetapan ukuran sampel dan kebutuhan sampel ditunjukan atau rencana

pengumpulan data dan jenis responden yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.berikut :

Tabel 4. Rencana pengumpulan data

Metode

kontak
Kebutuhan data Profil target responden

Jumlah

(orang)

Kuesioner

Mempersepsikan

identitas kota dan

citra kota

Pengunjung wisatawan nasional dan

internasional

10

Pengunjung pengusaha/ wirausahawan

nasional dan internasional,

10

Pengunjung pegawai nasional maupun

ekspatriat

10

Pengunjung profesional 10

Pengunjung siswa/mahasiswa nasional dan

atau internasional

10

Mempersepsikan

kepemimpinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2

Dinas Pariwisata Kota Bandung 2

Walikota/ wakil Bandung 2

Mempersepsikan

komitmen

masyarakat

Bisnis/wirausahawan lokal, Aktivitis

budaya, Jasa hiburan, Restauran

10

Penguasaha dan atau pimpinan jasa

hiburan

10

Penguasaha dan atau pimpinan restauran 10
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Metode
kontak

Kebutuhan data Profil target responden
Jumlah
(orang)

Penguasaha dan atau pimpinan hotel 10

Aktivitis budaya lokal 10

Wawancara

tatap muka

Mempersepsikan

kepemimpinan

Walikota dan atau wakil wali kota 1

Mempersepsikan

identitas kota,

kepemimpinan, dan

komitmen

masyarakat

Dosen manajemen/teknik lingkungan 1

Mempersepsikan

komitmen

masyarakat

Aktivis seni dan budaya lokal 1

Mempersepsikan

komitmen

masyarakat

Pengusaha bidang wisata 1

Mempersepsikan

identitas kota dan

citra kota

Wisatawan/pengusaha/pegawai/mahasiswa 4

Focus

Group

Discussion

(FGD)

Ahli manajemen, ahli

tata kota, aktivis seni

dan wisata

Peneliti, dosen manajemen pemasaran,

dosen teknik lingkungan, aktivis seni dan

pengusaha bidang wisata, Bappeda

10

4.4. Analisis Data

Ada dua metode secara umum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data

secara kualitatif dan Kuantitatif berikut adalah penjelasan motode analisis yang

digunakan :

1. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Pada analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi pengunakan pendekatan

hirarki analitik untuk mendapatkan gambaran bagaimana arah kebijakan dalam

memposisikan merek Kota Bandung. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
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merupakan salah satu model pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan

multi faktor atau multi kriteria yang kompleks. Dengan hirarki, suatu masalah yang

kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur

menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur

dan sistematis. Secara umum, dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan

akan bersifat konsisten dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif. AHP

digunakan untuk meilihat prioritas kebijakan publik yang menuntut transparansi dan

partisipasi.

2. Struktural Equation Model

Sedangkan metode analisis yang kedua adalah analisis data secara kuantitatif

digunakan pada pendekatan statistik struktural equation model. Digunakan untuk

melihat keterkaitan antar variabel yang dikembangkan dalam model penelitian ini.

Structural equation modeling (SEM) merupakan teknik statistik yang digunakan untuk

membangun dan menguji model statistik model sebab akibat. SEM merupakan teknik

hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan (confirmatory) dari analisis faktor,

analisis jalur dan regresi.
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BAB 5.
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di wilayah kota Bandung sesuai dengan tujuan penelitian
adalah disamping mengembangkan teori city branding dalam ilmu komunikasi pemasaran.

Pengembangan teori city branding ini akan dikembangkan dengan mengaitkan teori

komunikasi pemasaran dan teori organisasi khususnya dalam pembentukan dan penguatan

identitas merek suatu kota dan citra kota, Juga bertujuan untuk mengidentifikasi besarnya

kontribusi kepemimpinan dan komitmen masyarakat dalam menguatkan identitas kota dan

citra kota khususnya kota Bandung. Oleh karena itu dalam pembahasan penelitian di mulai

dengan menggambarkan karakteristik Kota Bandung sebagai tempat penelitian.

Gambaran umum kota Bandung yang dijelaskan meliputi sejarah, profil umum, dan

jenis-jenis brand kota Bandung

Sejarah Kota Bandung

Kata Bandung berasal dari kata Bandung atau bendungan karena terbendungnya

sungai citarum oleh lava gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda

yang diceritakan oleh orang tua di Bandung mengatakan bahwa Bandung diambil dari sebuah

kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang di ikat berdampingan yang disebut perahu

bandung yang digunakan oleh bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari

Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibukota

yang lama di Dayeuhkolot.

Berdasarkan filosofi Sunda kata bandung berasal dari kalimat nga-bandungan-ang

banda indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran

Sunda. Nga-bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu

yang berada di alam hidup yaitu dibumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda

mati. Indung adalah bumi disebut juga sebagai ibu pertiwi, tempat banda berada. Dari bumi-

lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup

adalah banda indung, yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia, dan segala isi

perut bumi. Langit yang berada diluar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan nu nga-
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bandung-an. Yang disebut sebagai Wasa atau Sanghiyang Wisesa, yang berkuasa dilangit

tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai

filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan

tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh yang Maha Kuasa.

Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini

menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau

danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya

danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana

pula keringnya danau bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air

dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua

yang bernama Sangkyang Tikoro.

Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan yang

pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah

menjadi daerah perumahan untuk pemukiman. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai

kawasan pemukinan sejak pemerintahan colonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur Jenderal

Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang

pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini di

abadikan sebagai hari jadi kota Bandung.

Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeente ( kota dari Gubernur Jenderal

J.B. Van Heutesz pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha,

dan bertambah menjadi 8000 ha pada tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas

wilayah saat ini. Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini di

bakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu.

Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-

Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang

mengungsi ke daerah lain. Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu

bernama Concordia (Jl. Asia Afrika, sekarang), berseberangan dengan Hotel Savoy Homann,

di adakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika yang kemudian kembali KTT Asia

Afrika 2005 diadakan dikota ini pada 19 April sampai 24 April 2005.

Profil umum Kota Bandung

Kota Bandung terletak diwilayah Jawa barat dan merupakan ibu kota provinsi daerah

tingkat 1 Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 1070 bujur timur dan 6 0 550 Lintang

Selatan. Lokasi kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi,
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perekonomian maupun keamanan. Dalam pengelolaannya pemerintah kota Bandung

memiliki slogan, visi dan misi tersebut diantanya :

1. Slogan

Menjadikan Bandung Juara Indonesia

2. Visi Kota Bandung

Terwujudnya kota Bandung yang unggl, nyaman, dan sejahtera

3. Misi Kota Bandung

a. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan

infrastruktur serta pengendalian pemanfaatanruang yang berkualitas dan berwawasan

lingkungan.

b. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani

c. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

d. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

4. Lambang

Lambang kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun

1953, tertanggal 8 Juni 1953 yang di izinkan dengan keputusan presiden tertanggal 28

April 1953. Lambang tersebut bertokoh perisai yang berbentuk jantung. Perisai tersebut

terbagi dalam dua bagian leh sebuah balok-lintang mendatar bertajuk empat buah yang

berwarna hitam dengan pelesir warna putih. Berikut ini visualisasi lambang kota Bandung.

Gambar 4.1
Lambang Kota Bandung

(Sumber : Bandung.go.id)

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah
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Kota Bandung terletak pada posisi 107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan.

Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.Secara

administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota

lainnya, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten

Bandung Barat; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota

Cimahi; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Bandung.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan

Bandung”,yang mempunyai dimensi luas 233;000 Ha; Secara administratif, cekungan ini

terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung,

Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten

Sumedang.

B. Kondisi Topografi

tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada

di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan

permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara permukaannya

berbukit-bukit. Wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung

menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

C. Kondisi Geologi

Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil

letusan Gunung Tangkubanparahu. Jenis material di wilayah bagian utara umumnya jenis

tanah andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan

bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih

aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i)

sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-

Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut- Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-
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daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik

yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan

padat serta kerapatan bangunan yang tinggi juga berisiko tinggi pada berbagai bencana.

D. Kondisi Klimatologi

Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Selama ini

tercatat suhu tertinggi di kota Bandung mencapai 30,4oC yang terjadi di bulan September

dan Oktober. Suhu terendah di Kota Bandung adalah 18,2oC yaitu pada bulan Agustus. Curah

hujan tertinggi di kota Bandung pada tahun 2011 terjadi di bulan April yaitu sebesar 381,5

mm. Sementara curah hujan terendah terjadi di bulan September sebesar 3,1 mm.

Temperatur ini dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut, lingkungan

pegunungan atau cekungan dan berbagai danau besar yang terletak di sekitarnya.

Namun pengukuran kualitas udara ambien (SO2, CO, NOx, O3, HC, Pb, dan debu) di beberapa

tempat menunjukkan masih terdapat parameter yang mendekati dan bahkan melebihi

Baku Mutu (BM). Semakin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta

meningkatnya pencemaran udara karena aktivitas penduduk berkontribusi dalam

meningkatkan iklim mikro di Kota Bandung. Aktivitas pencemar yang tergolong

besar adalah dari pertumbuhan jumlah kendaraan. Selain pertumbuhan jumlah

kendaraan, keberadaan jalan Tol Cipularang turut meningkatkan jumlah kendaraan

menuju Kota Bandung. Hasil penelitian Departemen Teknik Lingkungan ITB,

menunjukkan bahwa keberadaan Tol Cipularang telah berimplikasi terhadap kualitas udara

di Kota Bandung. Di titik masuk Kota Bandung seperti gerbang tol Pasteur dan

jembatan Cikapayang, kandungan CO rata-rata pada hari Jumat dan Sabtu meningkat sekitar

38% (di hari normal sekitar 1.800 kg/hari menjadi 2.500 kg/hari pada Jumat dan Sabtu),

sedangkan NOx meningkat 59% dan HC meningkat 50%. Meningkatnya pencemaran udara

di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh tidak terawatnya mesin kendaraan. Data BPLH Kota

Bandung menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor,

lebih dari 60% kendaraan berbahan bakar solar tidak memenuhi baku mutu emisi,

sementara untuk yang berbahan bakar bensin berfluktuasi dari sekitar 10% hingga 52%.

E. Kondisi Hidrologi
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Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai

Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo,

Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai

Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai

Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai dengan aliran dari utara ke selatan, yaitu Sungai

Cikapundung, dan dari selatan ke utara yaitu Sungai Citarum. Sungai-sungai tersebut

selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian

kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK.

Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum

bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok

utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik,

pertanian, dan lainnya.

Namun saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah

mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik

menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan

kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotoroleh warga. Sungai Cikapundung

yang merupakan salah satu sungai terpenting yang membelah Kota Bandung saat ini telah

banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

F. Penggunaan Lahan

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan

lindung di Kota Bandung terdiri dari : 1). Kawasan yang memberikan perlindungan
kawasan bawahannya , 2). Kawasan perlindungan setempat, 3)Kawasan RTH , 4).
Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, 5). Kawasan Eks Industri, 6). Kawasan

rawan bencana , 7). Kawasan lindung lainnya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri dari: 1). Kawasan

permukiman, 2). Kawasan pertanian, 3). Kawasan perdagangan dan jasa 6). Kawasan
industri, 5). Kawasan perkantoran.

Secara lengkap, struktur penggunaan lahan di Kota Bandung dapat dilihat dalam grafik
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berikut.

Sampai saat ini, perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin

meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana.
Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat
tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada

meningkatnya kerusakan lingkungan, terutama di bagian Utara dan Selatan.
Kawasan Bandung Utara (KBU) yang utamanya sebagai kawasan lindung, saat ini
telah banyak mengalami konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki

kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

Mengembangkan 2 ( dua ) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-
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alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.

Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing
masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari,

melayani WP Bojonegara; pusat sekunder sadang serang, melayani WP Cibeunying;
Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga,
melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung;

dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.

Beberapa pengembangan kawasan budidaya Kota Bandung adalah sebagai berikut:
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Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan
pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan

suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi
struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek
pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang

ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam
penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Bandung pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.455.517 jiwa (BPS
Kota Bandung). Dari tahun 2007-2012 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah
1,06%. Tingkat pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata

tahun 2003-2008 sebesar 1,1%. Pada tahun 2010, jumlah penduduk sedikit berkurang
untuk kemudian meningkat lagi2. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka
kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2008 adalah 142 jiwa/ha meningkat

menjadi 147 jiwa/ha pada tahun 2012.
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Berdasarkan data tersebut, maka jumlah penduduk cenderung mengalami
peningkatan. Dengan pertumbuhan linier, maka diperkirakan penduduk Kota

Bandung tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa, sedangkan dengan pola proyeksi non
linier (relatif lebih valid), menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat,
sehingga tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa.

Proyeksi melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk di atas, tidak serta merta

mengurangi beban daya dukung wilayah Kota Bandung. Sebagai pusat kegiatan
penting, maka di sekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah hinterland seperti
Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian

barat, serta Kota Cimahi yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah besar pula, yaitu
sekitar 6 jutaan. Pertumbuhan kegiatan komersial di Kota Bandung yang mendorong
meningkatkan harga properti, menyebabkan lokasi-lokasi perumahan bergeser

keluar kota Bandung. Keluarga-keluarga muda akan cenderung tinggal di luar kota
untuk menyesuaikan daya beli terhadap rumah. Karena itulah jumlah penduduk di
Kota Bandung cenderung tumbuh lambat dan bahkan pernah berkurang.

Sebaran penduduk di Kota Bandung terbesar adalah di Kecamatan Babakan Ciparay,
yaitu hampir 6% dari seluruh penduduk Kota Bandung. Diikuti oleh Kecamatan

Bandung Kulon, Kiara Condong, Coblong, Batununggal dan Bojongloa Kaler.
Jumlah penduduk paling sedikit ada di Cinambo, Bandung Wetan, Sumur Bandung,
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Gede Bage dan Panyileukan.

Kepadatan penduduk terbesar ada di Kec. Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan
mencapai 39.282 jiwa/km2, Andir dan Astana Anyar. Kepadatan penduduk terkecil

adalah di Gedebage, Cinambo dan Panyileukan juga. Lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar berikut ini,

Secara umum pada tahun 2012, distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya
semakin merata di Kota Bandung bila dibandingkan dengan tahun 2008, terlihat dari
koefisien variasi yang semakin kecil. Di beberapa kecamatan distribusinya meningkat

dan adapula yang menurun, demikian pula dengan kepadatan penduduk. Secara
rinci mengenai persentase distribusi penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2012
dibandingkan tahun 2008, tampak pada tabel berikut ini.

Selanjutnya penduduk Kota Bandung dapat dianalisis menurut struktur umurnya,

sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan
pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Jika dilihat dari struktur usia penduduk Kota Bandung, yang tergolong menonjol
adalah usia pendidikan tinggi (20-24 tahun)atau awal usia kerja. Jumlah usia
produktif relatif sangat besar. Jumlah balita yang awalnya menurun, namun dalam

sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat lagi. Artinya penduduk yang akan
mendapat pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun mendatang akan
meningkat.

Struktur penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode

2008-2012 menunjukkan terjadinya peningkatan. Komposisi penduduk usia di atas
10 tahun yang tidak mempunyai ijazah SD mengalami penurunan dari 11,5% di tahun
2008, menjadi 9,4% di tahun 2012. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun

yang memiliki ijasah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat,
SLTA/sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan.

Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat mengalami
kemajuan. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan masyarakat Kota Bandung
mengalami peningkatan kesadaran (awereness) akan arti penting pendidikan bagi

peningkatan kualitas kehidupan.
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AspekKesejahteraanMasyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomimasyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin

dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi

pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro

adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB

yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.Selain menjadi bahan dalam

penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara

lain :(1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor

ekonomi; (2)Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3)Untuk mengetahui besarnya

PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;

(4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Pertumbuhan Ekonomi

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Pada tahun

2007-2011 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 11,6%. Dalam

lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23%

dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong

tinggi, atau di atas ratarata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan nasional.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2008-2012rata-rata sebesar 8,53%,

sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8% dan Provinsi Jawa Barat sebesar

5,86% .

Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah

menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di

Indonesia.

Kota Bandung merupakan kota penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun nasional.

Artinya Kota Bandung menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki banyak

kaitan aktivitas ekonomi dengan daerah sekitar maupun wilayah lain. Sebagai pusat
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pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, maka

Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar.

Peran lainnya adalah Kota Bandung sebagai salah satu Kota Pendidikan terpenting di

Indonesia, telah menyatu dengan kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan

ekonominya tergolong sangat tinggi.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung hingga tahun 2018

diperkirakan akan lebih cepat (trend non-linier) bila dibandingkan dengan kecenderungan

linier saja. Artinya, ekonomi Kota Bandung memiliki prospek yang bagus. Pertumbuhan

tertinggi kontribusi sektoraldari tahun 2008 hingga 2012 ditempati oleh sektor

bangunan/konstruksi, yaitu mencapai 54,41%. Kemudian di posisi kedua dan ketiga ialah

sektor perdagangan, hotel, dan restoran (52,0%) serta pengangkutan dan komunikasi (51,11%).

Sektor industri pengolahan selama tahun 2008 hingga 2012 mengalami pertumbuhan

yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar 14,41%. Sedangkan sektor pertanian selama lima

tahun ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,47%. Relatif minimnya pertumbuhan

sektor industri pengolahandikarenakan dari faktor internal dan eksternal industri

pengolahan itu sendiri. Semakin ketatnya persaingan - terutama bagi industri yang

berorientasi ekspormengakibatkan industri lokal semakin menjadi marginal. Adanya

kesepakatan perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) juga memberikan

tekanan pada tingkat daya saing industri lokal. Di sisi lain, banyaknya barang impor yang

masuk secara ilegal di pasar lokal juga memiliki pengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha

industri lokal. Hal yang perlu diwaspadai dan dipersiapkan lebih lanjut oleh kalangan dunia

usaha Kota Bandung ialah diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) pada

tahun 2015. Dengan adanya kesepakatan AEC, maka akan diberlakukannya free trade

(pasar bebas) diantara negara-negara ASEAN, sehingga baik barang, jasa, investasi, serta

tenaga kerja bisa bebas masuk ke seluruh negara-negara ASEAN.

Dampak makin kompleks dan berkembangnya aktivitas sektor sekunder dan tersier

Kota Bandung telah menekan aktivitas sektor pertanian. Lahan pertanian semakin

menipis dan digantikan oleh sektor lain yang dianggap lebih menguntungkan. Hal inilah

yang mengakibatkan sektor pertanian sama sekali tidak mengalami pertumbuhan selama lima

tahun terakhir.
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Struktur Ekonomi

Dalam struktur ekonomi Kota Bandung, antara tahun 2008-2012, kontribusi terbesar

berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu mencapai rata-rata 40,9%

(berdasarkan harga berlaku). Kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 24,1%.

Secara umum sektor ekonomi Kota Bandung adalah berasal dari sektor tersier atau lebih

banyak diberikan oleh sektor jasa.

Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2008, sektor perdagangan, hotel, dan restoran

memberikan kontribusi sebesar 40,09% terhadap perekonomian Kota Bandung dan

mengalami peningkatan kontribusi menjadi 41,67% pada tahun 2012. Kontribusi sektor

terbesar kedua pada tahun 2008 adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi

sebesar 25,72% terhadap perekonomian Kota Bandung. Perkembangan kontribusi sektor ini

mengalami penurunan pada tahun 2012, yaitu menjadi sebesar 22,55%. Sedangkan,

kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi

dimana pada tahun 2012 mencapai 12,47% (berdasarkan harga berlaku).

Sektor industri pengolahan yang sebelumnya memberikan kontribusi besar pada

perekonomian Kota Bandung, secara perlahan kontribusinya mengecil digantikan oleh peran

sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Perekonomian Kota Bandung secara signifikan

dikontribusi oleh sektor ekonomi kreatif, beserta sektor-sektor pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pada tahun 2007 kontribusi sektor kreatif

terhadap PDRB sudah mencapai 14,46%,serta diprediksi akan terus meningkat dan

menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi Kota Bandung.

Berdasarkan perkembangan data PDRB Kota Bandung, tahun 2008-2012, terlihat

bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terus meningkat tetapi pertumbuhannya

cenderung menurun, sehingga kontribusinya juga semakin menurun. Sektor perdagangan,

hotel, dan restoran, selain mengalami pertumbuhan, kontribusinya pada ekonomi

Kota Bandung jugaterus meningkat. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Bandung sebagai

kota kolektif dan distributif. Sektor pengangkutan dan komunikasi yang umumnya

berkaitan dengan kegiatan ekonomi riil dengan demikian juga mengalami pertumbuhan

dan kontribusinya pada ekonomi Kota Bandung juga mengalami peningkatan.
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Branding kota Bandung
Kota Bandung memiliki beberapa kajian mengenai brand untuk membentuk suatu

identitas kota. Kesuksesan sebuah brand mampu meningkatkan penghasilan yang tinggi dan

hal tersebut tidak terlepas dari aktifitas dan peran penduduknya yang memiliki tingkat

kreatifitas yang tinggi, dimana jika sebuah kota memiliki brand, maka akan memiliki

keuntungan berupa kuatnya identitas dan sangat mudah mempromosikan dan

memperkenalkan berbagai produk yang dihasilkan. Kota Bandung sebagai salah satu kota

yang kreatif di Indonesia yang membutuhkan suatu identitas untuk dikenal target pasar.

Berikut ini merupakan berbagai jenis brand dari kota Bandung.

1. Bandung The Inspiring City

Bandung the inspiring city merupakan usulan branding dari forum pemasaran kota

Bandung yakni berupa kajian mengenai aspek promosi brand yang menghasilkan positioning

Bandung kota jasa yang terkemuka di Indonesia. Terdapat kelemahan pada kajian brand

tersebut yaitu kurangnya mengeksplorasi aspek lain yakni infrastruktur, organisasi, landscape,

dan behavior. Tujuan dari brand ini yaitu sebagai magnet penarik sumberdaya potensial ke

kota Bandung.

Berikut adalah visualisasi brand Bandung the inspiring city :

Gambar 4.2

Brand Bandung The Inspiring City
(Sumber : Bandung.go.id)

2. Bandung Fresh (B-Fresh)

Bandung fresh merupakan kajian dari BAPPEDA dengan positioning kota

kreatif yang bermartabat dengan logo B-Fresh. Pada brand tersebut bertujuan memberikan

identitas kota Bandung sebagai kota kreatif, namun brand ini masih berupa desain dan
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pemasaran kota belum sampai pada tahap implementasi. Berikut ini visiualisasi brand

Bandung fresh yang diperlihatkan pada gambar 4.3.

Gambar 4.3
Brand Bandung Fresh

(Sumber : BAPPEDA Kota Bandung)

3. Bandung Everlasting Beauty

Brand Bandung everlasting beauty merupakan pemenang usulan brand melalui tahap

kompetisi yang diselenggarakan pemerintah kota Bandung dalam menyambut ulang tahun

kota Bandung ke-200. Namun tidak ditemukan kejelasan mengenai makna dari brand

Bandung everlasting beauty, hanya mengisyaratkan bahwa brand tersebut menampilkan

kesan bahwa kota Bandung memberikan warna dan pengalaman baru bagi wisatawan yang

berkunjung ke kota Bandung. Berikut ini visualisasi brand Bandung everlasting beauty:

Gambar 4.4

Brand Bandung Everlasting Beauty
(Sumber : Bandung.go.id)

4. Bandung Emerging Creative City

Brand bandung emerging creative city merupakan brand dari komunitas kreatif

Bandung yaitu BCCF (Bandung Creative City Forum) yang memberikan identitas bagi kota
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Bandung bahwa masyarakat Bandung merupakan sumber daya manusia kreatif. BCCF selalu

mengadakan kegiatan yang bertemakan kreatifitas dan sekaligus memasarkan brand tersebut

pada target pasar termasuk wisatawan. Berikut gambar visualisasi dari BCCF dengan brand

bandung emerging creative city .

Gambar 4.5

Visualisasi Bandung Emerging Creative City
(Sumber : Google.co.id)

Berdasarkan jenis-jenis brand yang telah dijelaskan tersebut, menunjukkan perbedaan

penggunaan tagline brand kota Bandung, namun memiliki tujuan yang sama baik dari

komunitas maupun pemerintah kota Bandung yaitu menjadi kota kreatif. Berikut ini terdapat

perbedaan antara tujuan brand kota Bandung dengan image dari wisatawan maupun

masyarakat mengenai kota Bandung.

a. Pemerintah bertujuan untuk menetapkan brand kota Bandung dengan statusnya

sebagai kota kreatif yang mudah dikenal luas oleh masyarakat kota Bandung maupun

luar kota Bandung termasuk wisatawan guna meningkatkan reputasi pariwisata kota

Bandung secara internasional, akan tetapi wisatawan berpandangan lain mengenai

kota Bandung sebagai kota kreatif, dimana wisatawan lebih mengenal Yogyakarta

sebagai kota kreatif karena hasil karyanya lebih menonjol dibandingkan kota

Bandung.

b. Pemerintah menciptakan taman tematik sebagai tempat bersantai sekaligus sarana

yang menghasilkan ide-ide kreatif dari masyarakat atau komunitas yang melakukan

kegiatan di taman tersebut, akan tetapi mayoritas persepsi masyarakat maupun

wisatwan terhadap penciptaaan taman tematik hanya dianggap pengembangan taman

sebelumnya menjadi lebih bersih dan tertata rapi serta belum menunjukkan sisi

kreatifitasnya.
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c. Pemerintah bertujuan membangun brand kota Bandung sebagai kota kreatif karena

dilatarbelakangi dari karakteristik masyarakat kota Bandung yang kreatif begitupun

persepsi dari wisatawan memandang bahwa masyarakat kota Bandung merupakan

masyarakat yang kreatif namun sebagian besar lebih dominan dikenal dengan

keramahtamahannya dibandingkan kreatifitasnya.

d. Prasyarat menjadi kota kreatif sesuai tujuan pemerintah maka perlu adanya sarana

pendukung untuk mewujudkannya yaitu kota Bandung memiliki tujuh sentra kawasan

industri sebagai penggerak sektor perekonomian diantaranya industri jeans

Cihampelas, industri boneka Sukajadi, industri tahu Cibuntu, industri sepatu

Cibaduyut, industri rajut Binong jati, industri kain Cigondewah, industri kaos Suci.

Tetapi aksesibilitas untuk menjangkau kawasan industri tersebut masih dipersepsikan

sulit karena rute jalan kota Bandung yang membingungkan serta kurang memadainya

fasilitas parkir kendaraan, sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat

masyarakat luar kota Bandung mengetahui keberadaan kawasan industri kreatif kota

Bandung.

e. Pemerintah bekerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif kota Bandung terus

berupaya mewujudkan status sebagai kota kreatif dengan mengadakan pertunjukkan

kesenian, kickfest, pasar malam kuliner, dan kegiatan lain untuk menarik wisatawan

berkunjung ke kota Bandung, tetapi daya tarik kota Bandung yang dipersepsikan oleh

wisatawan hanya sebatas kuliner dan fashion, dimana kota Bandung belum

menunjukkan suatu yang lebih inovatif menarik untuk dicari.

f. Peluang kota Bandung sebagai kota kreatif cukup besar karena memiliki potensi

sumber daya manusia yang kreatif, pemerintah sebagai perencana perkotaan dituntut

harus teliti dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan menyediakan fasilitas

penunjang kegiatan masyarakat untuk membuat hasil karya yang memiliki nilai jual.

Berbeda dengan persepsi wisatawan terkait potensi kota Bandung sebagai kota kreatif

yang dipandang belum mumpuni dalam kreativitas dibandingkan dengan Yogyakarta

yang jauh lebih terkenal kreativitasnya di mancanegara.



41

4.2. Hasil Pengolahan Data Survey

4.2.1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kalangan dan pekerjaan yang ada

di Kota Bandung dan tentunya dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik responden

tersebut diperoleh dari hasil jawaban atas kuesioner yang telah disebarkan. Karakteristik

responden menggambarkan keadaan keseluruhan responden di dalam penelitian ini.

Karakteristik yang digambarkan dalam penelitian ini antara lain usia, jenis kelamin,

pekerjaan, daerah asal, pengetahuan mengenai Walikota Bandung, lamanya waktu tinggal di

Kota Bandung, image Kota Bandung di benak responden, tempat wisata yang menjadi ciri

khas di Kota Bandung, tempat belanja yang menjadi ciri khas di Kota Bandung, dan icon atau

simbol yang menjadi ciri khas di Kota Bandung.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Wisatawan, pengusaha, pegawai, dan mahasiswa yang menjadi responden dalam

penelitian ini terdiri dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden dalam penelitian dari segi usia. Dari

hasil penghimpunan data melalui kuesioner, karakteritik responden berdasarkan usia

diperoleh data sebagai berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia kurang

dari 20 tahun sebesar 11%, selanjutnya usia 20 – 30 tahun sebesar 54% dan merupakan

jumlah terbanyak, usia 31 – 40 tahun sebanyak 16%, dan yang terakhir dengan usia lebih dari
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40 tahun sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden

adalah orang dengan usia 20 – 30 tahun atau dapat dikatakan generasi muda.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini yang berasal dari berbagai kalangan terdiri dari pria

dan wanita. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan membedakan responden berdasarkan

jenis kelamin. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan jenis kelamin,

diperoleh hasil sebagai berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berjenis

kelamin laki – laki sebanyak 75 orang atau 62% dari total responden yang berjumlah 120

orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 45 orang atau 38%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas dari responden dalam penelitian ini adalah laki –

laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini tentunya memiliki jenis

pekerjaan yang berbeda – beda. Pengolahan data ini dimaksudkan untuk melihat dan

membedakan responden berdasarkan jenis pekerjaannya masing – masing. Berikut adalah

hasil pengolahan data primer berupa karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan

yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan gambar 4.3, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak

memiliki profesi sebagai mahasiswa dengan persentase sebesar 33%. Sementara persentase

jenis pekerjaan yang lainnya yaitu pengusaha sebanyak 24%, karyawan swasta sebanyak 21%,

masyarakat sebanyak 20%, dan yang terakhir adalah karyawan Pemda sebanyak 2%. Hal ini

menunjukkan bahwa jenis pekerjaan di dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa

karena mereka merupakan generasi muda yang melakukan pendidikan di Kota Bandung.

Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal

Kota Bandung yang memiliki daya tarik wisata telah menjadikan kota ini sebagai kota

wisata. Banyak kalangan yang mengunjungi Kota Bandung dan berasal dari beragam daerah.

Mulai dari wisatawan, pengusaha, pegawai, dan mahasiswa yang menjadi responden dalam

penelitian ini ada yang berasal dari dalam kota dan juga ada yang berasal dari luar Kota

Bandung. Pengolahan data ini digunakan untuk mengetahui daerah asal para responden yang

menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut disampaikan hasil pengolahan data berupa

karakteristik responden berdasarkan daerah asal yang dapat dilihat di gambar 4.4 :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal
Berdasarkan gambar 4.4, dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berasal dari luar

kota dan luar Kabupaten Bandung merupakan jumlah terbesar yaitu dengan persentase

53,50% dari 120 responden. Selanjutnya yang berasal dari Kota Bandung sebanyak 34% dan

yang berasal dari Kabupaten Bandung sebanyak 12,50%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah

responden dari luar kota sangat banyak karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra

Kota Bandung sehingga sangat diibutuhkan pendapat responden dari luar Kota Bandung itu

sendiri.

Karakteristik Reponden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Terhadap Walikota
Bandung

Walikota Bandung adalah salah satu sosok pemimpin muda yang saat ini tengah naik

daun di kalangan masyarakat. Selain dari Kota Bandung sendiri, banyak warga dari daerah

lain yang mengetahui sosok Walikota Bandung tersebut. Dari hasil penyebaran kuesioner

yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Terhadap Walikota
Berdasarkan gambar 4.5, dapat kita ketahui bahwa tingkat pengetahuan responden

kepada Walikota Bandung sangat tinggi dan dapat dilihat dari data tersebut yaitu 69%

responden menjawab bahwa mereka cukup mengetahui Walikota Bandung. Sisanya 23%

menjawab banyak mengetahui dan hanya 8% saja yang menjawab kurang mengetahui. Hal

ini menunjukkan bahwa Walikota Bandung dikenali oleh orang lain walaupun mereka banyak

berasal dari luar kota dan hanya wisatawan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Tinggal di Kota Bandung

Responden tentunya memiliki waktu tinggal yang berbeda – beda, beberapa mungkin

sudah tinggal lama di kota ini dan beberapa mungkin juga ada yang baru datang di Kota

Bandung. Untuk itu pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui waktu tinggal dari

responden yang ada di Kota Bandung. Data mengenai karakteristik responden berdasarkan

waktu tinggal di Kota Bandung adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Tinggal
Berdasarkan gambar 4.6, dapat dilihat bahwa 55% responden sudah tinggal di Kota

Bandung selama 1 – 5 tahun, 32,50% sudah tinggal di Kota Bandung selama lebih dari 5

tahun, dan sisanya 12,50% kurang dari 1 tahun tinggal di Kota Bandung. Mayoritas

responden di dalam penelitian ini yaitu adalah orang – orang yang sudah tinggal di Kota

Bandung dalam waktu yang lumayan lama yaitu 1 - 5 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Image Kota Bandung di Benak Responden

Kota Bandung banyak mendapatkan sebutan dari para wisatawan dan orang yang

berkunjung ke kota ini. Saat ini Kota Bandung memiliki berbagai sebutan diantaranya adalah

sebagai Kota Kembang. Pengolahan data ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang

dipikirkan mengenai Kota Bandung di dalam benak para responden. Dari hasil pengumpulan

data melalui kuesioner, didapatkan hasil sebagai berikut :



47

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Image Kota Bandung

Berdasarkan gambar 4.7, rata – rata responden menjawab di dalam benaknya jika

mendengar Kota Bandung dengan sebutan Kota Wisata dengan jumlah persentase sebesar

44%. Sementara responden lainnya menjawab Kota Kuliner sebesar 41%, Kota Metropolitan

sebanyak 6%, dan sisanya sebesar 9% menjawab dengan sebutan lain diantaranya adalah

Kota Fashion, Kota Sejarah, dan Kota Kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung

merupakan salah satu kota wisata yang ada di Indonesia dan menjadi salah satu destinasi

favorit wisatawan untuk menikmati liburannya.

Pendapat Responden Mengenai Tempat Wisata yang Menjadi Ciri Khas Kota

Bandung

Tempat wisata yang sangat beragam di Kota Bandung menjadikan kota ini sebagai

salah satu destinasi pilihan wisata di Jawa Barat. Banyak sekali dijumpai wisata alam yang

sangat nyaman di Kota Bandung, wisata edukasi, wisata taman kota, dan beragam jenis

wisata lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan banyak sekali pendapat

mengenai tempat wisata yang menjadi ciri khas Kota Bandung menurut berbagai kalangan,

dan hasilnya adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Wisata

Gambar 4.8 menunjukkan hasil tanggapan bahwa banyak dari responden yang

menyebutkan Lembang, Gedung Sate, dan Alun – Alun Bandung sebagai destinasi wisata

yang menjadi ciri khas Kota Bandungdengan persentase masing – masing sebesar 17%, hal

ini menunjukkan bahwa ketiga tempat wisata tersebut merupakan pilihan menarik untuk

berwisata dan memiliki nama serta ciri khas terkait Bandung yang dikenal oleh para

wisatawan tentunya. Selain itu ada juga yang menyebutkan Gunung Tangkuban Perahu

sebesar 14%, Asia Afrika 6%, Ciater 5%, dan jawaban lainnya yang beragam sebesar 24%.

Pendapat Responden Mengenai Tempat Belanja yang Menjadi Ciri Khas Kota
Bandung

Selain wisata, Kota Bandung juga merupakan salah satu kota tempat para wisatawan

berbelanja beragam jenis barang dan oleh – oleh. Salah satu yang terkenal adalah tempat

berbelanja fashion dan beragam jenis makanan. Banyak dijumpai tempat belanja distro di

sekitar jalan Trunojoyo yang menjadi ciri khas fashion anak muda saat ini. Dari hasil

pengumpulan data banyak sekali diperoleh beragam tempat belanja yang menurut para

responden merupakan tempat belanja yang menjadi ciri khas Kota Bandung. Berikut adalah

hasil rekapitulasi mengenai tempat belanja menurut para responden :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Belanja

Gambar 4.9 memperlihatkan hasil tanggapan responden mengenai tempat belanja di

Kota Bandung dan mayoritas responden memilih Cihampelas sebagai tempat belanja yang

menjadi ciri khas Kota Bandung dengan persentase pilihan sebesar 35%. Selain itu ada

tempat belanja yang sejak dari dahulu sudah ada yaitu Pasar Baru yang juga dipilih responden

sebesar 28%. Sementara berbagai mall seperti BIP dan PVJ memiliki persentase sebesar 14%

dan 8%, jalan Dago juga masuk dalam pilihan responden sebesar 4%, sedangkan sisanya

tempat belanja lain sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa Cihampelas masih menjadi

tujuan tempat belanja favorit di Kota Bandung karena banyak hal bisa ditemukan mulai dari

oleh – oleh khas, makanan, minuman, fashion, souvenir, dan hiburan.

Pendapat Responden Mengenai Icon atau Simbol yang Menjadi Ciri Khas Kota
Bandung

Kota Bandung memiliki banyak jenis tempat, bangunan, makanan, dan budaya yang

menjadi ciri khas kota. Diantara banyak hal tersebut banyak dari responden yang

menyebutkan salah satu bahkan lebih dari jenis – jenis tersebut mewakili Kota Bandung

sebagai cirri khasnya. Berikut adalah hasil pengumpulan data mengenai icon atau simbol

yang menjadi cirri khas Kota Bandung :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Icon Kota Bandung

Gambar 4.10 menunjukkan berbagai tanggapan responden mengenai simbol Kota

Bandung. Hasil yang diperoleh adalah 55% memilih Gedung Sate sebagai ikon atau simbol

dari Kota Bandung, gedung bersejarah yang memiliki ciri khas berupa adanya tusuk sate di

atas atap dan sekarang menjadi kantor GubernurJawa Barat dianggap sebagai ciri khas

Bandung. Tanggapan responden lainnya ada pada Flyover Pasupati yang memiliki keindahan

konstruksinya sebesar 9% dan senjata khas Jawa Barat atau sering disebut Kujang sebesar 7%.

Ada juga klub bola Persib sebesar 6%, Kota Kembang dan Alun – Alun Bandung sebesar 5%,

Peuyeum yang merupakan makanan khas Bandung sebesar 3%, serta hal lainnya sebesar 12%.

Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yang telah

diajukan sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap identitas dan citra Kota

Bandung, proses asimilasi, kepemimpinan yang dijalankan, dan komitmen masyarakat

terhadap merek Kota Bandung.

4.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Identitas Kota Bandung

Untuk mengukur bagaimana tanggapan responden mengenai identitas Kota Bandung,

penelitian ini menggunakan indikator sebanyak 6 item pertanyaan. Hasil tanggapan



51

responden terhadap identitas Kota Bandung untuk setiap item pertanyaan dapat

dideskripsikan pada analisis yang akan dijelaskan selanjutnya.

Pertama adalah penjelasan hasil pengumpulan data mengenai tanggapan responden

terhadap bangunan – bangunan klasik yang menjadi ciri khas Kota Bandung, dan hasilnya

adalah sebagai berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.11

Tanggapan Responden Mengenai Bangunan Klasik di Kota Bandung
Gambar 4.11 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai bangunan –

bangunan klasik yang menjadi ciri khas Kota Bandung, 63% responden menjawab setuju dan

30% menjawab setuju. Hal ini berarti bahwa bangunan – bangunan klasik di Kota Bandung

masih mudah dijumpai menurut para responden. Bangunan – bangunan klasik masih terus

dijaga, dirawat, dan diabadikan sebagai salah satu wisata sejarah yang menarik bagi para

wisatawan yang berkunjung. Namun masih ada juga beberapa responden yang menyatakan

ketidak setujuannya karena mungkin orang tersebut belum mengunjungi keseluruhan daerah

di Kota Bandung.

Indikator selanjutnya adalah mengenai tempat belanja, pusat fashion, dan tampilan

anak muda yang menjadi ciri khas Kota Bandung. Berikut ini merupakan tanggapan

responden mengenai tempat belanja, pusat fashion, dan tampilan anak muda menjadi ciri khas

Kota Bandung adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.12

Tanggapan Responden Mengenai Tempat Belanja, Pusat Fashion dan Tampilan Anak
Muda Kota Bandung

Gambar 4.12 mengenai hasil tanggapan responden terhadap tempat belanja, pusat

fashion, dan tampilan anak muda yang menjadi ciri khas Kota Bandung, 56% responden

menyatakan setuju dan bahkan 40% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa

para responden mengetahui fashion di Kota Bandung sangat beragam dan memiliki keunikan

tersendiri. Kota Bandung memang dikenal sebagai salah satu kota fashion di Indonesia dan

tentunya juga generasi muda di kota ini juga memiliki gaya berpakaian yang beragam dan

menjadi trend di Indonesia pada umumnya.

Indikator yang ketiga adalah mengenai slogan “Bandung Juara” yang sudah tertanam

di benak masyarakat Kota Bandung. Saat ini slogan “Bandung Juara” adalah salah satu

program Pemerintah Kota Bandung yang digunakan untuk membangun serta memperbaiki

kota agar bisa lebih baik dan maju lagi ke depannya. Tanggapan responden mengenai slogan

“Bandung Juara” yang menjadi ciri khas Kota Bandung dapat dlihat sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.13

Tanggapan Responden Mengenai Slogan “Bandung Juara”
Gambar 4.13 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai slogan “Bandung

Juara” dan hasilnya adalah 43% menjawab setuju dan berbeda sedikit 42% menjawab sangat

setuju. Bandung Juara adalah salah satu program Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan

untuk membangun Kota Bandung agar semakin baik dan mempu menjadi salah satu kota

besar di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa responden

mengetahui program Bandung Juara. Namun masih ada sebagian responden yang tidak

mengetahui slogan tersebut mungkin karena berasal dari luar kota dan belum pernah

mendengar program tersebut.

Indikator selanjutnya mengenai kondisi alam dan cuaca Kota Bandung yang identik

dengan Kota Kembang. Kota Bandung sendiri memang dikenal memilki kondisi alam yang

indah dan menjadi salah satu daya tarik wisata, selain itu cuaca yang sejuk juga menjadi

kelebihan dari kota ini jika para wisatawan ingin menikmati istirahat dari hiruk pikuk

perkotaan. Tanggapan responden mengenai kondisi alam dan cuaca yang identik dengan Kota

Kembang yaitu sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Kondisi Alam di Kota Bandung

Gambar 4.14 tersebut memperlihatkan tanggapan responden mengenai kondisi alam

yang indah dan cuaca yang sejuk di Kota Bandung dan hasilnya adalah 47% responden

menjawab sangat setuju dan 43% menjawab setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini

mengartikan bahwa para responden berpendapat kondisi alam yang membentang di daerah

Kota Bandung sangat indah serta cuaca di kota tersebut yang sangat sejuk dan nyaman saat

berwisata. Kota Bandung memang dikenal memiliki cuaca yang sejuk terutama di daerah

pegunungan yang cocok untuk menjadi persinggahan saat wisata, selain itu kondisi alam

yang indah dan juga pemandangan dari berbagai lokasi yang sangat memukau juga menjadi

salah satu kelebihan Kota Bandung saat ini.

Indikator yang kelima adalah Budaya Sunda dan masyarakat yang kreatif identik

dengan “Kota Kreatif”. Bandung dikenal memiliki beragam budaya yang masih terus tetap

ada dan dilestarikan hingga saat ini, masyarakatnya sendiri juga memiliki tingkat kreatifitas

yang tinggi. Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Budaya Sunda dan masyarkat

kreatif yang identik dengan “Kota Kreatif”:
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.15
Tanggapan Responden Mengenai Budaya Sunda Sesuai dengan Kota Kreatif

Gambar 4.15 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai Kota Kreatif, dapat

dilihat 51% responden mengarah pada jawaban setuju dan 40% mengarah pada jawaban

sangat setuju. Budaya Sunda yang masih diijunjung hingga saat ini merupakan salah satu cara

untuk melestarikan budaya, selain itu juga masyarakat Bandung yang dikenal kreatif dengan

berbagai inovasi di berbagai bidang juga mendukung citra kota tersebut sebagai Kota Kreatif.

Indikator Identitas Kota yang terakhir adalah mengenai tempat makan serta makanan

yang lezat dan bervariasi menjadi ciri khas Bandung “Kota Kuliner”. Tidak diragukan lagi

Kota Bandung merupakan kota dengan jumlah restoran yang banyak dengan beragam

makanan yang selalu tersedia dan tidak pernah membosankan para pecinta kuliner untuk

menikmatinya. Tanggapan responden mengenai tempat makan serta makanan yang lezat dan

bervariasi menjadi ciri khas Bandung “Kota Kuliner” dapat dilihat pada gambar berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.16

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung sebagai Kota Kuliner
Gambar 4.16 merupakan hasil jawaban responden terhadap Bandung sebagai “Kota

Kuliner”. Hasilnya adalah 53% responden menyatakan sangat setuju dan 43% lainnya

menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menandakan bahwa tempat makan di

Kota Bandung sangat mudah dijumpai bahkan di setiap sudut kota bisa ditemukan tempat

makan yang sesuai dengan selera orang – orang, selain itu responden juga meyakini bahwa

makanan yang ada di kota tersebut juga memiliki rasa yang lezat dan jenis yang bervariasi

sehingga sesuai dengan selera serta keinginan masing – masing responden dan turut serta

mengangkat kota tersebut sebagai salah satu Kota Kuliner. Namun demikian, masih ada

responden yang meyatakan rendah pada indikator ini, hal ini mungkin karena Kota Kuliner

masih belum cocok dengan Kota Bandung dilihat dari berbagai aspek.

4.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Pengukuran Citra Kota

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai pengukuran citra kota

Bandung, penelitian ini menggunakan 5 faktor yang diantaranya adalah faktor pertama yaitu

kualitas pengalaman, yang kedua yaitu atraksi touristik, faktor ketiga yaitu lingkungan dan

infrastruktur, faktor keempat yaitu entertainment atau kegiatan di luar ruangan, dan faktor

yang terakhir yaitu tradisi budaya. Jumlah pertanyaan yang diajukan pada variabel ini

berjumlah empat belas pertanyaan.

Hasil tanggapan para responden terhadap pengukuran citra kota Bandung untuk setiap

pertanyaan dapat dideskripsikan pada analisis yang akan dijelaskan berikutnya. Faktor yang

pertama yaitu kualitas pengalaman yang terdiri dari empat pertanyaan. Berikut adalah

penjelasan dari hasil pengumpulan data mengenai tanggapan responden terhadap kemudahan

akses dari suatu tempat ke tempat lainnya di Kota Bandung :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.17

Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Akses di Kota Bandung
Gambar 4.17 memperlihatkan bahwa Kota Bandung memiliki kemudahan akses dari

suatu tempat ke tempat lainnya. Hasil tanggapan responden menyatakan 58% menyatakan

setuju dan bahkan 12% menyatakan sangat setuju. Hal ini mengartikan para responden

dengan mudah mengakses dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudahan akses juga dapat

dilihat dari letak tempat wisata yang satu dengan tempat wisata lainnya yang tidak terlalu

jauh sehingga mudah diakses para wisatawan atau warga pada umumnya Kota Bandung juga

terus membenahi fasilitas terkait sarana dan prasarana yang menunjang kemudahan akses

seperti perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi. Kemudahan akses lokasi

merupakan salah satu aspek penting di kota besar seperti Kota Bandung guna menunjang

kegiatan para warganya dan juga para wisatawan yang berkunjung. Namun masih dapat

dijumpai banyak responden menyatakan tidak sependapat karena masih ada beberapa akses

yang belum diperbaiki dan masih belum memadai bagi mereka khususnya.

Indikator berikutnya adalah mengenai suasana yang ada di Kota Bandung. Berikut

adalah hasil tanggapan responden mengenai suasana Kota Bandung yang dikenal

menyenangkan dan santai :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.18

Tanggapan Responden Mengenai Suasana di Kota Bandung
Gambar 4.18 memperlihatkan 63% responden menyatakan setuju dan 18% lainnya

menyatakan sangat setuju bahwa Kota Bandung memiliki karakteristik kota yang

menyenangkan dan santai. Hal ini dapat dilihat dari keramahan dari warga sekitar dan

tentunya suasana santai dan nyaman di Kota Bandung tersebut. Kota Bandung merupakan

salah satu kota yang menawarkan suasana santai dan nyaman khususnya bagi para wisatawan

yang ingin beristirahat dari kegiatan rutinitas pekerjaannya serta menyenangkan untuk

dikunjungi dan memberikan kesan baik. Tetapi masih ada responden yang tidak setuju

terhadap hal tersebut karena mereka mendapatkan kesan yang kurang baik saat berkunjung.

Indikator berikutnya yaitu mengenai tanggapan responden mengenai pemandangan

yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung dikenal memiliki beragam tempat yang memiliki

pemandangan yang indah dan menjadi tujuan wisatawan saat berlibur ke kota tersebut.

Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai Kota Bandung memiliki

pemandangan yang indah dan merupakan keajaiban alam :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Pemandangan di Kota Bandung

Gambar 4.19 menunjukkan tanggapan responden mengenai pemandangan yang indah

di Kota Bandung dan merupakan keajaiban alam. Mayoritas responden yaitu sebesar 52%

menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut dan bahkan 24% responden menyatakan

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyukai pemandangan di kota

tersebut yang sangat indah yang merupakan keajaiban alam. Kota Bandung memiliki

berbagai lokasi keajaiban alam yang memiliki pemandangan sangat memukau dan sangat

cocok dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk berwisata. Namun masih ada beberapa

responden yang menyatakan rendah terhadap pernyataan tersebut karena lokasi wisata alam

yang ada di Bandung sebenarnya sudah masuk ke wilayah lain walaupun masih ada di kota

penyangga bandung itu sendiri.

Indikator selanjutnya yaitu mengenai tanggapan responden terhadap masyarakat asli

Kota Bandung. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai masyarakat asli Kota

Bandung yang dikenal memiliki karakteristik yang ramah :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.20
Tanggapan Responden Mengenai Keramahan Masyarakat Asli di Kota Bandung

Gambar 4.20 memperlihatkan 50% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat

atau orang – orang asli Kota Bandung memiliki karakteristik yang ramah dan bahkan 37%

lainnya menyatakan sangat setuju. Kota Bandung sendiri dikenal dengan warganya yang

selalu menunjukkan keramahan kepada siapapun terutama wisatawan yang berkunjung ke

kota tersebut. Keramahan itu ditunjukkan dengan selalu memberikan senyuman kepada

sesama, membantu orang lain yang kesusahan, dan selalu memberikan kesan tenang kepada

para wisatawan. Namun ada sebagian responden yang tidak setuju dengan pendapat itu

mungkin karena kesan ramah sudah mulai sedikit luntur dari warga Kota Bandung.

Faktor yang kedua untuk mengetahui pengukuran citra kota adalah atraksi touristik.

Sebagai kota wisata Bandung memang dikenal dengan berbagai ciri khas yang dianggap

sesuai dengan keinginan para wisatawan yang datang dan berlibur ke kota tersebut.

Penyataan pertama dari faktor ini yaitu mengenai makanan khas yang ada di Kota Bandung.

Berikut adalah hasil tanggapan responden mengenai makanan khas Kota Bandung yang unik

dan sesuai dengan selera lidah pada umumnya :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.21
Tanggapan Responden Mengenai Makanan Khas di Kota Bandung

Gambar 4.21 merupakan hasil dari tanggapan responden makanan khas di Kota

Bandung yang sesuai dengan selera orang pada umumnya. Dapat dilihat bahwa 58%

responden mengarah pada jawaban setuju dan 34% mengarah pada jawaban sangat setuju.

Hal ini menandakan bahwa makanan khas yang unik di Kota Bandung dinilai sesuai dengan

selera kebanyakan orang pada umumnya. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang

menawarkan beragam jenis kuliner dengan ragam inovasinya pula. Banyak tersedia makanan

mulai dari kaki lima hingga bintang lima dan ada makanan dari jenis tradisional, jenis

nasional, dan jenis internasional. Selain itu kota ini juga dikenal dengan inovasi makanan

yang unik dari segi tampilan dan kemasan namun tetap sesuai dengan keinginan para

penikmatnya.

Indikator berikutnya adalah mengenai taman hiburan yang ada di Kota Bandung.

Taman hiburan merupakan salah satu sarana yang dibangun untuk meningkatkan pariwisata

di suatu daerah. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai Kota Bandung

memiliki taman hiburan yang komplit untuk berbagai macam jenis hiburan :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.22

Tanggapan Responden Mengenai Taman Hiburan di Kota Bandung

Gambar 4.22 menjelaskan mengenai taman hiburan yang komplit di Kota Bandung

dan menurut para responden hasilnya adalah 56% menjawab setuju dan 31% lainnya

menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki berbagai

taman hiburan yang memiliki berbagai macam pula hiburan di dalamnya. Kota Bandung

sendiri taman hiburan seperti Taman Lalu Lintas yang didalamnya selain bisa berwisata juga

mendidik agar anak – anak mengetahui peraturan lalu lintas dan mematuhi semua

peraturannya. Ada juga Trans Studio Bandung yang merupakan taman hiburan indoor

terbesar yang pernah dibangun dan memiliki beragam hiburan yang komplit. Selain itu masih

ada juga beberapa taman hiburan lain yang menawarkan beragam hiburan bagi wisatawan.

Indikator berikutnya adalah mengenai fasilitas perbelanjaan yang ada di Kota

Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang dikenal memiliki banyak pusat

perbelanjaan yang membuat para wisatawan yang datang menjadi tertarik. Berikut ini adalah

hasil tanggapan responden mengenai Kota Bandung yang memiliki karakteristik pusat atau

fasilitas perbelanjaan yang baik :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.23

Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Perbelanjaan di Kota Bandung

Gambar 4.23 merupakan tanggapan responden terhadap fasilitas perbelanjaan di Kota

Bandung. Hasil yang diperoleh yaitu mayoritas responden menjawab setuju sebesar 67% dan

yang menjaab sangat setuju mencapai 21%. Hal ini menandakan fasilitas pusat perbelanjaan

yang ada di Kota Bandung sudah dapat dikatakan baik. Dikenal dengan pusat fashion dan

dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang ada membuat Kota Bandung juga memperhatikan

fasilitas pusat perbelanjaan tersebut agar para pengunjungnya semakin nyaman berbelanja.

Namun ada sebagian yang menyatakan ketidak setujuannya terhadap pernyataan tersebut

karena menurutnya fasilitas belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi.

Faktor yang ketiga untuk mengetahui pengukuran citra kota Bandung yaitu

lingkungan dan infrastruktur. Indikator pertama dari faktor ini yaitu mengenai lingkungan

yang ada di Kota Bandung. Saat ini Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota terbersih di

Indonesia dan dibuktikan dengan penghargaan kota terbersih dari pemerintah. Berikut ini

adalah hasil tanggapan responden mengenai Kota Bandung memiliki karakteristik lingkungan

bersih :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.24
Tanggapan Responden Mengenai Lingkungan Bersih di Kota Bandung

Gambar 4.24 menunjukkan bahwa 45% responden menyatakan Kota Bandung

memiliki karakteristik lingkungan yang bersih dan bahkan 17% lainnya menjawab sangat

setuju. Hal ini mengartikan bahwa kebersihan Kota Bandung dinilai sudah sangat baik oleh

para responden. Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Walikota sendiri juga telah

banyak melakukan perubahan seperti adanya kebijakan untuk tidak membuang sampah

sembarangan dengan poster dan slogan yang terbilang unik, memperbaiki sudut – sudut Kota

Bandung yaitu dengan memperlebar trotoar dan menambahakan kursi untuk orang yang lewat

beristirahat, serta adanya penambahan hiasan bola dan lampu yang semakin menambah

kerapihan Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Kota Bandung selalu

bersih dan tentunya rapi. Namun ada sebagian besar responden yang menyatakan tidak setuju

karena kebersihan Kota Bandung dinilai masih rendah karena masih banyak dijumpai banyak

sampah dimana – mana.

Indikator berikutnya yaitu tentang keamanan dan ketertiban lingkungan yang ada di

kota bandung. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai kota bandung

merupakan kota dengan lingkungan aman dan tertib.
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.25

Tanggapan Responden Mengenai Keamanan dan Ketertiban di Kota Bandung

Gambar 4.25 menunjukkan 41% menyatakan setuju dan 12% menyatakan sangat

setuju bahwa Kota Bandung memiliki lingkungan yang aman dan tertib. Kota Bandung

sendiri merupakan salah satu kota yang dinilai aman dan tertib dari segala macam bentuk

pelanggaran hukum. Namun angka yang sangat besar yaitu 43% menyatakan kurang setuju

terhadap pernyataan tersebut karena akhir – akhir ini Kota Bandung diramaikan dengan kasus

begal motor yang menganggu keamanan dan ketertiban. Pihak berwajib pun diterjunkan

untuk mengamankan segala jenis pelanggaran hukum agar warga dan wisatawan merasa

nyaman dan tenang kembali.

Indikator selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai karakteristik hiburan yang

ada di kota bandung. Kota bandung dalam beberapa tahun teraakhir selalu mengadakan

berbagai macam hiburan seperti festival, olahraga, dan berbagai hiburan lainnya yang mampu

menjadi daya tarik pariwisata kota tersebut. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden

mengenai kota bandung merupakan kota dengan karakteristik hiburannya yang banyak :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.26
Tanggapan Responden Mengenai Karakteristik Hiburan di Kota Bandung

Gambar 4.26 memperlihatkan hasil tanggapan responden mengenai karakterisitik

hiburan di Kota Bandung yang beragam dan dapat dilihat 68% menjawab setuju dan 16%

menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para responden merasa Kota Bandung

memiliki hiburan yang banyak dan beragam. Hiburan yang ada di Kota Bandung tidak hanya

berupa wisata alam melainkan juga wisata kuliner, wisata sejarah, wisata taman – taman, dan

wisata edukasi.

Indikator selanjutnya adalah pertanyaan tentang karakteristik kota yang selalu aktif.

Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai kota bandung yang memiliki

karakteristik kota yang tidak pernah tidur :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017
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Gambar 4.27
Tanggapan Responden Mengenai Karakteristik Kota yang Tidak Pernah Tidur

Gambar 4.27 dapat dilihat bahwa 48% responden menyatakan Kota Bandung adalah

kota dengan karakteristik yang tidak pernah tidur, sementara 10% menyatakan sangat setuju.

Kota Bandung yang merupakan salah satu kota besar memiliki kegiatan selama 24 jam dan

tidak ada hentinya hingga tengah malam. Tetapi ada juga responden yang menyatakan tidak

sependapat karena saat ini Kota Bandung saat jam memasuki tengah malam keadaan di

beberapa ruas jalan sudah sepi bahkan cenderung sangat sepi sehingga tidak dapat dikatakan

bahwa Kota Bandung tidak pernah tidur.

Indikator selanjutnya mengenai wisata alam di kota bandung. Kita dapat melihat

beberapa wisata alam yang ada di kota bandung dan bisa dibilang wisata alam tersebut

menarik dan sering dikunjungi oleh masyarakat baik di dalam kota maupun luar kota. Berikut

ini adalah hasil tanggapan responden mengenai kota bandung memiliki karakteristik wisata

alam yang menarik :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.28

Tanggapan Responden Mengenai Wisata Alam di Kota Bandung
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Gambar 4.28 menunjukkan tanggapan mengenai karakteristik wisata alam yang

menarik di Kota Bandung. Diperoleh hasil bahwa 50% responden menyatakan setuju dan

35% menyatakan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa Kota Bandung memiliki wisata

alam yang menarik untuk dikunjungi. Banyak sekali jenis wisata alam di Kota Bandung yang

terkenal dan menjadi ciri khas setiap wisatawan setiap berkunjung.

Indikator berikut yang akan dibahas mengenai budaya asli sunda yang ada di kota

bandung dan sampai saat ini masih dilestarikan. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden

mengenai kota bandung yang memiliki ciri dengan budaya asli sunda yang dipertahankan :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.29

Tanggapan Responden Mengenai Budaya Sunda di Kota Bandung

Gambar 4.29 menunjukkan 50% responden menyatakan setuju bahwa budaya asli

Sunda masih dipertahankan dan dijaga hingga saat ini di Kota Bandung dan 30% lainnya

menjawab sangat setuju. Budaya yang beragam merupakan salah satu warisan yang harus

dijaga terus sehingga buda asli tidak akan luntur dari daerahnya tersebut. Sebagai contoh

yaitu angklung yang merupakan salah satu alat music tradisional yang sudah didaftarkan ke

UNESCO dan sudah menjadi warisan dunia.

Indikator selanjutnya yaitu mengenai responden yang tinggal di kota bandung akan

merasakan kehidupan dan budaya orang sunda asli, berikut adalah hasil dari tanggapan

responden tersebut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.30
Tanggapan Responden Mengenai Kehidupan dan Budaya Orang Sunda Asli

Gambar 4.30 memperlihatkan hasil tanggapan responden mengenai tinggal di Kota

Bandung akan membuat seseorang merasakan kehidupan dan budaya orang Sunda, dan

hasilnya adalah 48% menjawab setuju sementara 18% menjawab sangat setuju. Hal ini

menandakan bahwa responden merasa seperti orang Sunda asli jika tinggal di Kota Bandung

karena salah satu ciri budaya Sunda adalah keramahan dan membuat masyarakat merasa

nyaman.

Indikator berikutnya tentang taman yang ada di Kota Bandung. Di kota bandung

sudah tersedia banyak sekali taman yang menjadi fasilitas ruang terbuka hijau, diantaranya

taman alun-alun, taman vanda, taman superhero, taman pasopati, dan berbagai macam taman

lainnya. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai taman yang tersedia bagi

penduduk di kota bandung :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.31

Tanggapan Responden Mengenai Taman yang Ada di Kota Bandung

Gambar 4.31 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai taman yang tersedia

di Kota Bandung, dan hasilnya adalah 48% mengarah pada jawaban setuju dan sisanya 41%

mengarah pada sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa taman – taman yang ada di Kota

Bandung sudah cukup banyak dan memadai untuk ruang terbuka hijau. Saat ini banyak sekali

dijumpai taman – taman yang suudah dibuat sebaik mungkin agar bisa menjadi tempat untuk

berwisata juga seperti Taman Balai Kota, Taman Vanda, Taman Musik, Taman Superhero,

dan masih banyak lagi.

Indikator selanjutnya mengenai peluang para investor untuk menciptakan lapangan

kerja. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan para investor untuk

berinvestasi di berbagai bidang usaha. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden

mengenai kota bandung yang menyediakan banyak peluang bagi investor untuk menciptakan

lapangan kerja :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.32

Tanggapan Responden Mengenai Peluang Investor Menciptakan Lapangan Kerja di
Kota Bandung

Gambar 4.31 merupakan tanggapan responden mengenai peluang investor untuk

menyediakan lapangan kerja dan 63% responden menjawab setuju serta 11% menjawab

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung dianggap oleh responden memiliki

banyak peluang bagi investor untuk berinvestasi dan tentunya membuka lapangan pekerjaan

yang besar. Kota Bandung sendiri sangat cocok untuk mendirikan jenis usaha di bidang

pariwisata karena jumlah wisatawan yang datang terus meningkat setiap periodenya, usaha

yang dimaksud adalah hotel, restoran, kerajinan, oleh – oleh, serta travel. Namun masih ada

yang menyatakan kurang setuju dengan pernyataan ini karena tempat yang sudah mulai

mahal dan jumlah usaha di bidang pariwisata yang terus bertambah menambah persaingan.

Indikator selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai keamanan untuk melakukan

usaha di kota bandung. Kota tersebut memiliki banyak peluang untuk melakukan usaha dan

yang paling banyak di bidang usaha pariwisata yang menyumbangkan banyak pendapatan

bagi pemerintah setempat. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai kota

bandung merupakan tempat yang baik dan aman untuk melakukan usaha :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.33

Tanggapan Responden Mengenai Keamanan Melakukan Usaha di Kota Bandung

Gambar 4.33 adalah hasil tanggapan responden terhadap Kota Bandung yang

dianggap baik dan aman untuk melakukan usaha. Hasil yang diperoleh adalah 60% responden

mengatakan setuju dan 18% menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti Kota Bandung sudah

dianggap tempat yang baik serta aman untuk mendirikan usaha, selain karena perizinan yang

sudah mulai mudah dengan adanya sistem perizinan online serta keamanan yang terus

ditingkatkan oleh pihak yang berwajib guna menambah kenyamanan dan keamanan.

Indikator selanjutnya mengenai transportasi yang memadai. Di kota bandung sudah

terlihat jaringan transportasi yang memadai diantaranya damri, ojek online, angkutan kota,

kereta api, dan masih banyak lagi jaringan transportasi yang lain. Bisa dibilang kota bandung

memiliki banyak transportasi yang memadai bagi warga setempat. Berikut ini adalah hasil

tanggapan responden mengenai tersedianya jaringan transportasi yang memadai di kota

bandung :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.34
Tanggapan Responden Mengenai Transportasi yang Memadai di Kota Bandung

Gambar 4.34 merupakan tanggapan responden mengenai jaringan transportasi di Kota

Bandung dan 53% dari responden menyatakan bahwa jaringan transportasi sudah tersedia dan

sangat memadai dan bahkan 12% responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan

ini. Hal ini mengartikan bahwa sarana transportasi di Kota Bandung sudah memadai karena

dapat diketahui saat ini telah banyak sarana transportasi yang menunjang lokasi – lokasi

wisata agar orang – orang dapat dengan mudah mengakses lokasi tersebut.

Indikator selanjutnya tentang fasilitas jalan raya yang ada di kota bandung. Berikut ini

adalah hasil tanggapan responden mengenai jalanan yang ada di kota bandung terawat dengan

baik :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.35
Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Jalanan di Kota Bandung

Gambar 4.35 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai jalanan di Kota

Bandung terawat dengan baik dan hasilnya 30% responden menyatakan setuju serta 10%

menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti jalanan yang ada di Kota Bandung sudah terawat

dengan baik dan memadai untuk dilalui kendaraan. Namun jumlah yang besar mengarah pada

jawaban kurang setuju dengan persentase mencapai 45%, hal ini menandakan bahwa

walaupun jalanan di pusat kota sudah baik tetapi jalanan di tempat lain dianggap belum

memadai dan belum memberikan kenyamanan terhadap pengguna jalan pada umumnya.

Masih banyak dijumpai jalanan yang berlubang dan jalanan yang rusak tanpa adanya

perbaikan yang dilakukan. Pemerintah Kota Bandung sampai saat ini terus berusaha

memperbaiki infrastruktur Kota Bandung agar menjadi lebih baik dan memadai bagi

warganya.

Indikator selanjutnya yang akan dibahas adalah tanggapan para responden mengenai

kota bandung yang dianggap sebagai tempat yang baik untuk tempat tinggal, berikut adalah

hasil tanggapan para responden :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.36

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Merupakan Tempat yang Baik Untuk
Tinggal

Gambar 4.36 menunjukkan 55% responden menyatakan setuju bahwa Kota Bandung

merupakan tempat yang baik sebagai tempat tinggal dan bahkan 29% responden lainnya

menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti Kota Bandung sudah dianggap sebagai salah satu

kota besar yang layak untuk menjadi tempat tinggal dan menetap. Selain karena cuaca yang

sejuk, ketenangan kota, infrastruktur yang sudah memadai, mungkin juga karena kenyamanan

yang selalu dijaga dan warga asli Kota Bandung itu sendiri yang terkenal ramah pada sesama

menjadi alasan kota tersebut layak dan baik untuk dijadikan tempat tinggal.

Indikator berikutnya mengenai budaya yang ada di kota bandung. Kota bandung

dikenal memiliki budaya yang beraneka ragam dan menjadi ciri khas kota tersebut. Berikut

ini adalah hasil tanggapan responden mengenai Bandung yang memiliki banyak budaya yang

bermacam-macam :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.37
Tanggapan Responden Mengenai Beragam Budaya yang Ada Di Kota Bandung

Gambar 4.37 memperlihatkan jawaban responden mengenai Kota Bandung yang

mempunyai budaya yang bermacam – macam dan 57% mengarah pada jawaban setuju dan

21% mengarah pada jawaban sangat setuju. Hal ini berarti budaya yang ada di Kota Bandung

beragam jenisnya dan masih bisa disaksikan hingga saat ini atau dengan kata lain masih

dilestarikan oleh warganya. Pemerintah Kota Bandung sendiri sering mengadakan acara –

acara bertemakan festival budaya lokal di pusat kota dan mampu menarik minat para

wisatawan untuk menontonnya baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Budaya

seperti tari Jaipong, seni Angklung, dan budaya lainnya menjadi salah satu daya tarik wisata

di kota tersebut.

Indikator selanjutnya yang akan dibahas mengenai kota bandung sebagai salah satu

tujuan wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan. Berikut ini adalah hasil tanggapan

responden mengenai kota bandung merupakan tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi

oleh teman dan keluarga :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.38

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata

Gambar 4.38 menunjukkan bahwa 45% menyatakan sangat setuju dan 43%

menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini mengartikan bahwa Kota Bandung

menjadi kota tujuan wisata bagi para wisatawan. Pemandangan yang indah, wisata alam yang

beragam, lingkungan yang asri, kuliner yang beragam, fashion yang menjadi trend masa kini,

dan tempat bersejarah yang terjaga menjadi daya tarik terbesar wisatawan untuk mengunjungi

Kota Bandung. Oleh karena itu responden menyatakan setuju kota tersebutmerupakan tempat

yang menyenangkan untuk dikunjungi oleh keluarga maupun temannya.

Indikator berikut ini tentang pertunjukan-pertunjukan seni yang diselenggarakan di

kota bandung. Beragam pertunjukan seni sering diselenggarakan di kota tersebut sebagai

daya tarik pariwisata. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai kota bandung

yang banyak menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.39

Tanggapan Responden Mengenai Pertunjukan Seni di Kota Bandung

Gambar 4.39 merupakan tanggapan responden terhadap pertunjukan seni yang ada di

Kota Bandung dan hasilnya 55% setuju terhadap pernyataan ini dan 17% lainnya juga bahkan

menyatakan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa Kota Bandung sering menampilkan

pertunjukan seni dan menarik bagi para wisatawan. Atraksi seni sering diperlihatkan terutama

parade di sepanjang Jalan Asia Afrika yang baru saja dilaksanakan untuk memperingati

Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di kota tersebut.

Indikator berikutnya mengenai penampilan modern kota bandung. Penampialn kota

bandung saat ini terus dibenahi namun tidak mengubah identitas bangunan asli di kota

tersebut, melainkan lebih kepada renovasi bangunan yang sudah dalam keadaan yang tidak

baik. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai kota bandung merupakan kota

berpenampilan modern :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.40

Tanggapan Responden Mengenai Penampilan Modern Kota Bandung

Gambar 4.40 merupakan hasil tanggapan responden mengenai Kota Bandung yang

berpenampilan modern dan hasilnya 68% mengatakan setuju serta 18% lainnya mengatakan

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung sudah berpenampilan modern tetapi

tidak meninggalkan kesan asli Kota Bandung tersebut. Sebagai contoh di Jalan Cihampelas

yang sepanjang jalannya berisikan toko – toko fashion berhiaskan patung – patung unik untuk

menarik minat para wisatawan, juga ada jalan Asia Afrika yang sekarang memiliki

penampilan modern dengan beragam aksesoris namun tetap memeperlihatkan jenis

bangunannya yang klasik.

Indikator selanjutnya yang akan dibahas mengenai kota bandung yang merupakan

kota metropolitan dan tanggapan dari para responden adalah sebagai berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.41
Tanggapan Responden Mengenai Bandung Sebagai Kota Metropolitan

Gambar 4.41 menunjukkan bahwa responden 44% menyatakan setuju dan 13%

menyatakan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa responden menganggap Kota Bandung

sudah cocok dikatakan sebagai Kota Metropolitan dilihat dari segi infrastruktur dan cara
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hidup warganya. Namun demikian masih ada yang menyatakan ketidak setujuannya karena

sarana dan prasarana yang dianggap belum cukup baik, kegiatan kota yang tidak berjalan 24

jam, dan kualitas hidup warganya belum bisa dikatakan Kota Metropolitan.

Indikator selanjutnya yaitu mengenai iklan dan promosi yang dilakukan yang

dilakukan oleh Pemerintah. Iklan dan promosi adalah salah satu cara yang dinilai efektif bagi

suatu pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisatanya. Berikut ini adalah hasil

tanggapan responden mengenai pemerintah yang melakukan iklan atau promosi untuk setiap

kegiatan yang dilakukan dengan baik :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.42
Tanggapan Responden Mengenai Iklan dan Promosi yang Dilakukan Pemerintah

Gambar 4.42 menunjukkan tanggapan responden mengenai iklan atau promosi yang

dilakukan oleh pemerintah dan hasilnya adalah 51% menyatakan setuju serta 9% lainnya

menyatakan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa iklan dan promosi yang dilakukan oleh

pemerintah untuk memasarkan pariwisata di Kota Bandung dirasa sudah optimal. Iklan atau

promosi yang dilakukan pemerintah menggunakan beberapa media seperti internet, televise,

radio, dan media cetak, namun yang sangat efektif dilakukan lewat berbagai macam media

sosial dan itu merupakan rekomendasi dari wisatawan lainnya yang pernah berkunjung ke
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Kota Bandung. Namun masih ada yang menyatakan rendah terhadap pernyataan ini karena

tidak semua orang bisa mengakses dan menggunakan internet maka kebanyakan juga

mendapatkan rekomendasi dari tatap muka.

Indikator berikutnya adalah mengenai event yang diselenggarakan oleh pemerintah

setempat yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Saat ini event – event tersebut

sering diselenggarakan oleh pemerintah dan yang paling terdekat adalah event internasional

bertajuk Peringatan Konferensi Asia Afrika. Berikut ini adalah hasil tanggapan responden

mengenai Pemerintah selalu menyelenggarakan event baik lokal, nasional, maupun

internasional untuk memperkuat citra Kota Bandung :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.43
Tanggapan Responden Mengenai Event yang Diselenggarakan Pemerintah

Gambar 4.43 menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan setuju dan bahkan

18% menyatakan sangat setuju, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah

dianggap selalu menyelenggarakan event baik itu event lokal, event nasional maupun event

internasional untuk memperkuat citra Kota Bandung. Event yang diselenggarakan

diantaranya adalah pameran promosi pariwisata yang dilakukan rutin yang di dalamnya berisi

pameran produk unggulan, pameran lokasi pariwisata, dan pameran untuk berinvestasi di

bidang pariwisata. Namun masih ada responden yang menyatakan rendah mengenai event

yang ada karena tidak semua responden tahu dan menghadiri acara – acara tersebut.
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Indikator berikutnya adalah mengenai Dinas Pariwisata yang berperan aktif dalam

mensosialisasikan kebijakan Kota Bandung. Dinas Pariwisata merupakan salah satu dinas

terkait yang bertugas di dalam mengembangkan pariwisata di suatu daerah. Berikut ini adalah

hasil tanggapan responden mengenai Dinas Pariwisata yang berperan dengan baik dalam

mensosialisasikan semua kebijakan terkait pengembangan identitas dan pencitraan Kota

Bandung :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.44

Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi yang Dilakukan Dinas Pariwisata

Gambar 4.44 memperlihatkan hasil tanggapan responden mengenai Dinas Pariwisata

yang telah berperan aktif dalam mensosialisasikan identitas dan pencitraan Kota Bandung,

dan dapat dilihat hasilnya 57% mengarah pada jawaban setuju dan 11% lainnya mengarah

pada jawaban sangat setuju. Hal ini berarti Dinas Pariwisata dianggap sudah mampu

mensosialisasikan identitas dan citra Kota Bandung sebagai salah satu destinasi pariwisata.

Namun demikian, masih ada yang menyatakan rendah dikarenakan tidak semua responden

memperhatikan hal yang selalu dilakukan Dinas Pariwisata untuk pengembangan Kota

Bandung.

4.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Komitmen Masyarakat Kota Bandung
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Untuk mengukur komitmen masyarakat Kota Bandung digunakan 4 indikator

mengenai kebanggaan masyarakat sebagai bagian kota, kepercayaan masyarakat, identitas

kota kreatif, dan motivasi serta semangat masyarakat. Indikator berikutnya mengenai

kebanggaan masyarakat Kota Bandung untuk menjadi bagian dari Kota Bandung itu sendiri,

dan hasil tanggapan dari para responden adalah sebagai berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.45

Tanggapan Responden Mengenai Kebanggaan Masyarakat Menjadi Warga Bandung

Gambar 4.45 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai kebanggaan

seseorang untuk menjadi bagian dari Kota Bandung, hasil yang diperoleh adalah 56%

menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut dan yang menyatakan sangat setuju

mencapai 33% dari keseluruhan responden. Hal ini berarti masyarakat memiliki kebanggaan

untuk menjadi bagian dari Kota Bandung karena selain Kota Bandung yang sudah menjadi

salah satu kota besar di Indonesia, kota tersebut juga dikenal sebagai salah satu kota yang

memiliki pariwisata unggulan dengan beragam jenis wisata di dalamnya.

Indikator selanjutnya adalah mengenai masyarakat yang selalu memberikan

kepercayaan pada Walikota dalam melakukan segala macam kebijakannya. Hasil tanggapan

responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.46

Tanggapan Responden Mengenai Kepercayaan Masyarakat Terhadap Walikota

Gambar 4.46 menunjukkan 40% responden menyatakan setuju dan 47% lainnya

bahkan menyatakan sangat setuju, hal ini berarti masyarakat memberikan kepercayaan

sepenuhnya kepada Walikota Bandung dikarenakan banyak gagasan yang telah dilaksanakan

di Kota Bandung yang membuat banyak perubahan dari Bandung terdahulu. Saat ini

pembangunan yang dilakukan dianggap sangat efektif karena membuat Kota Bandung lebih

asri dan lebih indah serta memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota wisata.

Indikator berikutnya adalah mengenai citra Kota Bandung yang dikenal sebagai kota

kreatif. Kota Bandung memang memiliki kreatifitas yang beragam dari beberapa bidang.

Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai penilaian bahwa citra kota sebagai

kota kreatif yang diusung oleh Pemkot Kota Bandung cocok dengan kenyataan :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.47
Tanggapan Responden Mengenai Citra Kota Kreatif

Gambar 4.47 merupakan tanggapan responden terhadap Kota Kreatif yang melekat di

Kota Bandung diusung oleh Pemerintah Kota itu sendiri dan sesuai dengan kenyataan.

Hasilnya adalah 46% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan bahkan 38%

menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti responden merasakan bahwa Kota Bandung

merupakan salah satu kota yang memiliki kreatifitas tinggi terutama pada generasi muda yang

selalu mengeluarkan ide – ide baru yang mendukung pembangunan kota. Kreatif yang

dimaksudkan disini juga bisa dilihat dari bidang pariwisata dimana sekarang banyak lokasi –

lokasi baru yang bisa dijadikan wisata, dari fashion dapat dilihat desain baru yang selalu

mampu menjadi trend, dan yang paling jelas dari segi kuliner selalu ada jenis kuliner baru

yang tidak pernah berhenti ada di Kota Bandung.

Indikator selanjutnya adalah mengenai komitmen masyarakat Kota Bandung yang

dapat dilihat motivasi dan semangat yang ditunjukkan dalam beraktifitas dan menunjukkan

kreatifitasnya dalam berbagai bidang, hasil tanggapan responden mengenai komitmen

masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.48
Tanggapan Responden Mengenai Komitmen Masyarakat Bandung

Gambar 4.48 menunjukkan jawaban responden terhadap komitmen masyarakat Kota

Bandung yang dapat dilihat dari motivasi serta semangatnya dalam menciptakan kreatifitas,

hasil yang diperoleh adalah 63% mengarah pada jawaban setuju dan 23% lainnya mengarah

pada jawaban sangat setuju. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat Kota Bandung memiliki

motivasi tinggi dan semangat yang terlihat dari kreatifitas yang ditunjukkannya untuk

memajukan Kota Bandung itu sendiri.

4.1.2.4 Tanggapan Responden Mengenai Proses Asimilasi

Pada proses asimilasi digunakan lima indikator untuk mengukurnya. Indikator yang

pertama mengenai proses asimilasi adalah tentang pimpinan yang mendorong masyarakat

agar mengidentifikasikan diri mereka pada merk kota Bandung itu sendiri, hasil tanggapan

dari responden mengenai pertanyaan tersebut dapat diihat pada diagram tersebut :



87

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.49

Tanggapan Responden Mengenai Dorongan Pimpinan Kepada Masyarakatnya

Gambar 4.49 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai pimpinan yang

mendorong masyarakatnya agar mengidentifikasikan dirinya pada merk kota, dan dapat

dilihat bahwa 55% menyatakan setuju dan 18% lainnya menyatakan sangat setuju. Hal ini

berarti masyarakat merasa bahwa pimpinan telah mendorong masyarakatnya untuk

mengidentifikasikan diri pada merek kota sehingga apabila masyarakatnya baik dan

menunjukkan keramahannya maka hal tersebut sesuai dengan identitas Kota Bandung.

Indikator berikutnya yaitu mengenai kemudahan pengembangan UKM di Kota

Bandung. UKM menjadi salah satu jenis usaha yang semakin berkembang di kota tersebut

karena banyaknya peluang yang ada dan juga didukung dengan fasilitas yang memadai. Hasil

tanggapan responden mengenai Walikota yang mengajak masyarakat untuk kreatif dengan

memberikan banyak kemudahan pada UKM dalam mengembangkan usahanya adalah sebagai

berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.50

Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan UKM Mengembangkan Usahanya

Gambar 4.50 adalah hasil tanggapan responden mengenai Walikota yang mengajak

masyarakat untuk kreatif dan memberikan kemudahan pada UKM, hasil yang diperoleh 60%

responden menyatakan setuju dan ada 22% yang menjawab sangat setuju. Hal tersebut

menandakan bahwa Walikota selalu mengajak warganya untuk kreatif dalam berbagai hal

guna membangun Kota Bandung sebagai kota kreatif. Selain itu Walikota juga mendukung

dan memberikan banyak kemudahan kepada UKM yang ada di Kota Bandung untuk

mengembangkan usahanya sehingga nantinya akan banyak UKM yang bisa menjadi sebuah

usaha besar ke depannya.

Indikator berikutnya mengenai kepemimpinan Walikota yang telah menurunkan

perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merek Kota Bandung yang sekarang sedang

dibangun dan hasilnya adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.51

Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan Walikota

Gambar 4.51 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai kepemimpinan

Walikota yang telah menurunkan perilaku yang tidak konsisten terkait merk kota, hasil yang

diperoleh adalah 51% menyatakan setuju dan 8% menyatakan sangat setuju. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kepemimpinan Walikota saat ini mampu menurunkan perilaku yang

tidak konsisten dari para masyarakatnya dilihat dari segi keamanan, kebersihan, dan

ketertiban yang sesuai dengan slogan Kota Bandung yaitu Bandung Juara. Dapat dilihat saat

ini kebersihan di Kota Bandung sudah mampu diatasi dan bahkan kota tersebut masuk pada

jajaran kota terbersih yang ada di Indonesia.

Indikator selanjutnya adalah Walikota yang mendukung citra kota tersebut. hasil

tanggapan responden mengenai Walikota yang terus mengajak masyarakat untuk mendukung

citra kota Bandung untuk mengurangi perilaku yang tidak konsisten terkait dengan citra Kota

Bandung dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.52
Tanggapan Responden Mengenai Walikota yang Mendukung Citra Kota Bandung

Gambar 4.52 merupakan tanggapan responden terhadap Walikota yang terus

mengajak masyarakatnya untuk mendukung citra Kota Bandung. Hasil yang diperoleh adalah

64% mengarah pada jawaban setuju dan 24% lainnya mengarah pada jawaban sangat setuju.

Hal ini mengartikan bahwa Walikota mampu untuk mengajak masyarakatnya agar terus

menjaga dan bahkan bisa membangun citra Kota Bandung agar menjadi lebih baik lagi.

Program – program yang telah dilakukan oleh Walikota seperti program ramah anak dan

program pembangunan kota juga merupakan salah satu usaha guna menunjang agar citra

Kota Bandung menjadi semakin baik.

Indikator berikutnya ini adalah mengenai Pemkot yang terus mensosialisasikan agar

masyarakat memahami dan terus membawa citra Kota Bandung dimanapun berada sehingga

nama kota semakin baik, berikut ini adalah hasilnya :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017



91

Gambar 4.53
Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi yang Dilakukan Pemkot Terkait Citra

Kota

Gambar 4.53 menunjukkan 62% responden mengarah pada jawaban setuju serta ada

juga 22% responden mengarah pada jawaban sangat setuju. Hal ini berarti Pemerintah Kota

terus melakukan upaya sosialisasi agar masyarakat selalu mengingat dan membawa citra

Kota Bandung kemanapun dan dimanapun. Hal ini dilakukan agar Kota Bandung terus

menjadi salah satu kota dengan citra yang baik dan dikenal di masyarakat secara luas sebagai

kota yang ramah dalam menyambut para wisatawan.

4.1.2.5 Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan Kreatif

Indikator selanjutnya adalah mengenai gagasan dari pimpinan di Kota Bandung. Saat

ini pimpinan Kota Bandung yang dimaksud disini adalah Walikota memiliki banyak

gagasan – gagasan baru mengenai pembangunan kota dalam berbagai aspek sehingga saat ini

banyak perubahan yang dialami kota tersebut dan turut meningkatkan citra Kota Bandung,

dan berikut adalah hasil tanggapan dari para responden :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.54
Tanggapan Responden Mengenai Gagasan Dari Pimpinan Kota Bandung

Gambar 4.54 memperlihatkan tanggapan masyarakat mengenai Pimpinan yang

mampu melahirkan gagasan baru untuk meningkatkan citra Kota Bandung, hasilnya adalah

44% responden menjawab sangat setuju dan 42% responden juga menjawab setuju terhadap

pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan saat ini mampu untuk

memberikan gagasan terkait dengan pembangunan kota yang terus dilaksanakan secara
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berkelanjutan. Gagasan yang dilahirkan seperti pembangunan taman sebagai salah satu

fasilitas ruang terbuka hijau, revitalisasi pedagang kaki lima, perbaikan pasar – pasar

tradisional, dan pembangunan sarana transportasi serta fasilitas – fasilitas umum lainnya

merupakan sedikit dari program pembangunan Kota Bandung.

Indikator berikutnya adalah mengenai tanggapan dari para responden mengenai

pemimpin yang selalu percaya diri dalam meningkatkan citra kota Bandung, dan hasilnya ada

pada diagram berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.55

Tanggapan Responden Mengenai Pemimpin yang Selalu Percaya Diri

Gambar 4.55 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai pemimpin yang

percaya diri dalam mendukung citra Kota Bandung. Hasilnya adalah 52% menyatakan setuju

dan 44% lainnya bahkan menyatakan sangat setuju, hal ini menandakan bahwa pemimpin

saat ini merasa percaya diri pada kemampuannya dan dari ide serta gagasannya mampu untuk

membangun citra Kota Bandung menjadi lebih baik. Pada kenyataannya memang saat ini

Kota Bandung terkenal memiliki pemimpin yang kreatif dan selalu percaya diri dalam

membangun kota yang dipimpinnya agar menjadi lebih maju ke depannya.

Indikator selanjutnya adalah mengenai penerimaan saran dan ide dari masyarakat oleh

pemimpin. Saran dan ide dari masyarakat setempat perlu ditanggapi jika memang berisi hal

yang positif dan mengarah pada kemajuan kota itu sendiri, di Kota Bandung sendiri

penggunaan media elektronik merupakan salah satu media untuk menyampaikan hal tersebut.
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Berikut ini adalah hasil tanggapan responden mengenai pemimpin yang menerima saran dan

ide dari orang lain untuk peningkatan citra kota Bandung :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.56
Tanggapan Responden Mengenai Pemimpin yang Menerima Saran dan Ide

Masyarakat

Gambar 4.56 menunjukkan bahwa 50% jawaban responden mengarah pada setuju

dan 35% lainnya mengarah pada jawaban sangat setuju. Hal ini mengartikan bahwa

pemimpin dalam hal ini Walikota selalu menerima saran dan ide dari orang lain termasuk

masyarakat Kota Bandung itu sendiri untuk peningkatan citra kota. Saran dan ide yang

disampaikan selalu ditanggapi oleh pemimpin karena memang saat ini media sosial

merupakan sarana komunikasi yang paling efektif digunakan dan Walikota juga

menggunakan media tersebut dalam setiap kegiatannya. Tidak setiap daerah dapat dijangkau

oleh Walikota sehingga laporan yang berisi saran dan ide sangat dibutuhkan olehnya agar

mengetahui permasalahan dan memberikan solusi di setiap wilayahnya.

Indikator berikutnya mengenai kharisma yang dimiliki oleh Walikota. Berikut ini

adalah hasil tanggapan responden mengenai kharisma walikota untuk mempengaruhi

masyarakat sehingga masyarakat merasa sebagai bagian dari Walikota tersebut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.57

Tanggapan Responden Mengenai Kharisma yang Dimiliki Walikota

Gambar 4.57 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai kharisma Walikota

yangmampu mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat merasa mereka adalah bagian

dari Walikota, hasil yang diperoleh adalah 58% menjawab setuju dan 35% lainnya menjawab

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Walikota memiliki kharisma yang membuat

masyarakat dekat dengan pemimpin dan bisa bekerja sama dalam membangun kota karena

seorang pemimpin tidak mungkin akan bisa membangun sebuah kota menjadi lebih baik

tanpa adanya keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri.

Indikator berikutnya yaitu mengenai tanggapan responden mengenai Walikota yang

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai masalah dan hasil tanggapan

dari para responden adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.58

Tanggapan Responden Mengenai Walikota yang Mampu Mendorong Kesadaran
Masyarakat Kota Bandung

Gambar 4.58 menunjukkan bahwa 52% jawaban responden mengarah pada setuju dan

34% jawaban responden lainnya mengarah pada sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa

Walikota mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai masalah. Walikota

dianggap mampu untuk memberikan solusi guna menyelesaikan masalah yang ada di Kota

Bandung.

Indikator selanjutnya yaitu mengenai tanggapan responden terhadap Walikota yang

selalu memberikan dukungan dan perhatian pada masyarakat secara pribadi. Hasil tanggapan

responden terhadap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :
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Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.59

Tanggapan Responden Mengenai Dukungan dan Perhatian yang Diberikan Walikota

Gambar 4.59 merupakan hasil tanggapan responden mengenai dukungan dan

perhatian yang diberikan oleh Walikota pada masyarakat secara pribadi. Hasilnya adalah 53%

jawaban mengarah pada setuju dan 25% jawaban lainnya mengarah pada sangat setuju. Hal

ini menandakan bahwa Walikota selalu mendukung dan memperhatikan apa yang dilakukan

oleh masyarakatnya selama itu bermuatan positif dan tidak mengganggu warga lainnya.

Walikota juga sering meninjau secara langsung ke daerah – daerah yang dianggap memiliki

masalah dan turut serta menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian, masih ada yang

menyatakan rendah terhadap pernyataan ini karena tidak setiap saat Walikota turun langsung

menangani masalah yang ada karena agenda yang sangat banyak dan masih ada hal lebih

penting lainnya.

Indikator berikutnya adalah mengenai Walikota yang bertindak secara proaktif untuk

mencegah penyimpangan (active management by exception) dengan menunjukkan

pemantauan yang aktif dan hasil tanggapan para responden adalah sebagai berikut :

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2017

Gambar 4.60
Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Proaktif Walikota Mencegah

Penyimpangan
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Gambar 4.60 menujukkan 59% jawaban responden mengarah pada setuju dan 29%

jawaban responden lainnya mengarah pada sangat setuju. Hal ini berarti Walikota terus

bertindak secara proaktif untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan di Kota Bandung.

Selain itu Walikota Bandung juga selalu melakukan pemantauan yang aktif dengan

mendirikan Command Center yang terletak di ruang kerja Walikota yang isinya adalah

pemantauan dari CCTV dari setiap sudut yang ada di Kota Bandung. Gagasan – gagasan

tersebut yang memudahkan Walikota sehingga setiap masalah bisa dipantau selalu dan bisa

diatasi secepat mungkin.

4.3. Analisis Konsep Teori Manajemen Kreatif Kepemimpinan Citra Kota
Bagian ini akan mengambarkan hasil penelitian utama sesuai dengan tujuan penelitian

yaitu mengembangkan teori city branding dalam ilmu komunikasi pemasaran. Pengembangan

teori city branding ini akan dikembangkan dengan mengaitkan teori komunikasi pemasaran

dan teori organisasi khususnya dalam pembentukan dan penguatan identitas merek suatu

kota dan citra kota. Secara khusus penelitian akan menganlisis bagaimana dimensi-dimensi

model prilaku organisasi diantaranya kepemimpinan dan komitmen masyarakat dalam

menciptakan branding suatu kota yang akan tertanam dalam benak masyarakat.

Berdasarkan tinjauan literatur, proposisi teoritis menginformasikan pengembangan

hipotesis penelitian bahwa hubungan antara Citra Kota dan Kepemimpinan serta Dukungan

Kelembagaan dimediasi oleh Komitmen Masyarakat. Pengukuran yang digunakan dalam

penelitian ini dikumpulkan dari berbagai studi literatur adapun berikut adalah indikator-

indikator yang digunakan dalam menyusun intrumen penelitian.

Identitas Kota

1. Bangunan-bangunan klasik yang ada di Kota Bandung menjadi ciri khas/ identik
dengan Kota Bandung.

2. Banyaknya tempat belanja, pusat fashion dan tampilan anak muda Bandung yang
simpel menjadi ciri khas Kota/identik dengan Kota Bandung.

3. Slogan “Bandung Juara” yang dibuat pemerintah Kota Bandung menjadi identitas
Bandung yang tertanam di benak masyarakat.

4. Kondisi alam yang indah dan cuaca yang sejuk menjadi ciri khas/identik Kota
Bandung sebagai Kota Kembang.

5. Budaya Sunda yang luhur dan masyarakat yang Kreatif menjadi ciri khas/identik
dengan julukan Kota Bandung sebagai Kota Kreatif.
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6. Tempat makan yang bertebaran, makanan yang lezat dan bervariasi menjadi ciri
khas/identik Kota Bandung sebagai Kota Kuliner.

7 Kota Bandung memiliki karakteristik kota dengan kemudahan akses dari satu
tempat ke tempat yang lain.

8 Kota Bandung memiliki karakteristik kota dengan suasana yang menyenangkan
dan santai.

9 Kota Bandung memiliki pemandangan yang indah dan merupakan keajaiban alam.

10 Masyarakat atau orang - orang asli Kota Bandung memiliki karakteristik yang
ramah.

11 Kota Bandung memiliki makanan khas yang unik dan sesuai selera lidah pada
umumnya.

12 Kota Bandung memiliki taman hiburan yang komplit untuk berbagai macam
hiburan.

13 Kota Bandung memiliki karakteristik dengan pusat atau fasilitas perbelanjaan yang
baik.

14 Kota Bandung memiliki karakteristik lingkungan yang bersih.
15 Kota Bandung merupakan kota dengan lingkungan yang aman dan tertib.
16 Kota Bandung merupakan kota dengan karakteristik hiburannya yang banyak.
17 Kota Bandung memiliki karaketristik kota yang tidak pernah tidur.
18 Kota Bandung memiliki karakteristik wisata alam yang menarik.
19 Kota Bandung memiliki ciri dengan budaya asli sunda yang dipertahankan.
20 Tinggal di Kota Bandung merasakan kehidupan dan budaya orang sunda asli.

Citra Kota
1 Nature : Menjelaskan bagaimana suasana kota Bandung.

Di Bandung, banyak taman yang tersedia bagi penduduk Kota Bandung.

2 Business Opportunity : Menjelaskan kota Bandung dalam memberikan kesempatan
kepada pelaku bisnis untuk melakukan bisnis di kota Bandung.

Bandung menyediakan banyak peluang bagi investor untuk menciptakan lapangan
kerja.

Bandung merupakan tempat yang baik dan aman untuk melakukan usaha.

3 Transport : Menjelaskan kota Bandung dalam menyediakan transportasi bagi
penduduk kota.
Tersedianya jaringan trasportasi yang memadai di Bandung.
Jalanan yang ada di Bandung terawat dengan baik.

4 Social Bonding : Menjelaskan kondisi kota Bandung dalam mendukung komunitas
masyarakat untuk melakukan hubungan sosial.

Bandung merupakan tempat yang baik sebagai tempat tinggal.
Bandung memiliki banyak budaya yang bermacam – macam.
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Bandung merupakan tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi oleh teman dan
keluarga.

5 Cultural Activities : Menjelaskan budaya lokal yang dapat dinikmati oleh
penduduk kota Bandung.
Bandung banyak menampilakan pertunjukan - pertunjukan seni.
Bandung merupakan kota berpenampilan modern.
Bandung merupakan kota metropolitan.

Dukungan Kelembagaan

1 Pemerintah melakukan iklan atau promosi untuk setiap kegiatan yang dilakukan
dengan baik

2 Pemerintah selalu menyelenggarakan event baik lokal, nasional maupun
internasional untuk memperkuat citra Kota Bandung

3 Dinas pariwisata telah berperan dengan baik dalam mensosialisasikan semua
kebijakan terkait pengembangan identitas dan pencitraan (branding) Kota Bandung

4 Walikota mengajak masyarakat untuk kreatif dengan memberikan banyak
kemudahan pada UKM dalam mengembangkan usahanya.

5 Walikota terus mengajak masyarakat untuk mendukung citra bandung dengan
mengurangi perilaku yang tidak konsisten terkait dengan citra kota yang dibangun.

6 Pemkot terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengingat
serta membawa citra kota bandung dimanapun

7
Pimpinan mendorong masyarakat agar mengidentifikasikan diri mereka pada merk
kota.

8
Kepemimpinan walikota telah menurunkan perilaku yang tidak konsisten terkait
dengan merk yang dibangun.

Komitmen masyarakat

1 Masyarakat memiliki kebanggaan untuk menjadi bagian dari kota bandung

2 Masyarakat memberikan kepercayaan pada wali kota

3 Masyarakat menilai bahwa citra kota sebagai kota kreatif yang diusung oleh
pemkot bandung cocok dengan kenyataan

4 Komitmen masyarakat Kota Bandung dapat dilihat dari motivasi dan semangatnya
dalam menciptakan kreatifitas dan berbagai hal

Kepemimpinan kreatif

1 Pimpinan mampu melahirkan gagasan yang baru untuk meningkatkan citra kota
bandung

2 Pemimpin percaya diri dalam mendukung citra kota bandung

3 Pemimpin menerima saran dan ide dari orang lain untuk peningkatan citra kota
bandung
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4 Walkot memiliki kharisma untuk memengaruhi masyarakat sehingga masyarakat
merasa sebagai bagian dari Walkot.

5 Walkot meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai masalah

6 Walkot memberi dukungan dan perhatian pada masyarakat secara pribadi.

7 Walkot bertindak secara proaktif untuk mencegah penyimpangan (active
management by exception), dengan menunjukkan pemantauan yang aktif

Berdasarkan hasil pengukuran dari konsep-konsep tersebut kemudian dilakukan

analisis sesuai dengan pardigma hubungan antar konsep teori yang kembangkan dalam kajian

literatur, yang merupakan jawaban secara teoritis. Oleh karena itu untuk menguji paradigma

penelitiani ini telah dilakukan anailisis sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Model hipotesis yang dikembangkan hasil pengolahan data dengan

mengunakan bantuan Software AMOS 22 adalah sebagai berikut :
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Sebelum pengujian hipotesis penelitian dilakukan pengukuran pengujian validitas dan

relibilitas konsep variabel. Pengujian validitas dan relibilitas konsep variabel mengadopsi

pendekatan confirmatoary faktor analisis. Hasil analisis faktor konfirmatori menunjukkan

bahwa model pengukuran Kepemimpinan Transformasional, Dukungan Kelembagaan,

Komitmen Masyarakat dan Citra Kota dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian dapat

disimpulkan bahwa uji kecocokan model pengukuran dapat diterima. Dengan kata lain,

parameter keseluruhan model menunjukkan bahwa data mendukung model dengan baik.

Hasil confirmatoary faktor analisis digunakan untuk menguji Goodness of Fit Indeks.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa uji kecocokan model pengukuran

dapat diterima. Dengan kata lain, parameter keseluruhan model menunjukkan bahwa data

mendukung model dengan baik.

Model Confirmatory factor Analisis Variabel Penelitian

Uji Confirmatory Konsep Transformational_Leadership

Estimate S.E. C.R. P

X1 0,681

X2 0,756 0,06 14,017 ***

X3 0,729 0,071 13,582 ***

X4 0,656 0,062 12,378 ***

X5 0,028 0,274 0,556 0,578

X6 0,708 0,077 13,252 ***

X7 0,619 0,063 11,749 ***

Uji Confirmatory Konsep Commonity_Commitment

Estimate S.E. C.R. P

Z6 0,671 0,138 9,66 ***

Z5 0,528 0,152 8,4 ***

Z4 0,381 0,129 6,67 ***

Z3 0,503 0,124 8,139 ***

Z2 0,37 0,106 6,525 ***

Z1 0,502

Z7 0,606 0,14 9,132 ***

Z8 0,738 0,143 10,117 ***

Z9 0,76 0,166 10,259 ***
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Z10 0,573 0,133 8,837 ***

Z11 0,311 0,154 5,661 ***

Uji Confirmatory Konsep Organizational_Support

Estimate S.E. C.R. P

X12 0,599 0,087 10,097 ***

X11 0,605 0,082 10,176 ***

X10 0,205 0,102 3,971 ***

X9 0,675 0,102 10,979 ***

X8 0,582

X13 0,528 0,101 9,192 ***

X14 0,491 0,089 8,685 ***

X15 0,463 0,094 8,28 ***

Uji Confirmatory Konsep City_Image

Estimate S.E. C.R. P

Y1 0,679

Y2 0,697 0,096 12,783 ***

Y3 0,633 0,097 11,75 ***

Y4 0,746 0,084 13,526 ***

Uji Teori Manajemen Kreatif Kepemimpinan dan Komitmen Masyarakat dalam

Mengembangkan Identitas dan Citra Kota

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis nilai Critical Ratio (CR) dan nilai

Probability (P) hasil pengolahan data, dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan,

yaitu diatas 1.96 untuk nilai CR dan dibawah 0.05 untuk nilai P Value. Apabila hasil olah

data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang

diajukan dapat diterima. Secara rinci pengujian hipotesis penelitian akan dibahas secara

bertahap sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan.

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Hypothesis Estimate S.E. C.R. P Ket

Commonity_Commitment <--- Transformational_Leadership ,176 ,103 1,467 ,142 TS
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Hypothesis Estimate S.E. C.R. P Ket

Commonity_Commitment <--- Organizational_Support ,669 ,515 3,265 ,001 S

City_Image <--- Commonity_Commitment ,532 ,109 5,118 *** S

City_Image <--- Transformational_Leadership -,185 ,095 -1,739 ,082 TS

City_Image <--- Organizational_Support ,541 ,505 2,810 ,005 S

Berdasarkan hasil pengolahan data dari hipotesis yang akan diverifikasi dari lima hipotesis

menujukan hanya empat hipotesis yang menunjukan memiliki dampak yang signifikan yaitu

Pengaruh Kepemimpinan Tranformasional terhadap Komitmen masyarakat sebesar 0.176,

Pengaruh Dukungan Kelembagaan terhadap Komitmen Masyarakat sebesar 0.669, Pengaruh

Dukungan Kelembagaan terhadap Citra Kota sebesar 0.541 dan Pengaruh Komitmen

Masyarakat terhadap Citra Kota sebesar 0.532, Sedangkan hipotesis yang menyatakan

terdapat Pengaruh Kepemimpinan Tranformasional terhadap Citra Kota tidak signifikan.

Analisis Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Analisis ini digunakan untuk melihat kekuatan pengaruh antar konstruk, berdasarkan

pengaruh tidak langsung dan pengaruh totalnya. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh

yang muncul melalui sebuah variabel antara dan pengaruh total adalah pengaruh dari

berbagai hubungan. Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dari

model penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

Variabel Endogen Variabel Eksogen

Pengaruh

Langsung

Pengaruh Tidak

Langsung

Total

Pengaruh

Transformational_Leadership Commonity_Commitment 0,176 - 0,176

Organizational_Support Commonity_Commitment 0,669 - 0,669

Commonity_Commitment City_Image 0,532 - 0,532

Transformational_Leadership City_Image -0,185 0,093 -0,092

Organizational_Support City_Image 0,541 0,356 0,897

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel diatas, menujukan bahwa Organizational Support

memiliki dampak tidak langsung lebih besar dari pada Transformational Leadership

terhadapa Citra Kota melalui Commonity Commitment.Pengaruh Organizational Support

terhadap City Image melalui Commonity Commitment yaitu 0,356, sedangkan Pengaruh

Transformational Leadership terhadap City Image melalui Commonity Commitment hanya
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0,093. Pengaruh total Organizational Support terhadap City Image sebesar 0,897 dan

Pengaruh total Transformational Leadership terhadap City Image sebesar -0,092.

Temuan Sementara Teori Manajemen Kreatif Kepemimpinan dan Komitmen
Masyarakat dalam Mengembangkan Identitas dan Citra Kota

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa City Image dipengaruhi

Organizational Support Dimana nilai variabel Commonity Commitment terbukti sebagai

variabel mediasi yang menghubungkan variabel Organizational Support terhadap City Image.

Berdasarkan hasil analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa City Image dipengaruhi oleh

Organizational Support melalui Commonity Commitment, jika Organizational Support

semakin besar makan Commonity Commitment akan semakin tinggi sehingga secara tidak

langsung akan berdampak pada peningkatan City Image.

Sedangkan hasil yang lain diperoleh bahwa Variabel Transformational Leadership memiliki

pengaruh langsung yang kurang signifikan terhadap Commonity Commitment, sehingga

dampaknya terhadap City Image juga kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepemimpinan

tidak secara langsung mempengaruhi citra kota tetapi akan memiliki dampak yang signifikan

jika masyarakat juga memiliki komitemen yang kuat, oleh karena itu peran dari

kepemimpinan lebih bagaimana menjadi pemimpin untuk masyarakat agar masyarakat

terdorong untuk memiliki komitmen yang tinggi, sehingga dengan komitmen yang tinggi

akan mendorong pada peningkatan citra kotan.

Membangun Citra Kota Bandung

Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Ibu kotanya Jawa Barat. Merupakan

salah satu lokasi favorit kunjungan berwisata di Indonesia. Meningkatkan Citra Kota

Bandung terus dilakukan oleh pemerintah daerah, berbagai usaha terus dilakukan untuk

menghidupkan kembali kejayaan Kota dimasa kolonialisme, dimana pada saat itu terkenal

dengan julukkan Paris Van Java.berbagai usahaya yang dilakukan adalah dengan membuat

berbagai program. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun berbagai program baik

infrastruktur maupun program kemasayarakatan. Berdasarkan hasil penelitian menujukan

bahwa persepsi responden terhadap pembangunan citra kota bandung cukup berhasil. Respon

kognitif dan afektif masyarakat terhadap citra kota Bandung dinilai dari sudut pandang
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masing-masing orang. Sikap atau penilaian terhadap kota bandung ini merupakan hasil dari

proses penerimaan informasi, mengingat, dan menerjemahkan apa yang mereka rasakan.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Dimensi pandangan masyarakat terhadap citra kota

dijelaskan oleh Lynch, 1960.Dari hasil analisis maka diketahui bahwa persepsi terhadap citra

kota Bandung lebih cenderung menilai terus meningkat dari persepsi dan pengalaman yang

dilalui responden. Penilaian baik atau buruk responden yang ditekankan pada keberadaan

fasilitas,kenyaman,bangunan dan lain-lain lihat indikator yang dinilia oleh responden.

Sehingga membangun citra kota bandung harus terprogram dari berbagai aspek baik

infrastruktur dan program kemasayarakatan.

Pengaruh Komitmen Masyarakat dengan Citra Kota

Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahawa keterkaitan Citra Kota dengan komitmen

masyarakat sangat tinggi hal ini mengidikasikan bahawa citra kota akan lebih cepat terbentuk

karena dipengaruhi oleh komitmen masyarakat. kekuatan ikatan yang menghubungkan Citra

kota dengan komitmen masyarakat ditentukan oleh tiga dimensi komitmen masayarakat

yaitu :continuance, affective, and normative.

 continuance terjadi karena ikatan antara anggota masyarakat dan komunitas tertentu di

kota Bandung timbul dari kepercayaan anggota bahwa keterlibatannya dalam

membangun citra kota akan memberi dia keuntungan yang tidak mudah didapat, di

tempat lain. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen masyarakat mengkonstruksi

ketergantungan yang rasional pada manfaat ekonomi yang di timbulkan dari citra

kota.Mereka menginvestasikan banyak usaha di kota tersebut, berusaha membangun

identitas di sana dan untuk mempelajari adat istiadat masyarakat. Investasi ini, pada

gilirannya, meningkatkan komitmen atau loyalitas anggota masyarakat terhadap merek

kota tersebut.

 afektif terjadi karena ikatan antara anggota masyarakat dan komunitas tertentu di kota

Bandung, yang berasal dari keterikatan emosional individu terhadap kota Bandung. Hal

ini mengindikasikan bahwa komitmen masyarakat mengkonstruksi lebih secara

emosional, dimana anggota masyarakat kota Bandung terlibat secara pribadi dalam

sebuah kominitas, serta tingkat kepercayaan dan komitmen yang dia berikan kepada

masyarakat untuk membangun citra kota Bandung. Anggota dengan keinginan afektif

tinggi untuk melanjutkan hubungan mereka dengan masyarakat di masa depan, dan

partisipasi mereka dan interaksinya. dengan anggota lain membantu memperkuat
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pengalaman dan nilai merek mereka, yang mengarah pada komitmen merek atau

loyalitas yang ditingkatkan.

 normatif terjadi karena ikatan antara anggota masyarakat dan komunitas tertentu timbul

dari rasa kewajiban individu terhadap pengembangan Kota. Hal ini mengindikasikan

bahwa komitmen masyarakat terjadi secara individu yang menginternalisasi rasa

kesetiaan dan kewajiban atau dia merasa memiliki hutang terhadap kota kelahiranya

dimana mereka tinggal dan dibesarkan.Bagi masyarakat dengan normatif tinggi, "hal

yang benar untuk dilakukan" adalah secara konsisten akan menjadikan kota sebagai

bagian dari diri mereka sehingga segala sesuatu yang dilakukan adalah benar-benar untuk

kepentigan peningkatan citra kotanya. Mereka cenderung reaktif terhadap gangguan yang

mengganjal terhadap pembangunan citra kota.
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BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan teori city branding dalam ilmu

komunikasi pemasaran. Pengembangan teori city branding ini akan dikembangkan

dengan mengaitkan teori komunikasi pemasaran dan teori organisasi khususnya dalam

pembentukan dan penguatan identitas merek suatu kota dan citra kota. Secara khusus

penelitian akan menganlisis bagaimana dimensi-dimensi model prilaku organisasi

diantaranya kepemimpinan dan komitmen masyarakat dalam menciptakan branding

suatu kota yang akan tertanam dalam benak masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian

yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, City Image dipengaruhi Organizational

Support Dimana nilai variabel Commonity Commitment terbukti sebagai variabel

mediasi yang menghubungkan variabel Organizational Support terhadap City Image.

Berdasarkan hasil analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa City Image dipengaruhi

oleh Organizational Support melalui Commonity Commitment, jika Organizational

Support semakin besar makan Commonity Commitment akan semakin tinggi sehingga

secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan City Image.

2. Sedangkan hasil yang lain diperoleh bahwa Variabel Transformational Leadership

memiliki pengaruh langsung yang kurang signifikan terhadap Commonity Commitment,

sehingga dampaknya terhadap City Image juga kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa

Kepemimpinan tidak secara langsung mempengaruhi citra kota tetapi akan memiliki

dampak yang signifikan jika masyarakat juga memiliki komitemen yang kuat, oleh

karena itu peran dari kepemimpinan lebih bagaimana menjadi pemimpin untuk

masyarakat agar masyarakat terdorong untuk memiliki komitmen yang tinggi, sehingga

dengan komitmen yang tinggi akan mendorong pada peningkatan citra kotan.

5.2. SARAN

1. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Ibu kotanya Jawa Barat.

Merupakan salah satu lokasi favorit kunjungan berwisata di Indonesia. Meningkatkan

Citra Kota Bandung terus dilakukan oleh pemerintah daerah, berbagai usaha terus

dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan Kota dimasa kolonialisme, dimana

pada saat itu terkenal dengan julukkan Paris Van Java.berbagai usahaya yang dilakukan
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adalah dengan membuat berbagai program. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun

berbagai program baik infrastruktur maupun program kemasayarakatan. Berdasarkan

hasil penelitian menujukan bahwa persepsi responden terhadap pembangunan citra kota

bandung cukup berhasil. Respon kognitif dan afektif masyarakat terhadap citra kota

Bandung dinilai dari sudut pandang masing-masing orang. Sikap atau penilaian terhadap

kota bandung ini merupakan hasil dari proses penerimaan informasi, mengingat, dan

menerjemahkan apa yang mereka rasakan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa

Dimensi pandangan masyarakat terhadap citra kota dijelaskan oleh Lynch, 1960.Dari

hasil analisis maka diketahui bahwa persepsi terhadap citra kota Bandung lebih

cenderung menilai terus meningkat dari persepsi dan pengalaman yang dilalui responden.

Penilaian baik atau buruk responden yang ditekankan pada keberadaan

fasilitas,kenyaman,bangunan dan lain-lain lihat indikator yang dinilia oleh responden.

Sehingga membangun citra kota bandung harus terprogram dari berbagai aspek baik

infrastruktur dan program kemasayarakatan.

3. Secara fundamental penelitian ini memberikan saran bahwa pengembangan teori strategi

komunikasi pemasaran terutama pada teori city branding. Secara praktis dapat diterapkan

dalam kebijakan pengembangan dan penguatan identitas dan citra sebuah kota. Hasil

penelitian menyarankan bahwa pengambil keputusan di kota Bandung maupun di kota-

kota lainnya dan ditingkat nasional dalam upaya meningkatkan citra kota sebaiknya

mempertimbangkan kebijakan kepemimpinan dan dukungan kelembagaan yang

komperhensip dan menorong masyarakat untuk berperan aktif dengan demikian

komitmen masyarakat dapat terjaga.

4. Penelitian terkait citra kota sudah banyak dilakukan baik didalam maupun diluar negeri.

Namun, penelitian-penelitian yang ada lebih banyak dikembangkan untuk melihat citra

kota dalam hubungannya dengan strategi pemasaran kepada konsumen atau pihak

eksternal. Penelitian terkait model citra kota yang dikembangkan dari perspektif teori

organisasi relatif masih jarang. Penelitian ini mengembangkan model citra kota melalui

upaya-upaya pihak internal, terutama kepemimpinan dan komitmen masyarakat. Hingga

saat ini penelitian dengan model yang sama belum ditemukan. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini dapat memperjelas teori mengenai model city branding dari perspektif teori

organisasi. Hal ini yang menjadi gagasan fundamental dan orisinalitas untuk mendukung

pengembangan ilmu pengetahuan.



109

BAB VI.

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Paradigma penelitian dalam konsep fundamental yang dikembangkan ini masih belum

lengkap dan establis, oleh karena itu tahap selanjutnya akan dilakukan pengujian

terhadap model yang telah dikembangkan.Pengujian akan dilakukan terhadap

stakeholder yang lebih spesifik yaitu masyarakat yang merasakan bagaimana kehidupan

yang dialami dengan berkembangnya sebuah kota.

2. Tahapan Berikutnya akan melakukan diskusi fokus dengan berbagai nara sumber baik

pemerintah, akademisi, dan pengusaha untuk meilihat pandangan mereka terkait dengan

hasil penelitina ini.

3. Setelah mendapatkan masukan secara kualitatif akan di coba di analisis berdasarkan uji

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada analisis ini tidak menggunakan alat

statistik, tetapi pengunakan pendekatan hirarki analitik untuk mendapatkan gambaran

bagaimana arah kebijakan dalam memposisikan merek Kota Bandung. Metode

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu model pengambilan

keputusan untuk mengatasi permasalahan multi faktor atau multi kriteria yang kompleks.

Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-

kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan

akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Secara umum, dengan menggunakan AHP,

prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis, transparan, dan

partisipatif. AHP digunakan untuk meilihat prioritas kebijakan publik yang menuntut

transparansi dan partisipasi.

4. Hasil pengujian paradigma penelitian fundamental ini juga diharapkan dapat

menghasilkan artikel lanjutan yang komperhensip yang nantinya dapa publikasi di jurnal

internasional yang lebih berreputasi.

5. Hasil penelitian lajutan juga sakan dipublikasikan di seminar nasional/internasional yang

relefan, sehingga dapat diperoleh masukan-masukan untuk kesempurnaan penelitian
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terutama dalam mengembangkan konsep fundamental dari teori City Barnding

Management.
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Abstract
Brand to be something very important for a city. With attractive brands, will invite many visitors

both investors, businesses, and tourists. It is related to the expected revenues will increase with the brand of
a city. Bandung as a unique city in Indonesia is one of the cities that are trying to improve its brand image
through various efforts, leadership and commitment to the community. Such efforts have resulted in
significant changes in the interest of visitors. This is evident through the research on 150 respondents,
which indicates that the leadership and commitment of the community have significant influence on
improved image of the city of Bandung. This research was conducted by distributing questionnaires and
interviews on multiple stakeholders. Some findings have been produced and the recommendation was
given for leadership and commitment to public increasingly supports the improvement of the brand image
of Bandung.

Keywords: City Image, Organization Support, Leadership, Community Commitment

Introduction
Image and reputation of a city affects its

ability to obtain the necessary resources (Popescu,
2012). According to Allan (2011), a city currently
competing to develop, acquire and maintain the
human resources that have ability, investors,
companies and tourists, as well as opportunities to
sell products and services as well as values and
lifestyles to people outside the city. Brands city
help distinguish it from other cities and create a
distinct identity. Furthermore, says that giving
brands more complex than the city to re-brand the
product. (Allan, 2011, Hankinson, 2001).

Under Law No. 32 of 2004 on Regional
Government, said that regional autonomy is the
right, authority, and duties of the autonomous
regions to set up and manage their own affairs and
interests of local communities in accordance with

laws and regulations. With the legislation, requires
each city to rely on their potential to develop the
region in showing the characteristics of each city.

Some of the major cities in Indonesia are
already doing city branding one of its aims to
attract domestic and foreign tourists. However, in
Indonesia, there is no city that has a strong brand in
the eyes of visitors, especially internationally. At
an international meeting based urban creative
economy in Yokohama, followed by 11 countries
in 2007, the city of Bandung is declared as one of
the creative city in the Asia Pacific region and was
chosen as a pilot project of creative cities
throughout East Asia. Starting in 2008, the brand
of Bandung as Emerging Creative City began often
touted primarily on community BCCF (Bandung
Creative City Forum).
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Results of a preliminary study states that
less Bandung city attract visitors from abroad for
hotels and other public facilities have a less
attractive qualities. In fact, according to research
results Dragolea & Cotîrlea (2012), tourist visits
due to the satisfactory service, and according to
need. Preliminary study results show that the city's
identity has not been supported by all parties
involved.

Communities that contribute to the
formation of the identity of the city of Bandung
such as business, cultural activist, entertainment
services, and restaurants do not yet have a
commitment to strengthen the image of the desired
city. This requires the efforts of leaders to promote
the brand of the city and create policies that can
increase community commitment. Therefore, it is
necessary to first identified how the image of the
city of Bandung today. Then, you need to know
how far the influence of leadership and public
commitment to the formation of the image of the
city of Bandung.

Aim of this study to measure how much
influence the leadership and institutional support to
community commitment in improving the image of
the city of Bandung. Through this study are
expected to be known how the leadership and
institutional support may affect the image of the
city of Bandung and how important the role of
leadership and institutional support in influencing
the community's commitment to improving the
image of the city of Bandung.

Conceptual Framework
Brand Image

Concept of 'place marketing' appears at the
beginning of 1990 as the marketing efforts that
emphasize on marketing a region. Kotler et al.
(1999) describes some of the major issues of
marketing a place up on the notion of the
importance of considering a city market. City
marketing is a sub concept of place marketing.In

this case, branding is the first step in the marketing
place. According to the American Marketing
Association (AMA), the brand is defined as a name,
shapes, designs, symbols or anything that gives the
identity of the goods or services are sold as a
differentiator of goods sold by other sellers.
Legally known trademark or trademark.

The brand of a city provides several
advantages to the visitors, namely: employees who
are required, the opportunity for schools, training,
and research, adequate shelter, living expenses are
reasonable, salaries, transportation systems, culture
and recreation, public safety, tax and a stable
economic climate (Popescu, 2012). Therefore, the
brand of a city is a form of place branding.
However, the characteristics of an area determined
by the stakeholders involved in the process, while
the socialization of management was often not
always comprehensible (Petrea et al., 2014)

Hospers (2004) states that the marketing of
a location (city) is important to cover the gap
between the city's identity with a public image that
is outside the city and how the city wants to be
known by people outside (the brand or the
reputation of the city). It is a major part of place
branding.

According Petrea, et al. (2014), the image
is physically the most important is downtown
cityscapes, local arts, infrastructure, and industrial,
historic buildings, parks and landscaping, historic
and non-historic flagship buildings and places,
public facilities, themed environments /
amusement parks, stadiums if raga. For imagery is
immaterial, constructed through art, culture, formal
occasions, heritage and ethnic events, and symbols,
gastronomy, sports events. To enhance the brand a
place, Kotler et al. (1999) suggests the need to
consider several aspects as a cornerstone in
building a competitive advantage, namely: - design
(place as character), - Infrastructure (place as a
fixed environment), - basic services (place as
service provider), and - Attractions (places as
entertainment and recreation).
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Leadership
Provide brand will help the city to ensure

its identity, promote, focus, and differentiate with
other cities. Behind the development of the brand,
there is the ambition and vision of management
related to the economic aspects (Dragolea, Cotîrlea
2012)

In marketing a city requires the support of
the leadership, the community, and some
departments as a form of internal branding process.
Therefore, an explanation of the values of the city
is not enough to ensure commitment from them.
Leaders need to ensure subordinates attention and
understand the brand and the values of the city.
Typically, after the values and brand are well
communicated, then the public will have a
commitment to the brand of the city.

Morhart et al., (2009) through his research
on the 269 employees who demonstrate that
leadership can build brands through employee
involvement. The transactional leadership style
affect employees through the process of fulfillment,
leading to increase attention and decrease the
inconsistent behavior associated with the brand is
built. In contrast, transformational leadership
influence subordinates through a process of
internalization and reduce the inconsistent behavior
associated with the brand is built. Both types of
leadership in influencing mediated by employee
perceptions of autonomy, competence, and the
relationship between brands built with his work.
Research results show that transformational
leadership transactional leadership strengthens.

The purpose of marketing a city is to
improve people's living standards (Kavaratzis,
2004). It is very important to understand in
determining the marketing strategy and planning. If
people do not know and understand how to
strengthen the values of the city, it is usually the
community's commitment to carry out the brand
and the values that have been communicated to
external parties is not reached.

Petrea et al., (2014) and Kavaratzis (2004)
stated that the difficulties in building a city brand is
a challenging and complex process because it is
associated with many and diverse stakeholders
with different interests.

Internal communication to the public
should clearly related to an idea of what society's
role in delivering the brand promise. This will
increase the commitment and motivation of the
population. Through the commitment of the
community, then the city can improve its brand
image.

Transformational and transactional
leadership theory is a theory that has been widely
adopted by researchers, including by Blankenship
(2010), Basham (2010), Ho, et al. (2008), and Kim
(2009). The characteristics of transformational
leadership is described by Bass (1990), including:
- Charisma is defined as a process of a leader to
influence subordinates in a manner causing
strong emotions so that subordinates identify the
leader.

- Intellectual stimulation shows a process in which
the subordinate leaders to raise awareness of the
problems and influencing subordinates to look at
problems from different perspectives.

- Individual attention describes the behavior of
leaders who provide support and personal
attention to subordinates.

Characteristics of transactional leadership by Bass
(1990), namely:

- certain benefits (contingent rewards) shows the
reward had been offered as a result of the
achievement of specific performance. This
component requires clarity rewards of a job.

- Proactive measures to prevent irregularities
(active management by exception), indicating a
subordinate activity monitoring to ensure that the
work has been carried out effectively.

- Corrective measures (passive management by
exception) demonstrate corrective action in
response to a deviation from the standard of
performance.
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Most previous studies showed that
transformational leadership characteristics proved
effective in encouraging subordinates to achieve
goals (Avolio et al., 1999). Transformational
leaders interact using an emotional approach to
stimulate the intellectual development of
subordinates (Ho et al., 2009; Sağnak, 2010).

Organization Support
In the opinion of Brazier (2005), an

environment that supports positive effect on the
transformational style. Organizational climate
variables related to the exchange between leaders
and subordinates. A supportive environment
consists of a clear vision, providing access to
information, giving support, providing resources,
clarity of role and the wide span of control is a
participatory climate that encourages subordinates
to grow and develop. The conclusion of this study
indicate that the organizational climate that
supports tend to increase exchanges between
leaders and subordinates. This study also shows the
case under the climate when the organization
supports, the more power and influence comes
from within the leader (informal), rather than
formal power and influence. Good organizational
climate also increases the creativity and innovation
of subordinates. Brazier research proved that the
person's leadership style can not be separated from
environmental factors influence the organization.
Environmental organizations that support will
encourage the leader to implement
transformational force and encourage a good
relationship with a subordinate

Research Aiken, et al (2002) regarding the
effects of staffing and organizational support to the
dissatisfaction of employees towards work, burn-
out, and a report on the quality of service. Research
results indicate that the quality of service three
times lower if staffing and organizational support
is lower than in organizations with staffing and
organizational support is high.

Results of research Fu, et al (2009) explains
that perceptions of organizational support as
employee perceptions regarding the extent of the
organization appreciated the contribution and the
extent of the economic security of the organization
concerned. POS raises the perception of inflated
expectations, and an indication of support from the
organization when needed, indicators of
organizational support consists of: 1). company
strongly consider the goals and values, 2).
company is ready to help when I was dealing with
a, 3). company concerned with my well-being, 4).
company is willing to help me if I want to have the
convenience / specialty revenues, and 5).
Companies care about my job satisfaction in
general

According to Yonn (2004) the support of
influential organizations on employee efforts to
provide good service and the employee satisfaction.
Among supervisory support, organizational support,
and consumer participation greatest effect on job
satisfaction is the support supervisor. The research
is based on the perception of employees regarding
organizational support becomes a very important
factor for participation in the achievement of
objectives. When the case of the research Yoon
(204) is associated with a city, the important
leadership role that the community would be
involved in achieving the objectives of the city.

Community commitment
Prophet (2002) states that the community's

commitment to the brand it is important to: a).
provide real reason the public to the city so that
people are motivated and empowered, b).
community can assess the extent of the fit into the
grand scheme of the brand promised on external
parties and its impact on achieving the objectives
cities, c). Giving award at the city that is able to
achieve brand desirable, and c). Ensures on any
aspect of the efforts need to be focused

Prophet (2002) states that the assimilation
of the brand is a set of programs designed to ensure
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that all people understand and remember and bring
it well within the good life while it is inside or
outside city.

Commitment to the city showed the brand
successful assimilation. People understand the
meaning of the brand and how it might translate
into real behavior. The public think, speak, and act
in line with the brand to be achieved. Community's
commitment to the brand will make the
relationship between the community and the visitor
generates very good impact for the city. This can
be achieved with leadership example.

Organizational commitment is the
commitment shown by an employee who looks
through the relationship between himself and the
organization. The theory of organizational
commitment is a cornerstone of the theory to
discuss the commitment of the community.
According to Choi (2006), organizational
commitment is the extent to which a person has a
purpose, values, commitment, and involved in the
organization as well as the processes in the
organization. According to Chen (2004),
organizational commitment showed strong
confidence and acceptance of the goals and values
of the organization, willingness to give maximum
effort on the organization, and a strong desire to
remain a member of the organization.

Defined organizational commitment as well
as the level of employee confidence, acceptance of
organizational goals, and the desire to be part of
the organization (Kumar et al., 2009). Another
definition explains that the organization is an
investment commitment of a person in the
organization and engaging attitude that produce
better social quality (Jafri, 2010; Noordin et al.,
2010; Sihombing & Gustam, 2007). Based on
some of the definitions above, a community
committed to the city is the people who have
confidence in city government, acceptance of goals,
and the desire to become part of the city where
they live, engaging attitude that produce better
social quality.

Organizational commitment by Allen &
Meyer (1990) consists of three components. The
psychological component can be seen as mutually
independent variables or jointly. Blankenship
(2010) states that the component contains two
characteristics, namely the employee relationship
with the organization and its influence on the
decision to continue membership in the
organization. Furthermore, Blankenship which
refers to the opinion of Porter stated that there are
three factors related to organizational commitment,
which is a strong belief in the goals and values of
the organization, willingness to give a great effort
for the organization, and a strong desire to
maintain membership in the organization.

The theory of organizational commitment
by Allen & Meyer (1990) shows that
organizational commitment can be divided into
three parts, namely: continuance commitment,
normative commitment, affective commitment.
Each of these different components, but in terms of
the community's commitment affective
commitment is the most appropriate to use.
Kulkalyuenyong (2012) describes the affective
commitment employees demonstrate emotional
involvement and identification with the
organization. Employees who have a strong
affective commitment will remain a member of the
organization on his own consciousness. Affective
commitment can be grouped into three sections,
namely:
- personal characteristics. In this case illustrates
the tendency in private, such as need for
achievement, need for affiliation and autonomy,
the higher power requirements, personal work
ethic, locus of control, the purpose of life
associated with the work.

- Structural characteristics. Affective commitment
related to decentralization in decision-making
and the formalization of policies and procedures,
but mediated by work experience, such as
relationships with colleagues and leadership,
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clarity of task, and the recognition of the
existence of an employee.

- Work experience. Affective commitment
resulting from employee experience in fulfilling
the needs and values of life. Work experience
can be divided into the need to feel comfortable
in the organization, and the need to feel
competent in the job. Aspects related to affective
commitment includes fairness in the distribution
of rewards, organizational support, clarification
of the task, and free of conflicts, and the
attention of the leadership. On the other hand,
competence relates to the experience in the
achievement of autonomy, fairness of
performance-based rewards, job challenges,
scope of work, the chance to grow, the
opportunity to express themselves and
participate in decision-making, and the level of
personal interest to the organization.

Kulkalyuenyong (2012) states,
organizations with human resources that have a
strong affective commitment is likely to have a low
employee turnover rate. HR showed a better
performance on the main task and the additional
duty.

Research Methods
The method used in this study is the

verification method. Verification analysis used to
test / verify the hypothesis of the study to clarify
whether the presence or absence of a causal
relationship between variables. While the type of
relationship between the variables used in this
study is associative causality is to test the causal
relationship between variables. In this research,
there are four variables in the test are Leadership,
Institutional Support, Community Commitment
and image of the city. Respectively as independent
variables, intervening and dependent variables.
Data collection techniques used in the study using
three approaches, namely by observation,
interviews, and questionnaires. Purposive sampling
method used to select respondents. A total of 150

questionnaires were distributed to respondents,
tourists, businessmen, and government employees
Bandung. The instrument was developed by using
an interval scale approaches (semantic differential).
Research hypothesis testing technique using
Structural Equation Model (SEM). In SEM
methods of processing through two stages,
Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis,
this method is used to analyze the pattern of the
relationship between variables in order to
determine the effect of directly or indirectly.

Result and Discussion
The resulting structural model can be seen a

Figure 1. By using the help of software AMOS 22,
the amount of the contribution of each indicator
and the magnitude of the path coefficient between
variables can be seen below:

Prior research hypothesis testing
measurement of testing the validity and the
reliability variable concept. Testing the validity
and reliability of the concept of variable adopting
the confirmatory factor analysis approach. Results
of confirmatory factor analysis showed that the
measurement model of Transformational
Leadership, Institutional Support, Community
Commitment and State image is acceptable. Based
on the test results it can be concluded that the test
measurement model fit is acceptable. In other
words, the overall parameters of the model
indicates that the data support the model well.

Results of confirmatory factor analysis was
used to test the Goodness of Fit Index. Based on
the test results it can be concluded that the test
measurement model fit is acceptable. In other
words, the overall parameters of the model
indicates that the data support the model well.
Results of confirmatory model to an exogenous
variable addressing Goodness of Fit Index 133 721
Chi-square, Probability = 0.026 CMIN / DF =
1,286, RMSEA = 0.053, TLI = 0.945, CFI = 0963.
As for the confirmatory model for the endogenous
variables Goodness of Fit Index Chi-square
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addressing 321 768, probability = 0:05 CMIN / DF
= 1.240, RMSEA = 0.049, TLI = 0.923, CFI =
0942. The Cuff off Value for Goodness of Fit

Index chi square is expected to be small,
Significance probability ≥ 0.05, RMSEA ≤ 0.08,
CMIN / DF ≤ 2.00, TLI ≥ 0.9, ≥ 0.9 CFI.

Figure 1. Structural Model

Hypothesis Testing
hypothesis testing is done by analyzing the

value of Critical Ratio (CR) and the Probability (P)
the data processing, compared with the required
statistical limits, ie above 1.96 for the value of CR
and under 0:05 for grades P value. If the results if

the data indicates the value to qualify, then the
research hypothesis proposed is acceptable. In
detail, the research hypothesis testing will be
covered gradually in accordance with the
hypothesis that has been proposed.

Table 5. Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Hypothesis Estimate SE CR P

Community Commitment <= Transformational Leadership 0.176 0,103 1,467, 142
Community Commitment <= Organizational Support 0.669 0,515 3.265, 001
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City Image <= Community Commitment 0.532 0,109 5.118 ***
City Image <= Transformational Leadership -0.185 0,095 1.739 -,082
City Image <= Organizational Support, 0.541 0,505 2,810, 005

Based on the results of data processing
hypothesis which will be verified from five
hypotheses addressed only four hypotheses that
show had a significant impact that Influence
Leadership transformational to the commitment of
society by 0176, effect of Institutional Support to
the commitment community by 0669, effect of
Institutional Support to the image of the city for
0541 and Influence commitment communities to
City Image by 0532, while the hypothesis that
there is a transformational Leadership Influence
The image of the city toward insignificant.

Indirect Influence Analysis, and Impact Total
This analysis is used to see the power of

influence between the constructs, based on the
indirect effect and the total effect. The indirect
effect is the effect that arises through an
intermediate variable and the total effect is the
effect of the various relationships. The direct effect,
indirect effect and the total effect of this research
model as presented in the following table:

Table 6. Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

Endogenous Variables Exogenous Variables Direct Impact Indirect
Influence

Total
Influence

Transformational_Leadership Community_Commitment 0.176 .176
Organizational_Support Community_Commitment 0.669 0.669
Community_Commitment City_Image 0.532 0.532
Transformational_Leadership City_Image -0.185 0.093 -0.092
Organizational_Support City_Image 0.541 0.356 0.897

Based on the analysis of the table above,
demonstrating that organizational support has an
indirect impact is greater than on transformational
leadership on the image of the city through
community commitment. Support organizational
influence on the city image through community
commitment that is 0.356, whereas the effect of
transformational leadership of the city image
through community commitment is only 0.093. the
total effect of organizational support of the city
image of 0.897 and the total effect of
transformational leadership of the city image of -
0.092.

Conclusions and practical implication

Based on the research that has been done, it
is known that the city image influenced
organizational support community commitment
where the value of the variable proved to be a
mediating variable that connects the variable
organizational support of the city image. Based on
the results of this analysis, it can be concluded that
the city image is affected by the organizational
support through community commitment. If
organizational support the greater the higher the
community commitment thus indirectly will have
an impact on improving the city Image.

Another result obtained by the leadership
has a less significant direct effect on the
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community commitment, so the impact on the city
image becomes small. This indicates that the
leadership does not directly affect the city's image
but will have a significant impact if the public also
has a strong commitment (Yoon, 2004). Based on
these results, the role of the leader is to determine
how to keep people motivated to have a high
commitment, so that with a high commitment to be
involved in improving the city's image (Prophet,
2002). Public perceptions of the image of the city
is described by Lynch, (1960) that the perception
of the image of the city comes from the perceptions
and experiences through which the community.
Ratings are good or bad society which emphasized
the existence of the facilities, comfort, building and
others eventually formed the image of the city.
Therefore, the government, especially the
leadership of the city of Bandung should have
programs on various aspects of both infrastructure
and social programs.

Based on the research results show that the
association image of the city with a very high
public commitment it indicates that the image of
the city will be more quickly formed because it is
influenced by the commitment of the community.
The bond strength which connects the city's image
with the public commitment by the three-
dimensional determined commitment to the
community are:continuance, affective, and
normative (Allen & Meyyer, 1990). Continuance
occurs because the bonds between community
members and specific communities in the city
arises from the belief that the members of his
involvement in building the image of the city will
give him advantages that are not easily available
elsewhere. This indicates that the community's
commitment to construct a rational dependence on
the economic benefits that caused the image city.
They invested a lot of effort in the city, trying to
establish the identity of there and to study the
customs of the people. These investments, in turn,
increase the commitment or loyalty to the
community members to brand the city.

Another dimension of commitment is
affective. Affective commitment occurs because
the bonds between community members and
specific communities in the city of Bandung,
which is derived from an individual's emotional
attachment to the city of Bandung. This indicates
that the community's commitment to construct a
more emotional, in which community members
Bandung personally involved in a community, as
well as the level of trust and commitment that he
gave to the community to build the image of the
city of Bandung (Kulkalyuenyong, 2012).
Members with high affective desire to continue
their relationship with the community in the future,
and their participation and interaction. with other
members to help strengthen the experience and
value of their brands, which led to the brand's
commitment or loyalty improved.

The last dimension of commitment is
normative. Normative commitment occurs because
the bonds between community members and
specific communities obligation arising out of a
sense of the individual to the development of the
city. This indicates that the commitment of the
community occur individually internalized a sense
of loyalty and obligation or she feels indebted to
her home town where they lived and grew up. For
communities with high normative, "the right thing
to do" is consistently will make the city as a part of
themselves so that everything that is done is really
for the sake of improving the image of the city.
They tend to be reactive against disturbances that
block to the development image of the city.

Limitation
This study has some limitations that future

studies can take into account, since it is a single
city study. For this reason, some prudence needed
in the analytical generalization of the results of this
study; Reviews These should be carefully
interpreted, limiting them to the context of the
research. All comparisons and correlations with
existing studies in this field or extrapolation of
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tendencies toward studies conducted in other
Contexts should pay special attention.

This is a study that proposes an explanatory
models of the studied themes, we Consider
Appropriate to extend this study to other cultural
citys, increasing the amplitude of the population
and the sample, to confirm and validate the models,
with the intend of consolidating the results
presented in this study. Therefore, this framework
should Consider the development of multiple city /
district studies. Finally, we Consider important to
analyze other types of leadership, as well as other
dimensions besides organizational support and
community commitment, to study how leadership
can influence communities' behavior to Achieve
good city images.
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Model Confirmatory factor analysis Research Variables

Table 1. Confirmatory Test concept Transformational_Leadership

Estimate SE CR P
X1 0.681
X2 0.756 0.06 14.017 ***
X3 0.729 0.071 13.582 ***
X4 0.656 0.062 12.378 ***
X5 0.028 0.274 0.556 0.578
X6 0.708 0.077 13.252 ***
X7 0.619 0.063 11.749 ***

Table 2. Confirmatory Test Community_Commitment Concepts

Estimate SE CR P
Z6 0.671 0.138 9.66 ***
Z5 0.528 0.152 8.4 ***
Z4 0.381 0.129 6.67 ***
Z3 0.503 0.124 8.139 ***
Z2 0.37 0.106 6.525 ***
Z1 0.502
Z7 0.606 0.14 9.132 ***
Z8 0.738 0.143 10.117 ***
Z9 0.76 0.166 10.259 ***
Z10 0.573 0.133 8.837 ***
Z11 0.311 0.154 5.661 ***
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Table 3. Confirmatory Test Organizational_Support Concepts

Estimate SE CR P
X12 0.599 0.087 10.097 ***
X11 0.605 0.082 10.176 ***
X10 0.205 0.102 3.971 ***
X9 0.675 0.102 10.979 ***
X8 0.582
X13 0.528 0.101 9.192 ***
X14 0.491 0.089 8.685 ***
X15 0.463 0.094 8.28 ***

Table 4. Confirmatory Testing Concepts City_Image

Estimate SE CR P
Y1 0.679
Y2 0.697 0.096 12.783 ***
Y3 0.633 0.097 11.75 ***
Y4 0,746 0,084 13.526 ***
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Building The Image Of City Through Organizational Support And Community
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Abstract
This research is on progress to fulfill overall research grant about city image. Image is a

very important thing for a city. With a good image, the city would invite many visitors such as
investors, business, as well as tourists. This was related to the expected revenue would increase
along with the increase of a city image. Bandung as a unique city in Indonesia was one of cities
that was trying to improve its brand image with various government support and community
commitment. These efforts had resulted in a significant change in visitor interest. This was
evident through the results of research by questionnaires on 100 respondents. The result showed
that organizational support and community commitment had a major impact on improving the
City Image of Bandung. Several recommendations had been given for organizational support and
community commitment to support the improvement of city image.

Keywords: City image, organizational support, community commitment

Introduction
The image and reputation of a city

affects its ability to acquire the necessary
resources1. According to Morgan2, a city
currently competes to develop, acquire and
maintain competent human resources,
investors, corporations and tourists, as well as
opportunities to sell products and services as
well as values and lifestyles to people outside
the city. The city's brands help distinguish it
from other cities and create different identities.
Furthermore, saying that giving a city brand is
more complex than giving a product brand3-4.

Several major cities in Indonesia have
been doing city branding, one of its goals is to
attract domestic and foreign tourists. However,
in Indonesia, there is no city that has a strong
brand in the eyes of visitors, especially
internationally. At an international meeting of

creative economy-based cities in Yokohama
followed by 11 countries in 2007, the city of
Bandung was declared as one of the creative
cities in the Asia Pacific region and was
selected as a creative city pilot project in East
Asia. Starting in 2008, the city brand of
Bandung as Emerging Creative City began to
echoed mainly in the community of BCCF
(Bandung Creative City Forum).

Some preliminary study results
showed that the city of Bandung attracts less
visitors from abroad because hotels and other
public facilities have a less attractive quality.
In fact, according to the results of research by
Dragolea & Cotîrlea5, tourists make a return
visit due to satisfactory service and in
accordance with needs. Preliminary study
results show that the identity of the city has
not been supported by any parties involved.
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Figure 1. Respondents' perception about the attractiveness of Bandung in 2017

Based on picture 1. can be seen that
culinary and shopping place become the
biggest attraction for visitor to Bandung.
Initial survey of the prominent advantages of
the city of Bandung is culinary, fashion and
recreational Tourism. This indicates that the
people of Bandung have creativity, especially
in terms of design categories. If seen from the
diversity of culinary, then the city of Bandung
has a variety of typical Sundanese food.
Creative society is also seen in the fashion
business. Fashion is considered as the
spearhead for the creative industries in
Bandung. Even the city of Bandung is seen as
a fashion center in Indonesia.

Although the city of Bandung has
many advantages, the response to the image
of Bandung city majority shows a bad image
that is in congestion and garbage.
Government support for city image is not only
done through the socialization of regulations
and policies, but also the provision of
infrastructure. However, the image of

Bandung is still not strong. Therefore, it is
generally necessary to examine how to build
city image through organizational support and
community commitment.

Research Purposes
The main purpose of this study is to

measure how much influence the
oganizational support on community
commitment in improving the city image of
Bandung. Through this research, it is expected
to know how organizational support can affect
the community cmmitment and how
important the role organizational support in
influencing community commitment to
improve the city image of Bandung.

Conceptual Framework
Brand Image

Place branding is believed to be a way
of making places famous. Balencourt6 said
that the implementation of marketing tools,
theories and concepts to complex entities such
as cities is not something obvious. Kotler and
Levy7 expressed the utility for public
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organizations to implement marketing tools as
development tools. However, there must be
differences in the effective marketing
planning between organizations as cities and
companies. For example, marketing in
businesses is a task for one department or one
manager whereas there are multiple
performers in cities. Further more,
Balencourt8 said that building or changing the
image of a city is a long and complicated
process. Indeed time is needed for the image
to be accepted and recognized among the
target public or to be accredited a new value.
Another difficulty is that the perception of the
people can change more quickly that the
manager would imagine. This is the reason
why city´s brand must be coherent and clear
in the beginning and try to the maximum to
avoid big changes over time9.

Based on Cromwell10, and Anholt11,
brand image is the cumulative image of a city
in the mind of a person. Because of the
diversity in city image drivers and the way
that individuals filter and integrate
perceptions in their own minds, there is no
single, monolithic brand image for a city.
According to the American Marketing
Association (AMA), a brand is defined as a
name, form, design, symbol or anything that
gives the identity of an item or service sold as
a differentiator from goods sold by other
sellers. Legally called a trademark.

However, Popescu12 described the
benefits of brand a city provides to the visitor
like adequate housing, reasonable living
expenses, salary, transportation system,
culture and recreation, public security, etc.
Unfortunately, Hospers13 argues that the
marketing of a location (city) is important to
explain how the city wants to be known by
the outside community (city reputation or
brand). This is a major part of place branding.
Therefore, a city brand is a form of place
branding. The characteristics of an area are

largely determined by the stakeholders
involved in the process, while management's
socialization is often not always
understandable14. To improve the brand of a
place, Kotler et al.15 and Petrea, et al16 states
the need to consider several aspects as a
foundation in building competitive advantage,
namely: design, infrastructure, basic services,
and attractions.

Organizational support
The city can act on its residents’

perception by improving its physical image. It
can also use any type of media to spread and
promote its image among non-residents of the
city, sparking off awareness and thus
perception Balencourt17. The terms “city of
the mind” and “imageability of the city”
defined by “that quality in a physical object
which gives it a high probability of evoking a
strong image in any given observer”18.

According to Braun & Zenker19, a
supportive environment consists of a clear
vision, providing access to information,
providing support, providing resources, role
clarity, and broad span of control are a
participatory climate that encourages
subordinates to grow and develop. For this
research, it means that a favorable
organizational support tends to increase the
exchange between the city and community.
Fu, et al20 explain that perceptions of
organizational support as employees'
perceptions of the extent to which the
organization appreciates their contribution
and the extent to which the organization cares
for their well-being. POS raises perceptions of
increased expectations, and signs of
organizational support when needed. Yonn21
said that organizational support affects the
efforts of employees to provide good service
and on employee satisfaction. Based on the
research, the employee's perception of
organizational support becomes a very
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important factor for the participation in the
achievement of the objectives.

Based on Balencourt22 hypotheses,
investments and the presence of sufficient
infrastructures have a positive impact on
people’s perception of the City. The term
infrastructure refers to “the technical
structures that support a society such as roads,
water supply, sewers, electrical grids,
telecommunications, and so forth” also
possibly defined by “the physical components
of interrelated systems providing commodities
and services essential to enable, sustain or
enhance societal living conditions”23. Their
importance is obvious for city dwellers as
they facilitate their everyday-life and their
absence can be a drawback for the city.

Community commitment
Cities are complex because people and

social groupings are complex. City image is
shaped by the commitment of people and the
institutions they create, which evolve over
time and which are influenced by the beliefs
and behaviors of leader of government.
Prophet24 states that community commitment
to the brand is important to:
● Give people a reason of the importance of

city image so that people are motivated
and excited

● The public can assess the extent of its
compatibility with large schemes of
promised trademarks to external parties
and their impact on the achievement of
city goals

● Reward the city that is able to achieve the
desired brand

● Ensure that any aspect of effort needs to
be focused

Prophet25 argues that brand
assimilation is a set of programs designed to
ensure that all societies understand and
remember and carry it both in life both inside
and outside the city. Commitment to the city

shows successful brand assimilation. People
understand the meaning of brand and how to
translate it in real behavior. Society think, talk,
and act in the direction of the brand to be
achieved. The community's commitment to
the brand will make the connections between
people and visitors a very good impact on the
city. This can be achieved with an example
leadership.

According to Allen & Meyer26,
organizational commitment is to what extent a
person on their goals, values, commitments,
and engages in the organization and with
processes within the organization. Meanwhile,
Chen 27 states that organizational commitment
demonstrates a person’s strong belief in and
acceptance of the organization’s objectives
and values, has the will to give maximum
effort, and a strong desire to stay in the
organization. Organizational commitment is
also defined as the level of employee
confidence, acceptance of organizational
goals, and desire to be part of the
organization28. Based on some of the above
definitions, we can associate it to the city, that
people who are committed to the city are
people who have confidence in the city
government, acceptance of goals, and the
desire to be part of the city to reach the city
goal.

Organizational commitment theory by
Allen & Meyer29 shows that organizational
commitment can be divided into three parts,
namely: continuance commitment, normative
commitment, affective commitment. Each
component is different, but in terms of
community commitment then affective
commitment is the most appropriate part to
use. Kulkalyuenyong30 describes affective
commitment showing emotional involvement
of employees, and self-identification with the
organization. People with strong affective
commitment will remain members of the
organization for their own consciousness.
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Research Methods
The method used in this research is

survey method.. While the type of relationship
between the variables used in this study was
associative causality, which was to test the
causal relationships between variables. In this
study there were three variables in the test
which are Organizational Support,
Community Commitment and City Image.
The main data collection techniques used in
research using questionnaires. The purposive
sampling method was used to select the
respondent. From total 120 questionnaires
distributed, only 100 had been back.

Structural Equation Model (SEM) used for
data analysis. In SEM method, the processing
was through two stages, namely Confirmatory
Factor Analysis and Path Analysis. By using
the help of AMOS 22 Software, we analyzed
the pattern of relationships between variables
with the aim to determine the influence of
direct or indirect.

Result and Discussion
The resulting structural model can be

seen in Figure 1. the contribution of each
indicator and the magnitude of the path
coefficient between variables can be seen
below:

Figure1. Structural Model

Based on confirmatory factor analysis
results showed that exogenous variables on
Goodness of Fit Index addressed Chisquare
143.721, Probability = 0.022 CMIN / DF =
1.286, RMSEA = 0.053, TLI = 0.903, CFI =
0914. As for Model confirmatory for
endogenous variable on Goodness of Fit
Index addressed Chisquare 143.721,

Probability = 0.022 CMIN / DF = 1.286,
RMSEA = 0.053, TLI = 0.903, CFI = 0914.
The Cuff off Value for Goodness of Fit Index
is expected small chi square, Significance
probability ≥ 0.05, RMSEA ≤ 0.08, CMIN /
DF ≤ 2.00, TLI ≥ 0.9, CFI ≥ 0.9
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Table 1. Confirmatory Test of Organizational Support Concept

Estimate S.E. C.R. P
X5 <--- Organizational_Support ,581 ,201 4,139 ***
X4 <--- Organizational_Support ,557 ,204 4,252 ***
X3 <--- Organizational_Support ,647 ,250 1,947 ,051
X2 <--- Organizational_Support ,494 ,264 4,673 ***
X1 <--- Organizational_Support ,500
X6 <--- Organizational_Support ,221 ,276 4,541 ***
X7 <--- Organizational_Support ,681 ,229 3,814 ***
X8 <--- Organizational_Support ,532 ,240 3,850 ***

Table 2. Confirmatory Test of Community_Commitment Concept

Estimate S.E. C.R. P
Y1 <--- Community_Commitment ,679
Y2 <--- Community_Commitment ,701 ,208 5,979 ***
Y3 <--- Community_Commitment ,655 ,204 5,638 ***
Y4 <--- Community_Commitment ,715 ,173 6,073 ***

Table 3. Confirmatory Test of city Image Concept

Estimate S.E. C.R. P
Z6 <--- City_Image ,755 ,323 4,680 ***
Z5 <--- City_Image ,597 ,354 4,172 ***
Z4 <--- City_Image ,416 ,291 3,319 ***
Z3 <--- City_Image ,509 ,282 3,798 ***

Z2 <--- City_Image ,361 ,238 2,984 ,00
3

Z1 <--- City_Image ,485
Z7 <--- City_Image ,619 ,314 4,256 ***
Z8 <--- City_Image ,743 ,323 4,649 ***
Z9 <--- City_Image ,787 ,378 4,761 ***
Z10 <--- City_Image ,563 ,279 4,039 ***

Z11 <--- City_Image ,277 ,334 2,411 ,01
6

Hypothesis Testing
The testing of hypothesis was done by

analyzing the value of Critical Ratio (CR) and
Probability (P) value of data processing,
compared with the required statistical
limitation, that is above 1.96 for CR value and
below 0.05 for P Value value. If the results of

the data show the value that meet the
requirements, then the proposed research
hypothesis can be accepted. Detailed testing
of research hypotheses will be discussed
gradually in accordance with the hypothesis
that has been proposed. Based on the results
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of data processing from the hypotheses to be
verified from the three hypotheses showed, all
hypotheses that showed a significant impact
which were Influence of organizational

support on community commitment by 0.813,
the influence of community commitment on
city image by 0.503 and the influence of
organizational support on city image by 0.406.

Table 4. Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Hypothesis Estimate SE CR P

Community Commitment <= Organizational Support 0.813 0,515 3.265, 001
City Image <= Community Commitment 0.503 0,109 5.118 ***
City Image <= Organizational Support, 0.406 0,406 2,810, 005

Table 5. Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

Endogenous Variables Exogenous Variables Direct Impact Indirect
Influence

Total
Influence

Organizational_Support Community_Commitment 0.813 0.813
Community_Commitment City_Image 0.503 0.503
Organizational_Support City_Image 0.406 0.409 0.815

Indirect Influence Analysis, and Total
Influence

Direct influence, indirect influence
and total influence of this research model as
presented in the following table 5. Based on
the results of the analysis above, it is shown
that organizational support had an indirect and
significant effect on city image through
Community Commitment. Table 5 is the
result of an analysis the effect of
organizational support on city image through
Community Commitment of 0,409. The total
effect of Organizational Support on city
image was 0.815.

Conclusions and Practical Implication
The city image was influenced

organizational support where the value of
community commitment proved as a
mediation. If organizational support gets
bigger, community commitment will be
higher so that indirectly will have an impact
on the improvement of city image31. This
indicated that organizational support did not

directly affect the city image but will have a
significant impact if the community also had a
strong commitment32. Based on these results,
the role of support from public organization
was to determine how to encourage the
community to have a high commitment, so
that with high commitment, community will
be involved in efforts to improve the image of
the city33. Assessment of good or bad support
was emphasized on the existence of facilities,
comfort, buildings and others ultimately form
the image of the city. Therefore, the
organizational support like socialization and
infrastuctures of Bandung must be good and
supported the community for commitment.

Community commitment occurred
because the bonds between community
members and certain communities in the city
of Bandung rose from the belief of members
that their involvement in building the image
of the city would give them an advantage that
was not easily obtained in other places. In
turn, increased the commitment or loyalty of
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community members would be increased to
the city's brand.

Limitation
This study has some limitations, one

of limitation is that this study was done on
one city and limited participant. For this
reasons, future studies can take them into
account. Some policies that are needed in the
analytical generalization of the study’s result
should be interpreted carefully. All
comparisons and correlations with existing
studies in this field or extrapolation of

tendencies toward studies conducted in other
circumstances should pay special attention.

This is study proposes an explanatory
model of the studied themes, we consider that
it is appropriate to extend this study to other
cultural cities, by increasing the population’s
and sample’s number, to confirm and validate
the model, with the intend of incorporating
the results presented in this study. Therefore,
this framework should consider the
development of multiple city/district studies.
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Kita semua sudah tidak asing dengan iklan-iklan yang 

ditayangkan di berbagai media baik majalah, surat kabar maupun 

media elektronik lainya seperti radio, televis, bahkan saat ini di 

media-media berbasis internet, yaitu Youtube, Facebook, Instagram 

dan sebagainya. Yaitu iklan-iklan tetang negara, kota atau tempat, 

seperti yang sering anda dengar dan lihat diantaranya Malaysia 

Trully Asia, Hongkong Asias World City, Uniquely Singapore, 

Amazing Thailand dan lain sebagainya. Atau yang ada di negara 

Indonesia seperti Jogja Never Ending Asia, Enjoy Jakarta dan 

Semarang The Beauty of Asia. Penggalan kata-kata tersebut diatas 

dimaksudkan untuk menggambarkan negara atau daerah itu 

sendiri. Kata-kata tersebut juga dilengkapi dengan logo-logo yang 

sangat menarik. Tujuannya tak lain adalah untuk menarik berbagai 
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pihak untuk datang dan menikmati apa yang disuguhkan oleh 

negara atau daerah yang memberikan merek untuk negara dan 

daerahnya. 

 
Gambar 1. City Branding di Dunia 

Sumber : Google Image 
 
 

Langkah yang dilakukan oleh negara atau daerah seperti contoh 

diatas adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan City Branding 

atau Brand Places. City branding merupakan strategi dari suatu 

negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat didalam 

benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah 

produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat 

dikenal secara luas di seluruh dunia. 

 Mengapa sebuah negara atau daerah harus melakukan city 

branding? Peningkatan arus globalisasi menuntut berbagai negara 



 

 

 

City Branding Management: Konsep & Study Kasus 

3 

atau daerah bersaing dengan negara dan daerah lainnya dalam 

halattention, influence, markets, investments, businesses, visitors, 

residents, talent dan events. Untuk dapat bersaing, Negara dan 

daerah harus merubah orientasi mereka dalam pengelolaan 

kawasan dari local orientation ke global-cosmopolit orientation. 

Tidak saja antar negara yang berkompetisi, akan tetapi dengan 

kota dan region tertentu diseluruh dunia. 

 Dengan perkembangan ini, berbagai daerah di Indonesia 

dihadapkan pada persaingan global dengan daerah dan kota lain di 

seluruh dunia yang tidak bisa ditawar-tawar. Padang misalnya, 

tidak hanya bersaing dengan Bali, Jogja, Bandung dan Jakarta, 

tetapi juga dengan Kualalumpur, Singapura, Phuket, Macau dan 

kota lainnya di dunia. 

 

 
Gambar 2. City Branding di Inonesia 

Sumber : Google Image 
 

City branding adalah upaya membangun identitas sebuah 

kota. Identitas ini merupakan sebuah konstruksi, sebuah hasil dari 

proses interaksi antar manusia, institusi dan praktisi dalam 

kehidupan sosial. Kegiatan city branding menuntut setiap daerah 
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untuk berlomba menciptakan citra tertentu dibenak masyarakatnya 

sehingga terbentuklah city image yang menjadi karakter sebuah 

kota. City image (citra kota) inilah yang akan menjadi kekuatan 

bagi sebuah daerah atau kota sebagai sebuah merek (brand) yang 

melekat di benak masyarakat dan semua itu tergantung pada 

identitas kota itu sendiri. City branding pertama kali muncul pada 

maraknya era otonomi daerah. Seperti halnya di Negara Amerika 

yang terbagi menjadi beberapa negara bagian. Pionir city 

branding yang sukses telah diukir oleh New York dengan 

slogannya I Love NY. 

Pada fenomena City branding ini, menarik alur kajian 

komunikasi yang diawali dari Komunikator, dalam hal ini 

pemerintahan yang membuat kebijakan serta ide-ide awal 

mengenai identitas itu sendiri. Kemudian bagaimana ide itu 

dirumuskan menjadi sebuah pesan yang akan disampaikan kepada 

publik melalui saluran-saluran komunikasinya yakni pembuatan 

rancangan program city branding yang akan dilaksanakan oleh 

dinas-dinas terkait. Setelah itu akan mengidentifikasi bagaimana 

program-program itu berjalan melalui saluran-saluran yang telah 

ditentukan, apakah telah berjalan sesuai dengan rancangan atau 

ide awal. Hingga bagaimana penerimaan publik atas kebijakan 

tersebut. Konsep atau teori yang mendukung penelitian studi city 

branding adalah teori komunikasi dalam hal ini komunikasi 

pemasaran serta merek yang kemudian dikenal dengan istilah 

branding. 

Simon Anholt (2007) mendefinisikan city branding sebagai 

bagian dari kajian ilmu komunikasi terutama sebagai fungsi public 
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relations yaitu dengan mengartikan city brandingsebagai 

manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta 

koordinasi ekonomi, komersial, sosial, kultural, dan peraturan 

pemerintah. Pengertian ini diperkuat dengan pendapat lain yang 

dicetuskan oleh Kavaratzis (2008, h.8) yang mengungkapkan 

bahwa city brandingumumnya memfokuskan pada pengelolaan 

citra, tepatnya apa dan bagaimana citra itu dibentuk serta aspek 

komunikasi yang dilakukan dalam proses pengelolaan citra. City 

branding juga merupakan tugas dan kolaborasi dari semua pihak 

(Stakeholders) yang terkait dengan kota tersebut. Tanggung jawab 

kesukseskan city branding terdapat diseluruh public internal kota, 

baik pemerintah kota,  swasta, pengusaha, Interest Group dan 

masyarakat kota tersebut. Dalam city branding, yang diutamakan 

adalah dengan memfungsikan seluruh potensi kota agar bernilai 

dan fungsional. 

Konsep City branding ini kemudian berbanding lurus dengan 

salah satu aspek pembangunan yang ada di suatu wilayah. Karena 

merupakan salah satu program pembangunan maka pemerintah 

haruslah mengkomunikasikan manfaat atau kegunaan setiap 

pembangunan didaerahnya kepada masyarakat. Pemerintah dalam 

menyampaikan pesan-pesan pembangunan haruslah mempunyai 

kredibilitas, daya tarik, harapan dan perasaan agar masyarakat 

dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah 

sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. 

Dalam dunia keilmuan bidang sosial khususnya Ilmu 

Komunikasi, dasar dari pengembangan marketing dan branding 

khususnya untuk sebuah kota merupakan pengembangan dan 
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pengimplementasian dari berbagai disiplin ilmu. City branding yang 

kini sedang marak diterapkan diberbagai kota merupakan turunan 

dari berbagai ilmu seperti ilmu komunikasi, sosiologi, ekonomi, 

antropologi dan berbagai ilmu lainnya. Dalam kajian ilmu 

komunikasi sendiri pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan (Effendy, 2003, h.10), 

sedangkan komunikasi menurut Lasswell (dalam Mulyana, 2007, 

h.69) adalah “Who say what in which channel, to whom, with what 

effect (siapa yang mengatakan apa di saluran kepada siapa dan apa 

pengaruhnya). 
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BAB 2, City Marketing  dan  
City Branding   

 

Minat mengkaji terhadap pemasaran kota telah meningkat, 

sebagai gerakan spasial orang dan modal telah menjadi lebih 

bebas. Akibatnya, kompetisi antara kota-kota untuk menarik 

pengunjung terus dimulai (Lee, 2003; Hankinson, 2004b; Anholt, 

2005). Sejak Revolusi Industri, banyak kota-kota industri telah 

mengalami kemerosotan lingkungan kota dan banyak warga kota 

telah pindah karena ekonomi stagnan. Menanggapi hal ini banyak 

dewan kota secara aktif mulai melaksanakan strategi untuk 

mengembalikan kota-kota (Harvey, 1993).  
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Sejak tahun 1960, upaya untuk pindah ke Postmodernisme 

keanekaragaman keluar dari frame standar dari Fordisme, pusat 

produksi massal, elektronik, layanan, keuangan, budaya, 

berkembang industri informasi pengetahuan yang telah menjadi inti 

dari kompetensi daerah (Banerjee, 2008 ). Dalam situasi sosial, 

pemerintah sudah mulai memperkuat kegiatan pemasaran kota 

untuk meningkatkan nilai-nilai produk dari kota untuk menarik 

pengunjung dan wisatawan untuk meningkatkan daya saing kota 

(Wilkinson, 1992). Landasan konsep teoritis pemasaran kota telah 

didasarkan pada teori pemasaran produk dan berkembang menjadi 

teori pemasaran untuk kota-kota di bidang administrasi bisnis 

(Ashworth & Voogd, 1990; Hankinson, 2004a). Kotler (1996) juga 

akhirnya memandang pemasaran kota sebagai pengakuan kota 

sebagai produk yang mencakup semua faktor dari tempat yang 

memenuhi kebutuhan orang-orang, dan menganggap ibukota 

tempat (struktur fisik, pelayanan publik dan estetika kota) dan 

karakteristik dan faktor yang membuat tempat. Selain itu, Burgess 

(1982) menyatakan bahwa pemasaran kota adalah strategi untuk 

berbuat lebih baik daripada kota-kota lain dalam kompetisi, dan 

semua aktivitas yang productise dan menjual ruang kota dengan 

faktor citra positif kota sehingga dapat mengembangkan poin yang 

menarik kepentingan.  

Daripada berurusan dengan citra kota secara keseluruhan 

sebagai metode penjualan, pemasaran kota berfokus pada tempat-

tempat tertentu, produk atau klien konsumen tertentu untuk 

promosi kota, kampanye, acara festival dan pengembangan 

(Geyonggi, 2007). Selain itu, pemasaran kota adalah kegiatan 
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pemasaran komersial yang menjual dan pertukaran ruang kota 

untuk modal, dan berusaha untuk menarik pengunjung dan warga. 

Dengan kata lain, pemasaran kota adalah strategi untuk 

menghadapi warga, perusahaan dan pengunjung sebagai target 

pasar dan menarik mereka melalui promosi dikombinasikan dengan 

nilai-nilai penjualan dan lingkungan kota. Dengan demikian, 

pemasaran kota dapat dianggap sebagai strategi bertahan hidup 

untuk bertahan hidup di antara kota-kota bersaing yang berbeda 

dengan tujuan membuat keuntungan dalam lingkungan kota.  

Di sisi lain, branding kota secara fundamental berbeda dari 

pemasaran kota di yang berhubungan dengan kota dari perspektif 

holistik. Fakta bahwa strategi merek pada akhirnya mencerminkan 

teori pemasaran dapat ditemukan dari titik bahwa konsep 

pemasaran meliputi tindakan untuk menciptakan keuntungan 

melalui produk di pasar konsumen. Namun, pemasaran kota 

berfokus pada promosi produk individu (sebagai selling kota), tetapi 

merek kota berbeda karena berlangsung dalam sistem komunikasi 

yang erat menghubungkan citra kota secara keseluruhan dan 

identitas (Kavaratzis, 2004; Hankinson, 2004a; Kavaratzis & 

Ashworth 2005; Geyonggi, 2007). Selain itu, strategi merek dan 

strategi pemasaran yang berbeda dalam strategi merek memiliki 

berbagai macam dan dimensi komunikasi, yang membedakannya 

dari strategi pemasaran (Kavaratzis, 2007). Kota branding adalah 

strategi yang menimbulkan nilai aset kota ini, memberikan karakter 

positif untuk kota dan menciptakan kepribadian merek yang unik 

untuk kota yang ingin memberikan pengaruh yang manusiawi 
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(Fournier, 1998), sehingga merek melalui komunikasi positif 

dengan pengguna kota .  

Dengan demikian, branding kota adalah strategi untuk 

membangun citra positif dan abadi dari sebuah kota dengan 

penekanan kuat pada manajemen untuk meningkatkan nilai merek 

dari sebuah kota. Fakta bahwa itu bukan hanya promosi sebuah 

kota untuk menarik wisatawan dan membuat keuntungan finansial, 

tetapi nilai citra diakui oleh orang-orang yang mengkonsumsi dan 

menggunakan kota adalah faktor yang paling penting yang 

membedakan merek kota dari pemasaran kota. Dengan kata lain, 

sementara strategi pemasaran mengharapkan keuntungan 

langsung dengan berfokus pada konsumsi dan penjualan produk, 

strategi branding lebih memfokuskan pada komunikasi yang 

konstan dengan pelanggan (Hankinson, 2004a). Selain itu, 

branding kota mengembangkan sumber daya nyata bagi kota 

seperti festival, acara dan pemandangan. Hal ini juga 

mengembangkan sumber daya tidak berwujud, seperti identitas, 

dan citra positif kota untuk membuatnya menarik untuk para 

penggunanya. Karakteristik ini dapat didefinisikan sebagai CBS, dan 

ide beragam dan komprehensif dari sebuah kota.  

Saat ini, sebagian besar negara-negara dengan kesadaran 

nasional yang tinggi termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis 

dan Jerman secara agresif bekerja pada strategi merek kota di 

bawah pimpinan departemen pemerintah. Mereka merasa bahwa 

gambar kota secara langsung terkait dengan daya saing kota. Unit 

pemerintah administrasi mengembangkan dan mengelola strategi 

untuk pembangunan kota. Sebagai contoh, Kementerian Ekonomi 
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mengaktifkan pembangunan ekonomi masing-masing daerah dan 

Kementerian Kebudayaan mendorong dan mendukung kegiatan 

publisitas di dalam dan luar negeri dan kegiatan promosi budaya, 

seni dan pembangunan kota. Mereka tidak hanya memiliki 

pengaruh penting pada kegiatan pengelolaan kota, tetapi juga 

memediasi dan menyeimbangkan pemahaman di antara pihak-

pihak kepentingan kota. Kelompok akademis, pemerintah, 

perusahaan dan asosiasi terkait yang memainkan peran utama 

dalam menetapkan kebijakan merek kota mengatur arah politik 

dengan menghadirkan pendapat langsung dan tidak langsung dan 

bahan terkait (Choi, 2009). Peran mereka mempromosikan kota 

untuk diakui sebagai tempat merek dengan memecahkan masalah 

kota dan meningkatkan nilai-nilai kualitatif mereka. Dengan arah 

kebijakan yang dinamis ini, kota meningkatkan kebanggaan warga 

yang adalah pemangku kepentingan internal dengan meningkatkan 

kehidupan mereka dan meningkatkan nilai-nilai merek sebagai 

investasi dari pemangku kepentingan eksternal dikelola dengan 

baik.  

Mengembangkan kekuatan pendorong yang membangun 

jembatan untuk memahami dan keseimbangan antara pemerintah 

dan para pemangku kepentingan, dan hasil dari penggunaan 

budaya dan sumber daya yang kota miliki. Budaya dan sumber 

daya dari kota menyediakan komponen yang menentukan gambar 

dan identitas mereka dan aset seperti memaksimalkan efek dari 

merek kota dengan langsung menciptakan keuntungan. Oleh 

karena itu, sumber daya budaya masing-masing kota adalah 
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melakukan peran menghubungkan untuk membangun identitas dan 

citra.  

Dengan demikian, komponen aset kota dikirim ke mata 

pelajaran yang terkait target seperti stakeholders yang merupakan 

anggota dari kota, seperti investor, pengunjung, penduduk, bisnis. 

Hal ini juga dapat dikatakan bahwa beberapa praktek merek kota, 

daripada berkonsentrasi pada lokasi tertentu kota atau sektor klien 

tertentu, berfokus pada identitas inti yang dapat menggabungkan 

pihak terkait kota. Misalnya, melalui slogan-slogan yang 

mengungkapkan identitas citra kota seperti Hong Kong 'tingkat 

dunia hub bisnis', 'I love New York', dan 'Seoul menuju dunia-Hi 

Seoul', masing-masing negara memberikan citra kota untuk target 

(Lee, 2008). Dengan demikian, slogan-slogan mendefinisikan citra 

dan identitas kota melakukan peran pemasaran yang efisien.  

Menurut Kotler (1993), itu adalah strategi dan alat yang lebih 

dibangun berdasarkan konsep pemasaran kota dengan menyadari 

lokasi tertentu sebagai produk dan melalui kerjasama dengan 

berbagai pihak terkait, memfasilitasi perekonomian daerah dan 

meningkatkan nilai kota untuk investor, warga dan pengunjung 

melalui pengembangan lingkungannya, gambar dan berbagai 

infrastruktur. Hal ini membentuk fondasi yang konsep branding 

kota bekerjasama dengan pihak terkait kota ditemukan. Dengan 

merangsang formasi dari hubungan dekat antara kota industri, 

pariwisata, budaya dan lingkungan dengan gambar secara 

keseluruhan kota dan identitas, merangsang integrasi sistem CBS. 

Selain itu, branding kota memperkuat citra yang unik kota sendiri 

dan identitas dengan mengembangkan semua unsur yang relevan 
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dari kota ke asetnya yang bisa diwujudkan secara fisik, sehingga 

memaksimalkan efek pemasaran kota resultan.  

Untuk alasan di atas, pemasaran kota dan branding kota 

saling terkait dan oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa CBS 

didirikan atas dasar pemasaran kota adalah strategi inti dalam 

meningkatkan daya saing sebuah kota di panggung dunia. Hal ini 

juga dapat menambahkan bahwa merek kota adalah kombinasi dari 

semua nilai-nilai seperti lingkungan, sejarah, aset budaya dengan 

karakteristik yang menarik dan penebusan yang unik ke kota. 

Selanjutnya, branding kota dapat memainkan peran sentral dalam 

strategi manajemen kota untuk meningkatkan kualitas dengan 

meningkatkan nilai merek melalui proses yang mengintegrasikan 

signifikansi dalam isi sebuah kota dimana identitasnya dapat 

dibentuk. Sebuah kota dibangun berdasarkan berbagai strategi 

didefinisikan oleh visi dan arah. Infrastruktur kota seperti budaya 

dan pariwisata serta mereka yang dianggap aset oleh penghuni 

utamanya, pengguna kota, memainkan peran penting dalam 

branding kota. Pembentukan identitas kota melalui aspek seperti 

budaya dan pariwisata mengarah ke konsep branding kota yang 

dikembangkan dari pemasaran kota.  

Melalui CBS, adalah mungkin untuk mencapai posisi di mana 

kedua orang dalam kota dan luar puas dengan perencanaan visi 

kota yang baik yang berorientasi masa depan dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, hal itu memungkinkan untuk citra kota yang 

berbeda dari kota-kota lain yang akan didirikan, dan meningkatkan 

aset berwujud dan tidak berwujud sementara memperkuat kohesi 

di antara pengguna kota. Melalui proses ini, kesadaran kota ini 
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ditingkatkan dan daya saing diperkuat melalui gambar dibedakan 

dan identitas. Selain itu, hasil ini dalam visi yang sangat prospektif 

untuk masa depan yang memfasilitasi investasi dari industri dan 

pemerintah sehingga akhirnya membentuk satu “nilai merek”. Oleh 

karena itu, CBS berfungsi sebagai media komunikasi bagi 

masyarakat dengan memungkinkan kota untuk proyek baik secara 

langsung atau tidak langsung berbagai pengalaman berdasarkan 

budaya secara keseluruhan, gambar dan lingkungan.  Selain 

itu, metode tersebut berwujud dan tidak berwujud dari membangun 

hubungan yang dapat disebut sebagai strategi untuk menciptakan, 

gabungan nilai merek tunggal untuk kota. Oleh karena itu, CBS 

adalah strategi kota untuk memaksimalkan daya tarik kota dengan 

meningkatkan lingkungan dan gambar. Dengan kata lain, CBS 

dapat dipahami sebagai konsep berevolusi yang mencakup fitur 

pemasaran kota. Konsep CBS bahwa skripsi ini ingin mendirikan 

digambarkan pada Gambar 2.1.  

 

 
Gambar 2.1: Konsep City Brand 
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Sebuah penyelidikan dari City Brand  praktek saat ini dari 

lima kota yang terkenal dipilih menunjukkan bahwa itu ditujukan 

berbeda dan tidak ada yang disepakati model yang umum. Sebuah 

praktek merek kota adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini 

(lihat Tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1: The city branding praktek saat 
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BAB 3. Definisi City Brand   
 

A strategi merek awalnya telah terbatas pada bidang bisnis 

dan pemasaran tetapi konsep merek memiliki telah memperluas 

dan telah dilaksanakan semakin sebagai alat bisnis selama 

beberapa tahun terakhir (Aaker, 1996; Dinnie, 2007; Keller, 2008). 

Istilah merek awalnya digunakan sebagai sarana membedakan satu 

produk dari yang lain. Ini dimulai sebagai fungsi untuk menawarkan 

nama, asal dan informasi terkait produk ke konsumen (Keller, 

2008). Setelah itu, dengan perkembangan ekonomi industri dan 

kualitas tinggi dari kebutuhan konsumen, konsep merek 

mengembang secara bertahap dan meningkat sesuai dalam 

pentingnya. Dengan cara yang sama, amplifikasi konsep merek 
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telah berkembang di seluruh negara, kota dan bahkan agama, yang 

memiliki, sebagai akibatnya, menjadi saling terkait.  

AMA (American Marketing Association, 1960) menawarkan 

definisi yang sama dari merek sebagai 'nama, logo, istilah, tanda, 

simbol dan desain dalam kombinasi dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok 

penjual dan untuk membedakan mereka dari para pesaing '(Dinnie, 

2007: 14; Keller, 2008: 1). Sarjana lain didefinisikan sebagai brand 

yang mana penjual gunakan untuk membedakan produk atau 

layanan dari para pesaing mereka melalui penggunaan simbol-

simbol (Aaker, 1991; Kotler et al, 1996; Keller, 2008). Kotler 

(1996) menyajikan makna dari sebuah merek sebagai atribut, 

manfaat, nilai-nilai, budaya dan kepribadian oleh dimensi 

pengguna.  

Dengan demikian, kertas jurnal Hankinson ini (2004a) 

menyelenggarakan pendapat dari banyak sarjana tentang merek 

tempat sebagai berikut: Bergh dan Braun (1999), dan Ashworth 

dan Voogt (1994) setuju bahwa tingkat tempat diatur dan 

dibedakan dengan memasarkan Anholt ( 2003: 214) mendefinisikan 

tempat branding sebagai “rencana untuk mendefinisikan paling 

realistis, yang paling kompetitif dan paling menarik visi strategis 

untuk negara, wilayah atau kota” (Ahmad et al, 2003:. 214). Oleh 

karena itu, melalui pertimbangan konsep merek yang ditawarkan 

oleh banyak sarjana dan AMA, merek dapat didefinisikan sebagai 

alat untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi produk dalam 

rangka untuk membedakannya dari produk lainnya melalui 

berbagai faktor. Dengan kata lain, dapat dipahami sebagai badan 
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hukum holistik yang menggunakan merek sebagai alat diferensiasi 

dengan produk pesaing lainnya untuk menciptakan nilai dan 

keunikan tertentu. Menurut Anholt (2003: 215) karakteristik merek 

kota dapat dibagi menjadi enam kategori dan disajikan dalam 

rencana untuk CBS. Isi rinci pada setiap item tercermin dalam 

diagram segi enam pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:  

 
Gambar 3.1: Analisis segi enam angka dengan Anholt (2003) 

 

The segi enam angka analisis yang Anholt telah disajikan 

menyiratkan pesan penting dalam mewakili standar tertentu yang 

digunakan untuk evaluasi eksternal dari kota dan saat ini CBS. 

Namun, tidak mudah untuk membuat sebuah strategi merek praktis 

dengan atribut-atribut yang disarankan oleh Anholt, karena 

berhubungan hanya dengan unsur-unsur fungsional yang terlihat 

secara eksternal dan tidak memiliki pendekatan dalam hal prinsip 

yang menganggap atribut fundamental dari sebuah kota. Ruang 

kota merupakan agregat dari unsur-unsur yang kompleks dan 

berbagai, terbentuk pada dasar budaya. Dengan demikian, penting 

untuk memahami dan mengevaluasi kota dengan membentuk 

pendekatan yang lebih mendasar. Sebagai Hankinson (2004a) 
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menyebutkan, konsep branding kota harus diakui sebagai dibangun 

aset dan pengembangan akses kota ini menempatkan nilai kota. 

Adalah penting untuk menyadari bahwa CBS yang efektif dapat 

diatur atas dasar pemahaman kehidupan kota dasar terdiri dari 

pakaian penting, makanan, dan perumahan dan ruang kota dalam 

benak warga kota. 

 

Tabel 3.1. Elemen-elemen dari Branding tempat dan negara-negara 

dengan Anholt  

 
Kota yang multifungsi (Hankinson, 2004a) sebagai terdiri dari 

sistem yang kompleks semantik. Sistem ini didasarkan pada unsur-

unsur dasar dari eksistensi manusia, dengan kata lain, pakaian 
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penting, makanan dan perumahan, dan dari masing-masing, sistem 

lebih lanjut, lebih kompleks dari elemen semantik. Dengan cara ini, 

kota terbentuk melalui kemampuan kita sebagai manusia untuk 

membentuk konsep-konsep dalam kaitannya dengan benda-benda 

fisik (pilihan, preferensi, pengetahuan dan sebagainya) yang 

melampaui fungsi dasar mereka (lihat Gambar 3.2). Dengan 

demikian, ruang fisik kota disesuaikan melalui pikiran penduduknya 

(Moughtin, 1996).  

 
Gambar 3.2: The penanda berasal dari unsur-unsur dasar dari kota 

 

Merek ini dijelaskan melalui nama, simbol dan slogan 

berdasarkan pada fitur penelitian umum. Namun, ini tidak penting 

dalam diri mereka sendiri tetapi studi umum mengakui bahwa 

mereka secara komprehensif memberikan manfaat, nilai-nilai, 

budaya dan kepribadian dalam kaitannya dengan kota. Kavaratzis & 

Ashworth (2005) dalam tesis mereka, mengklaim bahwa strategi 

merek melampaui logo atau slogan, dan menekankan bahwa logo 
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atau slogan adalah alat implementasi ruang (kota) branding, 

daripada strategi itu sendiri.  

Selain itu, ketika mendekati 'brand kota' berdasarkan proses 

merek umum perusahaan atau produk, merek kota dapat dikatakan 

dibangun berdasarkan kumpulan elemen tambahan tertentu seperti 

landmark atau peristiwa yang digunakan untuk tujuan diferensiasi 

dari kota-kota lain melalui unsur-unsur dari aset yang dimiliki oleh 

kota tertentu. Namun, itu tidak cukup untuk sepenuhnya mewakili 

karakteristik dari strategi merek. Hal ini karena CBS harus 

dipahami sebagai sistem semantik; kompleks tersusun, bukan 

sebagai satu set objek fungsional individu yang terpisah.  

Pengorganisasian konsep merek kota didasarkan pada konsep 

kota dan atribut, merek kota konstruksi kota sebagai merek yang 

kuat dengan systemising keterkaitan antara kombinasi faktor di 

kota untuk membedakan karakteristik dari orang-orang dari kota-

kota lain termasuk lingkungan, sejarah, administrasi dan budaya 

khas kota ini (Churchill, 1985; Mommaas, 2004). Selain itu, merek 

kota dapat didefinisikan sebagai perakitan aset berwujud dan tidak 

berwujud membedakan sebuah kota dari orang lain seperti 

lingkungan alam, sejarah fitur, budaya, atribut, kepribadian dan 

nilai-nilai (Graham, 2002). Pembentukan merek berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan seperti apa makna budaya kota dan 

bagaimana makna budaya seperti transfer ke dan dari merek 

penting dalam memberikan sikap positif atau persepsi warga 

dengan unsur-unsur positif. Perakitan aset berwujud dan tidak 

berwujud dibentuk berdasarkan pemeliharaan asosiasi rekursif dan 

terus-menerus dengan gambar positif adalah kekuatan pendorong 
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untuk mengamankan identitas kota (Anholt, 2003; Bailey et al, 

2004.).  

Konsep seperti branding kota secara alami merupakan 

identitas kota melalui mana merek kota didirikan. Dengan kata lain, 

konsep CBS harus dipahami sebagai sebuah ide yang luas dan 

komprehensif yang menghubungkan citra kota secara keseluruhan 

dan identitas kota, bukan memiliki satu gambar tertentu dari 

sebuah kota.  
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BAB 4. Definisi Kota Budaya  
 

Kota sepanjang sejarah telah menimbulkan pertanyaan 

mendasar tentang identitas mereka dan telah akibatnya didirikan 

strategi perkembangan. Sebagai kualitas hidup membaik, 

pembangunan kota ditempuh melalui minat dalam budaya dan 

pembangunan ekonomi telah datang untuk diterapkan sebagai 

strategi penting dalam hal kebijakan nasional (Mommaas, 2004). 

Secara bertahap ini terkait dengan kebijakan industri budaya dan 

menyebabkan strategi budaya kota yang bertujuan untuk 

menyajikan identitas mereka sendiri (Jeong, 2005; Gyeonggi, 

2007). Sebuah pemahaman yang baik tentang apa budaya kota 
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berarti paradigma ini diperlukan ketika melihat ke dalam berbagai 

jenis budaya kota dan arah pembangunan.  

Abad ke-21 merupakan era budaya dan bersama dengan 

penekanan pada budaya berasal karakteristik orientasi dalam nilai-

nilai budaya. Sampai pembangunan abad ke-20 dan gaya hidup 

yang berfokus pada politik dan pengembangan industri dan 

ekonomi kacau dieksekusi oleh perang dan ideologi. Namun, dari 

akhir abad 20 sebagai negara-negara maju telah memperoleh 

banyak informasi dan kekayaan karena peningkatan kualitas hidup, 

perubahan ekonomi, evolusi politik, globalisasi dan teknologi 

informasi, orang lebih cenderung ke arah 'nilai-nilai budaya' yang 

mengambil spiritual kemakmuran dan kebajikan lebih penting (Hall, 

1998; Miles et al, 2000). Pergeseran paradigma dari politik dan 

ekonomi untuk budaya adalah gerakan untuk membangun budaya 

kota serta pembaharuan pengakuan budaya, dan telah datang 

untuk bekerja sebagai momentum untuk memulihkan identitas 

budaya dari negara-negara maju untuk yang kurang maju (Miles et 

al., 2000). Di masa sekarang ini transisi dari industri untuk 

paradigma budaya, ada upaya untuk memecahkan berbagai 

masalah sosial melalui faktor desain.  

Sebagai sebuah kota adalah senyawa yang terdiri dari cara-

cara perilaku, sejarah, tradisi dan lanskap fisik, pemahaman 

tentang budaya daerah yang diperlukan dalam rangka untuk 

memahami hal itu. Oleh karena itu, sebuah kota harus awalnya 

dipahami melalui atribut dasar budaya. Meskipun tidak mudah 

untuk mendefinisikan “budaya” karena maknanya yang luas 

(Eagleton, 2000), ini upaya penelitian untuk membangun definisi. 
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Menurut Oxford English Dictionary, “Budaya umumnya mengacu 

pada pola aktivitas manusia dan struktur simbolik yang 

memberikan kegiatan seperti arti dan pentingnya.”  

Menurut Raymond Williams (1921 ~ 1988), budaya sebagian besar 

dijelaskan dalam tiga cara seperti di bawah ini.  

Pertama, budaya adalah proses umum pengembangan 

kemampuan intelektual, spiritual, dan estetika, kedua, mengacu 

pada gaya hidup tertentu dari orang, sebuah era, atau kelompok 

tertentu, dan ketiga, mengacu pada produk intelektual, perilaku 

intelektual, kegiatan terutama artistik (Storey, 2006: 1). Selain itu, 

Tylor (1832 ~ 1917) yang merupakan seorang antropolog Inggris 

memberikan definisi semua-inklusif yang merupakan salah satu 

kontribusi paling dikenal untuk antropologi: Budaya, atau 

peradaban, yang diambil secara luas, pengertian etnografi, adalah 

bahwa keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan 

dan kebiasaan lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat (Tylor, 1920). Oleh karena itu, dapat 

digambarkan bahwa budaya dimulai ketika beberapa artefak diubah 

oleh alam sebagai aspek alami dari konflik. Keinginan seseorang 

untuk mengejar kehidupan yang lebih kaya dan nyaman menjadi 

kekuatan pendorong untuk terus mengembangkan budaya dan 

keinginan ini diteruskan oleh tanda. Dalam hal ini, tanda ini 

mengubah hidup kita sebagai juru bicara sekaligus sebagai 

pemecah masalah budaya. Tanda seperti mengisi peran instrumen 

serta sebagai sarana untuk menyampaikan informasi budaya dalam 

kehidupan beradab modern. Dengan kata lain, budaya adalah 
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mengembangkan dan berbagi dalam proses komunikasi tanda-

tanda dengan orang-orang. Budaya diciptakan langsung oleh 

manusia, itu adalah hasil alami dari sejumlah proses manusia.  

Singkatnya, budaya dapat dianggap sebagai seluruh 

rangkaian nilai-nilai, keyakinan, gaya hidup manusia, sisa-sisa 

biologis tradisi dan sejarah. Dalam hal ini, budaya dapat 

membentuk “masyarakat buatan manusia”. Misalnya, benda buatan 

manusia, seperti membangun di kota, akan mengakibatkan 

pembentukan serangkaian konsep, termasuk pengetahuan tentang 

sejarah bangunan dan opini yang objektif tentang penampilan. 

Konsep manusia terbentuk ini berkontribusi pada pembentukan 

budaya kota (lihat Gambar 2.5).  

 

 
 

Gambar 4.1: Contoh dari objek buatan manusia 
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Konsep budaya membentuk infrastruktur kota, dan 

memainkan peran untuk meningkatkan citra kota dan kompetensi, 

sedangkan yang mempengaruhi kualitas hidup warga dan 

membangun identitas regional untuk membentuk sistem yang 

berarti untuk kota. Konsep budaya dapat dipahami sebagai makna 

dari segala sesuatu ditunjukkan dari awal tindakan buatan untuk 

fenomena alam. Selain itu, pemahaman dan analisis sebuah kota 

harus dimulai dari perspektif pemahaman budaya kota itu, karena 

itu adalah 'komunitas buatan' khas dibuat oleh orang-orang. 

Definisi budaya dapat dipahami sebagai makna dari segala sesuatu 

ditunjukkan dari awal tindakan buatan untuk fenomena alam. 

Karena, kota ini adalah 'tempat komunitas buatan' khas dibuat oleh 

orang-orang, masyarakat kota dapat dikatakan buatan manusia 

karena mereka adalah hasil dari serangkaian tindakan yang 

dilakukan secara eksklusif oleh manusia.  

Sebagai budaya sangat penting di abad ke-21, produksi 

budaya telah menjadi faktor utama dari kegiatan ekonomi. Dengan 

cara ini, warga menjadi konsumen budaya, dan budaya bekerja 

sebagai produk konsumsi (Sparke, 1986; Baudrillard, 1991;. Miles 

et al, 2000). Budaya mempengaruhi kehidupan manusia dan gaya 

hidup mempengaruhi budaya, membentuk hubungan melingkar 

acclimatising. Sebuah kota adalah ruang di mana manusia hidup, 

membangun perilaku dan melakukan kegiatan ekonomi. Kota yang 

dibentuk berdasarkan budaya tersebut dan berulang kali 

mengalami perubahan. Kota perlu meningkatkan keuangan dan 

merchandising untuk memberikan makna untuk ruang ini dan 
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membangun identitas dan makna selain kegiatan produktif (Dinnie, 

2007; Bae, 2008). Sebuah kota membentuk hubungan kekuatan 

yang tak tertahankan dengan budaya dalam arti bahwa dampak 

terakhir pada kota gaya hidup dan sebaliknya, yang, luas, hasil 

dalam korelasi siklus. Budaya bekerja sebagai fenomena yang 

mempengaruhi, kontrol, dan mengatur perilaku (Suttles, 1984) dan 

ini datang untuk memiliki nilai-nilai fungsional sebagai alat 

komunikasi.  

Untuk budaya kota untuk menjadi divisualisasikan menjadi 

simbol dalam tren saat ini sehingga menghasilkan efek budaya 

kota, pembawa desain diperlukan. Bergabungnya kota dan budaya, 

seperti yang terlihat dalam kombinasi kata itu sendiri, berinteraksi 

satu sama lain.  

 
ini dapat diartikan sebagai dua makna yang berdampingan dan 

membentuk hubungan interaktif. Selain itu, dalam Encyclopaedia 

Britannica, budaya kota didefinisikan sebagai "salah satu pola 

perilaku dari berbagai jenis kota dan daerah kota, baik dulu dan 

sekarang."  

Setiap negara dan kota memiliki sejarah aslinya sendiri dan 

budaya. Mengembangkan budaya dan menambahkan nilai-nilai 

untuk itu akan bekerja untuk memfasilitasi ekonomi lokal 

(Banerjee, 2008). Selain itu, budaya di kota menyiratkan identitas 

budaya untuk alasan sosial, ekonomi dan bersejarah dan identitas 

budaya ini secara langsung berkaitan dengan identitas nasional. 

Dengan cara ini, sebuah kota harus memiliki budaya sendiri untuk 
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membedakan dirinya dari kota-kota lain dan untuk memiliki 

keunikan kreatif sendiri. Selain itu, berbagai acara di wilayah, 

publisitas pemasaran tentang aset dan nilai-nilai budaya 

berdasarkan sejarah bisa dikatakan menjadi elemen penting untuk 

branding kota (Banerjee, 2008). Namun, hal ini sangat penting 

untuk mengenali masyarakat setempat sebagai perusahaan 

pengembangan produk. Dengan cara ini, budaya tertentu lokal, 

sejarah, tradisi dibuat menjadi produk dan upaya yang dilakukan 

untuk mengubahnya menjadi merek. Oleh karena itu, karena 

budaya dapat mengambil sikap simbolis dengan CBS, ini dapat 

membangun ekonomi kota internasional dan bekerja sebagai 

elemen utama untuk membuat identitas kota.  

Selanjutnya, budaya di kota bekerja untuk mengikat kali atau 

kelompok dengan cara tertentu (Suttles, 1984) dan dalam proses 

menjadi “publik” sebagai representasi kolektif. Di sini, alasan 

bahwa budaya kota ini memiliki sifat publik karena gaya hidup yang 

umum dan gaya berpikir yang dominan sebagai bentuk-bentuk 

budaya di kota. Ini membutuhkan proses komunikasi yang dapat 

berbagi semangat masyarakat untuk membuat sistem nilai setelah 

membangun sistem administrasi dan tindakan dari orang-orang di 

ruang kota dengan semangat publik. Proses komunikasi ini dapat 

bekerja sebagai alat untuk membantu memahami dan menganalisis 

hubungan antara masing-masing elemen oleh interaksi dari satu 

objek dan lain.  

Melalui proses secara konsisten mengubah bahwa individu 

melalui untuk mempelajari aturan masyarakat dan cara hidup, 

lingkungan budaya yang unik dibuat, yang akan diturunkan ke 
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generasi berikutnya. Perilaku manusia seperti membentuk kembali 

budaya. Hubungan melingkar ini ditularkan kepada kita melalui 

proses komunikasi. Proses melingkar ini menunjukkan aspek yang 

mengubah subjek ke objek dan objek untuk subjek. Di masa lalu 

orang-orang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada 

perkembangan kehidupan dan pengembangan budaya aspek, tetapi 

pada saat ini telah menjadi fenomena berubah dan belajar pola 

perilaku hidup untuk kehidupan budaya. Diagram aspek dikonversi 

ditunjukkan di bawah (lihat Gambar 4.2.  

 

 
Gambar 4.2: Peran budaya antara orang-orang dan peradaban  

 

Budaya adalah sumbu yang menghubungkan orang-orang 

dan peradaban. Sementara orang-orang yang sedang dipengaruhi 

oleh peradaban yang dibuat oleh orang-orang, budaya memainkan 

peran penting di inti dari itu. Sebuah kota; model fenomena 

peradaban, dibangun oleh orang-orang, dan saat ini, hal itu 

mempengaruhi orang-orang dan membuat mereka mempelajari 
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semua hal-hal seperti pola perilaku, norma, adat dan sebagainya. 

Semua elemen kota secara langsung dipengaruhi oleh tindakan dan 

pikiran orang karena keterlibatan kota dalam kehidupan 

masyarakat, dan gambar ini dari kehidupan masyarakat 

ditunjukkan lagi sebagai unsur kota dan membentuk citra kota.  

View point ini dapat ditemukan dalam teori komunikasi Fiske 

(1990: 90-91). Dia menyatakan bahwa “kita adalah budaya 

berbasis ilmu pengetahuan. Mitos dominan ilmu pengetahuan 

menyajikan sebagai kemampuan manusia untuk beradaptasi alam 

untuk kebutuhan kita.”Oleh karena itu, kemungkinan untuk 

memecahkan masalah, namun, ini menunjukkan perspektif bahwa 

ilmu bukan menyebabkan lebih banyak masalah daripada 

memecahkan. Apalagi, sudut pandang dialektika tentang objek, 

yang disajikan oleh Benjamin (1892-1940) dapat mewakili dari 

sudut pandang seperti ini. Dengan demikian, budaya dipengaruhi 

oleh kota dan kota dibentuk melalui budaya. Oleh karena itu 

budaya kota dapat dianggap sebagai:  

a) Itu yang diciptakan melalui media fisik dengan berbagai 

elemen konstituen kota baik tangible dan intangible.  

b) Digunakan sebagai media untuk menciptakan hubungan antara 

lingkungan kota dan pengguna kota.  

c) Mencari untuk memberikan kehidupan yang memuaskan 

melalui lingkungan berkelanjutan untuk para pengguna kota.  

Ini konsep budaya kota membentuk pertimbangan penting untuk 

branding kota, seperti lingkungan fisik yang dibuat perlu 

mengakomodasi pikiran warga dan pengunjung. Atribut seperti dari 

konsep budaya terbentuk atas dasar berbagai elemen kota. Dengan 
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demikian, budaya dan kota mengembangkan dan memperkuat 

hubungan interaktif yang ramah. Oleh karena itu, suatu 

pemahaman budaya dan hubungannya dengan kota terhubung 

langsung dengan kehidupan yang beradab kita, secara alami 

mengalami proses komunikasi saat bersentuhan dengan kehidupan 

modern. Ini adalah kehidupan kota dan proses komunikasi ini 

terkait untuk multi analisis sisi budaya kota.  
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BAB 5. Desain Kota dan 
Budaya  

 

Sebagai budaya digunakan sebagai media untuk menciptakan 

hubungan antara lingkungan kota dan pengguna kota, suatu proses 

buatan yang disebut desain muncul dalam lingkungan kota. Peran 

desain dalam ruang kota ditransmisikan ke pengguna kota melalui 

media fisik dengan berbagai elemen konstituen dari kota yang 

direpresentasikan sebagai berwujud atau tidak berwujud. Tujuan 

utama dari desain kota adalah untuk memberikan kehidupan yang 

memuaskan dengan menggabungkan subjek, kota, dan tindakan 

dan desain kota, untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan 

(Kim, 2.008). Upaya desain kota untuk menciptakan lingkungan 

yang berkelanjutan tidak terbatas solusi lanskap visual estetika 
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tetapi meluas ke bidang sosial, kultural, psikologi, ekonomi dan 

kemanusiaan. Melalui mengirimkan diperpanjang, desain kota 

dapat menjadi sadar serangkaian dimensi budaya menyatu dengan 

kota hidup untuk membentuk budaya kota.  

 

Sparke (1986:205) yang desain British teori, 

menggambarkan hubungan antara desain dan budaya di bawah ini. 

Dia menjelaskan bahwa selama abad ke-20 secara keseluruhan, 

rasa budaya nilai-nilai dari semua kategori dan dimensi disajikan 

dalam ideologi politik atau kegiatan sosial dan kegiatan budaya 

atau realitas ekonomi menembus ke artefak dirancang melalui 

sejumlah infiltrasi, dan artefak seperti memberikan rasa nilai-nilai 

melalui bentuk visual yang dapat dirasakan. Selain itu, dia 

menyatakan bahwa disposisi filosofis desain masa depan akan 

menjadi pluralisme dan menyimpulkan bahwa pluralisme akhirnya 

seperti yang didasarkan pada suatu sistem yang terintegrasi akan 

meningkatkan kualitas hidup dengan menempatkan semua fungsi 

sosial dan psikologi manusia bersama-sama.  

 

Dengan demikian, budaya merupakan sebuah kota memiliki 

kecenderungan multidimensi, dan divisualisasikan melalui operator 

disebut desain. Jika desain kota dikatakan presentasi virtual 

budaya, desain kota bekerja tidak hanya untuk penciptaan 

lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk penyediaan 

berbagai layanan budaya kepada pengguna kota dan penciptaan 

ekonomi. Lebih jauh lagi, budaya memiliki berbagai fitur termasuk 

kehidupan, lingkungan, dan sebagainya senantiasa memiliki kondisi 
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membatasi berpotensi mempengaruhi desain (Sparke, 1986). Hal 

ini karena desain kota ini diputuskan, tergantung pada batas 

budaya. Ini secara alami mengarah ke isu gambar identitas dan 

kota kota (Julier, 2005); lingkungan fisik divisualisasikan oleh 

desain membentuk hubungan dekat dengan budaya dan hubungan 

ini tetap bawahan. Budaya merupakan identitas kelompok, dan 

media untuk memvisualisasikan identitas adalah desain. Dengan 

demikian, citra keseluruhan kota mengambil bentuk oleh budaya 

dan sejarah atau kehidupan dan media mengekspresikan mereka 

menjadi desain kota (Lynch, 1960). Keterkaitan antara budaya dan 

desain kota ditampilkan sebagai Gambar 5.1:  

 

 
Gambar 5.1 Struktur konseptual Kebudayaan dan Desain Kota  

 

Budaya kota akan mengontrol identitas kota ini. Desain kota 

mencerminkan budaya kota sedangkan budaya kota mewakili 

identitas kota. Apalagi, desain kota dapat diwakili oleh perilaku 

praktis, sementara kota budaya berdasarkan sifatnya, tetap tak 

berwujud. Budaya kota diwakili oleh desain kota dan pengaruh 
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identitas kota. Peran ini multidimensional karena dapat 

mempengaruhi identitas kota dan citra (Lynch, 1960: 8), sebagai 

orang-orang akan mengasosiasikan aspek-aspek tertentu dari 

budaya ini dengan kota itu sendiri, dan lebih jauh lagi, itu akan 

mempengaruhi desain Kota masa depan, karena hal ini dapat 

divisualisasikan melalui budaya yang ada di kota. Desain kota 

merupakan kongkrit perilaku praktis, seperti fasilitas umum. Di sisi 

lain, identitas kota dapat dibentuk melalui benda-benda nyata atau 

asosiasi tidak berwujud yang pengguna kota dan luar miliki dengan 

mereka. Kedua aspek ini membawa nilai penting untuk “ekuitas 

kota”. Menggabungkan asosiasi budaya bahwa kota baik yang 

sudah memiliki atau dapat memiliki di masa depan. Kota image 

menginformasikan sebuah “orang luar” perspektif kota, didasarkan 

pada asosiasi yang telah dikirim ke luar melalui media, dan 

pengalaman orang lain.  

Ideologi kultural (Storey, 2006: 2) masing-masing kota 

adalah konsep membawa tentang sistem organisasi pemikiran 

disorot dengan kelompok tertentu dan bekerja sebagai konsep yang 

penting dalam desain kota di daerah di mana perilaku kolektif 

masyarakat diperlukan. Ideologi, menurut Turner (1987), konsep 

paling penting dalam mempelajari budaya. Carey (1996) 

menyatakan bahwa belajar budaya Inggris adalah mempelajari 

ideologinya. Ideologi mengambil peran penting sebagai sebuah 

konsep dalam desain kota dengan kota yang mewakili budaya. 

Ideologi yang 'praktek kehidupan sehari-hari, sistem (dengan logika 

dan ketegasan mereka sendiri) berbagai reproduksi (gambar, 

mitos, pikiran atau konsep) dan masyarakat mempertahankan 
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hubungan dengan situasi yang ada nyata melalui mereka. Dalam 

pengertian ini, ideologi bekerja untuk mereproduksi hubungan 

sosial (Storey, 2003: 2-4).  

Selain itu, fakta yang parsial antara fitur-fitur dari ideologi 

disajikan secara keseluruhan fakta (Storey, 2003: 3) peran penting, 

ideologi kebudayaan bermain di desain kota. Ideologi ditemukan 

dalam perilaku praktis daripada pemikiran dan pertimbangan dalam 

kehidupan sehari-hari dan kebiasaan karena peraturan bekerja 

sebagai unsur yang membentuk struktur desain kota. Dengan kata 

lain, ideologi adalah cara mempertahankan hubungan. Dengan 

demikian, budaya bisa menjadi katalisator kota yang 

menghubungkan komunikasi antara masa lalu dan masa kini atau 

generasi tradisional dan modern.  
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BAB 6. Konsep Desain Kota   
Banyak desain elemen yang diperlukan ketika merek kota. 

Tanda simbol, jenis logo, poster grafis dan iklan yang mengekspos 

sebuah kota dan berbagai elemen desain seperti desain arsitektur 

dan desain lingkungan yang membentuk citra kota seluruh datang 

bersama untuk membentuk desain di ruang publik. Umumnya, 

konsep desain kota mengacu pada serangkaian proses yang 

menentukan identitas, rencana kota dan desain gambar kota secara 

keseluruhan menjadi kota integratif yang didasarkan pada 

publisitas. Desain kota harus dirancang untuk publik karena 

merupakan tindakan yang memvisualisasikan semua aspek 

berwujud dan tidak berwujud yang terjadi di ruang publik. Gagasan 

yang paling penting dalam konsep desain kota adalah istilah 
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'publik'. Hal ini didefinisikan sebagai “terhubung dengan orang-

orang biasa pada umumnya, bukan mereka yang memiliki posisi 

penting dalam masyarakat” dalam kamus Oxford, dan saat ini 

dijelaskan sebagai “jelas terbuka untuk mata masyarakat umum, 

kepentingan umum dalam masyarakat” sejak tahun 1970 oleh 

R.Senett (Kim, 2002). Selain itu, Kim (2002) menyatakan bahwa 

“itu dibedakan tempat milik pribadi dan mengacu ruang yang 

terbatas, yaitu, sesuatu yang artifisial, seperti kondisi umum 

aktivitas manusia atau kehidupan organik.” Singkatnya ide-ide, 

konsep-konsep dari ruang publik dapat dinyatakan sebagai ruang 

membentuk komunitas umum melalui entri terbuka secara sosial.  

  Kim (1996) juga dijelaskan asal lain 'desain' sebagai 

'desinagre', yang struktur etimologis adalah kombinasi dari 'de' dan 

"signagre. Sebuah tambahan 'de' berarti 'untuk memisahkan' atau 

'untuk mengambil' dan dikombinasikan dengan 'signare (tanda / 

simbol)', datang berarti 'untuk menginstruksikan tanda baru 

dengan memisahkan dari tanda-tanda yang ada.' Makna desain dari 

etimologi ini bisa menjadi 'penciptaan tanda baru dengan 

menafsirkan tanda-tanda yang ada.' Alasan bahwa makna ini yang 

belum begitu sering disebutkan adalah penting dalam bahwa ini 

memberikan petunjuk etimologis yang menjelaskan hubungan 

antara desain dan kehidupan manusia (budaya). Arti dari desain 

yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada etimologi 

kedua dan ditandai dengan perilaku praktis 'interpretasi dan 

terciptanya simbolisme budaya'.  

Menurut penelitian dari Kim (1996), konsep desain termasuk 

“semacam masalah aktivitas solusi tujuan-driven”, “kegiatan kreatif 
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untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan berguna yang 

sebelumnya tidak ada”, “solusi yang tepat untuk mencapai intinya 

kebutuhan asli dalam serangkaian keadaan khusus”,‘pengambilan 

keputusan pada ketidakpastian’, dan‘kinerja kegiatan iman-driven 

sangat kompleks’, dan semua ini umumnya menyatakan desain 

yang tertentu‘perencanaan kegiatan’untuk tujuan manusia tertentu. 

Menyatukan istilah “publik” dan “desain” membentuk paradigma 

baru untuk membuat desain bagi masyarakat salah satu masalah 

yang paling menonjol secara sosial di kota hari ini.  

Dengan demikian, ia mendefinisikan desain kota dalam 

konteks gaya hidup dalam ranah publik sebagai sesuatu yang visual 

menunjukkan hubungan antara dua kategori besar, hidup dan 

masyarakat melalui media desain. Kedua keberadaan adalah untuk 

masyarakat hidup individu dan masyarakat, dan studi lanjut ke 

bagaimana peran sistem umum seperti datang ke pengguna, di 

mana cara dan dengan apa makna yang diperlukan. Studi awal ini 

menunjukkan bahwa lingkungan pasukan kota, tempat-tempat 

umum, bukan tempat swasta, dan cara yang umum kehidupan. 

Sebuah sub-sistem yang penting untuk ruang publik dan akses 

untuk utilitas dan jasa, struktur sosial menyesuaikan pola perilaku 

dan sebagainya adalah fasilitas untuk para pengunjung dari sudut 

pandang mikroskopik, tetapi mereka bekerja sebagai unsur untuk 

memutuskan gambar kota dari sudut makroskopik of view.  

Oleh karena itu, desain kota terdiri dari berbagai karakter, 

dan khususnya, urbanisasi telah lebih jauh memperluas ruang 

lingkup desain publik. Hal ini karena kota adalah ruang wakil dari 

kelompok sosial di mana berbagai kebutuhan dan perilaku 
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kehidupan manusia berdampingan dalam bentuk komunitas. 

Dengan kata lain, sebuah kota adalah ruang yang dikenakan batas 

dibedakan dari ruang pribadi yang berisi penduduk, dan juga 

didirikan berdasarkan sebuah proses komunikasi bergaul hubungan 

pribadi dalam berbagai cara tetap menjaga sisi publik. Desain kota 

di garis depan dari unsur-unsur rohani memenuhi warga dan 

bekerja sebagai media untuk memungkinkan mereka untuk 

mengingat kota. Dengan demikian, desain yang berpusat pada 

manusia, bukan fungsi fisik, diperlukan untuk kasus desain umum, 

dan khususnya hubungan antara pengguna kota dan kota harus 

diperlakukan sama pentingnya. Ini berarti bahwa identitas kolektif 

sebagai barang publik daripada kepuasan individu harus 

diungkapkan.  

Perilaku desain adalah elemen yang tak terelakkan di pusat 

industri budaya dan maknanya yang berkembang sebagai kali 

berubah. Seiring dengan perubahan perilaku dari desain dari 

produksi berpusat kepada manajemen didorong, konsep yang 

berkembang dalam hal perluasan fungsi dan daerah. Jadi, desain 

Kota sebagai fitur dari ranah publik pasti menjadi tema paling alami 

dan signifikan dari kali. Merefleksikan aliran kali, munculnya konsep 

desain umum adalah fenomena alam dan dapat dikatakan untuk 

mewakili terbaik dengan latar belakang zaman mencari identitas 

baru.  

Sangat mungkin bahwa pengenalan desain kota adalah 

fenomena alam yang telah dikembangkan dengan waktu, selain itu 

juga merupakan alat penting untuk pembentukan citra kota yang 

direncanakan dengan strategi buatan, seperti yang dipersyaratkan 
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oleh kali saat ini. Upaya kreatif dan buatan untuk desain kota dapat 

dipahami berdasarkan konsep simulacra Baudrillard. Dengan 

merefleksikan Baudrillard (1983: 6), yang menggambarkan 

simulacra sebagai: “artefak yang telah membuat objek tidak ada 

seolah-olah itu ada”; yang simulacra gambar kota dan identitas 

bersama-sama dengan konsep dari simulasi perspektif kota dapat 

membentuk organisasi bahwa simulacra kota membutuhkan untuk 

menghasilkan artefak. Hal ini menciptakan citra kota yang 

diinginkan dalam ruang kota. Gambar ini milik 'simulacra' sebagai 

gambar artifisial diciptakan bukan sebagai satu diproduksi secara 

alami.  

Seperti Baudrillard menyatakan (1983: 6): “gambar tanpa 

salinan asli yang diganti untuk realitas diri mereka sendiri, dan 

kenyataannya diatur oleh gambar, yang menjadikannya lebih nyata 

daripada kenyataan” foto diri mengukur gambar kota, yang diatur 

oleh identitas , dan citra kota dibangun sejauh datang kepada kita 

lebih benar dan dingin. Ini dapat disimpulkan karena itu citra kota 

baru diukur berdasarkan karakteristik buatan dan kreatif dan citra 

kota didefinisikan oleh gambar identitas dan Kota artifisial yang 

dibentuk dengan cara ini lebih realistis dan merasa lebih realistik 

dari citra kota aslinya. Selain itu, sebagai Baudrillard dibahas 

periode simulasi adalah langkah yang dikotomi mana zat dan 

gambar dipisahkan dan menjadi satu, yaitu, identitas utama dari 

kota membuat citra kota sebagai simulasi sehingga citra kota 

sebagai substansi dan kota citra simulacra seperti bermerek 

menjadi satu. Dengan demikian, citra kota tercermin pada realitas 

hari ini menjadi gambar terselubung, yaitu, citra kota realitas 
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artifisial bermerek. Seperti ini gambar kota menyamar tidak alami 

dan gambar penting tapi menjadi gambar artifisial dibuat dan 

efisien.  

Gambar yang dibuat dengan cara ini menyatu dengan gambar 

yang ada kota dalam realitas dan dengan gambar yang dibuat 

untuk branding, akan melalui tahap 'simulasi,' di mana semua 

gambar dari kota tersebut menjadi satu, dan akhirnya 

menghasilkan re-presentasi citra kota. Oleh karena itu, citra kota 

hari ini memiliki mensimulasikan citra kota yang positif dan 

berkelanjutan yang mencerminkan citra fundamental kota, dan 

kebutuhan desain kota yang dapat terwujud proses simulasi 

(Anholt, 2003: 213).  

Membuat gambar kota tidak terbatas pada fasilitas umum 

secara visual muncul tetapi membuat gambar abstrak menjadi 

semakin penting untuk berperan dalam membuat identitas kota. 

Desain kota berkembang menjadi kegiatan identitas kota, kota dan 

selanjutnya gambar CBS berdasarkan produk lingkungan artifisial 

yang dibuat yang dibuat di tempat-tempat komunitas buatan 

manusia. Dengan kata lain, CBS dapat dianggap sebagai produk 

buatan keseluruhan dibuat oleh zaman dan manusia (Julier, 2005). 

Dengan demikian, desain kota menjadi tema paling alami dan 

signifikan dari waktu pasti dan desain kota tumbuh dalam nilai 

mengarah pada strategi citra merek.  

 

 

 

 



 

 

 

City Branding Management: Konsep & Study Kasus 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 7. Evolusi Konsep City 
Brand   

 

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, budaya yang 

diselenggarakan oleh historisitas persefektif kota dari masa lalu dan 

sekarang dan lingkungan yang diselenggarakan oleh budaya 

dibatasi oleh ruang seperti kota atau negara ( Scott, 1999; 

Mommaas, 2004). Sebuah kota adalah ruang tercermin historisitas 

mana kompleks dan berbagai bidang budaya, politik, ekonomi, seni 

dan sebagainya, co-ada. Konsep urbanisme telah dipelihara sampai 

baru-baru ini, dengan membawa peluang lebih lanjut untuk 

menerapkan CBS.  

Seperti disebutkan dalam bagian terdahulu , penekanan 

harus ditempatkan pada perilaku masyarakat dalam merancang 
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sebuah kota. Ini ditafsirkan melalui gaya hidup masyarakat umum 

selama periode waktu. Selain itu, perilaku masyarakat adalah 

disposisi yang diperlukan sesuai dengan common denominator yang 

dikenakan oleh area umum masyarakat, cara akumulasi perilaku 

umum untuk sebuah kota yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 

dilakukan dengan implikasi. Cara hidup yang dihasilkan dari 

membentuk kebiasaan mengungkapkan secara tidak sadar, yang 

mengungkapkan disposisi psikologis yang dibentuk oleh perilaku 

masyarakat dan penegakan sosial melalui pembelajaran (Deleuze, 

2004).  

Karena kebiasaan berulang-ulang, mekanik dan otomatis, 

perilaku individu kontinyu dalam struktur sosial yang membutuhkan 

publisitas bertindak sebagai mekanisme mediasi dimana desain 

kota direncanakan. Di sebuah kota, aktor yang diinginkan yang 

memiliki kualifikasi untuk memulai bagi masyarakat dipaksa untuk 

berlatih publisitas yang diinginkan dengan bertindak kebiasaan 

yang diinginkan. Dengan kata lain, tindakan dipengaruhi oleh 

lingkungan fisik kota, dimana budaya selalu tergantung pada 

sesuatu yang lain (Penggerek, 2006). Bentuk budaya tindakan 

dengan mendefinisikan apa yang orang inginkan. Orang mungkin 

memiliki aspirasi yang sama dengan cara budaya mereka mengatur 

pola mereka secara keseluruhan dari perilaku. Dalam hal ini, 

budaya lebih seperti gaya atau satu set keterampilan dan kebiasaan 

dari satu set preferensi atau keinginan (Swidler, 1986).  

Cara ini pembebasan dari tindakan yang diperlukan dari 

masyarakat dan Kota dikirim ke warga atau pengunjung melalui 

tindakan dalam ruang sebagai kota. Artinya, dalam proses 
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komunikasi yang terjadi di kota ini adalah proses pengiriman 

dimana organisme kota mengirim dan menerima pesan dan 

informasi mereka untuk menciptakan citra umum dan memberikan 

pengaruh pada satu sama lain. Setiap tindakan yang berlangsung di 

sebuah kota menjadi kebiasaan, adat kebiasaan menjadi, dan adat 

istiadat menciptakan budaya untuk membuat gambar kota secara 

keseluruhan. Gambar yang terakumulasi dengan cara ini 

dinyatakan sebagai identitas kota. Namun, bagaimana bisa gambar 

kota tidak berwujud dan abstrak disimulasikan untuk menciptakan 

citra kota visual yang? Sebuah fenomena terlihat mengekspresikan 

citra kota mengungkapkan citranya sebagai desain kota yang 

merupakan bentuk nyata.  

Hanya menyatakan desain kota adalah citra kota. Citra kota 

yang disampaikan melalui desain kota, sebagian besar mekanisme 

pengiriman pesan dari desain kota mengambil bentuk visual, yang 

mengubah lingkungan dan memberikan tatanan kehidupan (Vale & 

Warner, 1998). Sebagai contoh, segala macam fasilitas umum 

seperti lampu lalu lintas termasuk dalam desain kota. Akibatnya, 

pesan yang disampaikan dari bentuk kota akhirnya merek kota 

sambil memainkan peran penting dalam membangun citra kota 

(Ashworth, 1998). Dengan demikian, ruang kota merupakan media 

melalui mana warga dan desain yang terhubung. Desain kota harus 

berisi pesan yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga 

seperti gambaran perilaku masyarakat kota a. Pesan-pesan yang 

disampaikan oleh sebuah kota berisi informasi kota. Pesan ini 

adalah aset kota dan bingkai cerita kota bertujuan untuk memberi 

tahu sebagai narasi (Borer Desember 2006; Vale et al, 1998:. 1).  



 

 

 

City Branding Management: Konsep & Study Kasus 

47 

Agar pesan ini akan menyampaikan CBS yang dibutuhkan. Di 

era CBS, branding kota berarti pembangunan citra kota dan 

identitas. Motivasi utama sukses CBS (kemakmuran kota akhirnya) 

adalah untuk konsisten mempertahankan gambar kota dengan 

produksi ekonomi dan hubungan masyarakat internasional 

strategis. Sebuah gambar kota yang berkelanjutan membedakan 

kota dari kota-kota lain dan kepentingan eksternal dan kebanggaan 

warga yang datang dari memimpin diferensiasi untuk menghargai 

sebagai brand kota yang kuat (Moughtin, 1996).  

Untuk alasan ini, banyak kota dunia terkenal membuat merek 

mereka meskipun strategi menekankan atau meningkatkan 

identitas kota mereka, misalnya, melalui logo dan slogan yang 

memberikan gambar tersebut. Namun, unsur-unsur yang 

diperlukan untuk proses ini tidak harus tinggal simbol dan gambar 

hanya sebagai tetapi mampu berperan sebagai elemen merek dan 

menjadi didirikan sebagai elemen membuat kota itu sendiri produk. 

Jadi, ketika metodologi merek strategis dipekerjakan untuk 

mempublikasikan merek kota mereka harus meningkatkan 

kekhawatiran mengenai komposisi melalui elemen berwujud, 

seperti pengembangan ruang pembangunan dan budaya termasuk 

citra spasial kota, lingkungan dan budaya.  
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BAB 8.  Model Pengembangan 
City Brand   

 

Sebuah Kota dalam lingkungan global saat ini harus dilihat 

sebagai unit sub-sistem terbuka ke dunia daripada unit 

administratif yang terisolasi dalam negara (Gyeonggi, 2007). Kota 

modern menjadi lebih kompleks dan beragam karena 

kecenderungan meningkatnya globalisasi, informasi, urbanisasi dan 

lokalisasi dan karena itu upaya untuk bergerak menuju 

kemakmuran dan pembangunan kota mengikuti paradigma ini 

diperlukan. Perubahan karena perkembangan teknologi, banjir 

informasi, Fordism dan pasca-Fordisme telah membawa banyak 

perubahan di seluruh dunia ini. Setiap negara sekarang membuat 

upaya untuk menekankan dan baru membuat gambar mereka 
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sendiri yang unik di tengah-tengah gambar yang telah menjadi 

seragam.  

Oleh karena itu persaingan antar kota menjadi meluas di 

seluruh dunia. Namun, kota perlu diakui sebagai merek independen 

ke citra merek produk sebagai kota yang menggabungkan Nilai unik 

kota (Hankinson, 2004b; Dinnie, 2007). Akibatnya, kota 

menciptakan nilai sebagai merek dan keuntungan daripadanya 

melalui citra dirinya sendiri. Selain itu, citra kota yang positif dan 

berkelanjutan memberi rasa kepuasan tidak hanya untuk warga 

tetapi juga untuk pengunjung, dan dapat memberikan kehidupan 

yang lebih baik. Oleh karena itu, merek kota dengan gambar positif 

harus mampu menghasilkan keuntungan dengan sejumlah 

kunjungan konsisten wisatawan (Hankinson, 2004b). Citra positif 

harus jelas untuk pengunjung dan penduduk harus mendukung 

asosiasi tersebut dalam kaitannya dengan kota dan gambar nya 

(Mommaas 2004). Dengan kata lain, yang kuat dan positif asosiasi 

dapat terbentuk di dalam pikiran warga negara. Di sini, 

pembentukan asosiasi citra yang kuat artinya masyarakat 

diingatkan citra kota sebelum kunjungan. Sebuah kota dengan citra 

positif dan kuat memiliki nilai merek dan membangun identitas unik 

sendiri.  

Untuk alasan ini, pemilihan 'lingkup strategi merek, yang 

menyangkut pengertian kita tentang budaya kota dan sejarah dan 

bagaimana untuk mempublikasikan kota sebagai strategi 

diferensiasi, adalah penting. Dengan mewujudkan citra identitas 

masing-masing kota dibedakan dari kota-kota lain (Christensen & 

Askegaard, 2001; Oktay, 2002), kota memperoleh daya saing. Nilai 
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Sebuah kota identitas diputuskan sesuai dengan cara memberikan 

citra kota untuk pengguna kota sebagai penduduk dan pengunjung. 

Komponen identitas kota menjadi momentum untuk meningkatkan 

gambar kota dan dapat memaksimalkan efek dari publisitas dan 

merek nilai-nilai kota ini, dimana persaingan dan dibedakan dari 

kota-kota lain dijamin untuk memeriahkan identitas kota dan 

membantu mengembangkan CBS yang dapat meningkatkan nilai 

berikutnya .  

 

Pada dasarnya identitas kota bertujuan strategi integratif 

gambar kota. Sebuah gambar kota relay pesan ke konsumen kota 

dan menciptakan sebuah identitas untuk membuat gambar kota 

secara keseluruhan. Sebuah gambar dapat menjadi elemen fisik, 

atau dapat disampaikan sebagai makna atau simbol. Ini adalah 

proses penataan cerita berdasarkan kota melalui aset berwujud dan 

tidak berwujud kota. Kota pencitraan dalam pengertian ini, adalah 

proses membangun narasi berbasis visual tentang potensi tempat 

(Vale et al, 1998:. 15). Dengan demikian, citra kota menjadi faktor 

penentu kuat ke arah identitas kota dan lagi, itu menjadi ukuran 

pembangunan kota. Kota ingin memperoleh gambar yang terbaik 

mungkin dan melakukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan 

mitos baru yang positif dari citra kota.  

 

Citra kota dibentuk terkait dengan identitas kota. Media 

mewujudkan identitas kota adalah tentang citra ruang kota 

daripada atribut ruang sendiri kota dan merupakan elemen penting 

dalam membuat identitas merek kota. Karakteristik yang 
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menciptakan ruang kota dapat menciptakan citra kota dan akhirnya 

identitas kota. Oleh karena itu, berbagai media mengekspresikan 

gambar kota menjadi faktor utama dalam menentukan merek. 

Sebuah merek kota harus didasarkan pada pemenuhan 

karakteristik fungsional, karakteristik simbolik, karakteristik 

lingkungan, layanan, sejarah tradisi dan sistem infrastruktur kota 

dalam ruang kota dan unsur-unsur yang terbentuk sebuah kota 

dengan keunikan budaya (Duan et al., 2009 ). Unsur-unsur ini 

menyelesaikan proses menjadi unsur merek kota faktor utama 

yang penting dalam pembangunan CBS. Dalam rangka untuk 

berhasil melaksanakan CBS kondisi merek sebagai produk, merek 

sebagai organisasi, merek sebagai pribadi dan merek sebagai 

simbol harus dilaksanakan, sesuai dengan empat prasyarat dari 

sebuah merek yang disajikan oleh Aaker (1996). Sebuah merek 

sebagai produk merujuk infrastruktur seperti sumber daya kota, 

sejarah dan acara budaya, sementara merek sebagai struktur 

mengacu pada yang berhubungan dengan pemerintah dan kota dan 

kebijakan. Sebuah merek sebagai pribadi mengacu pada standar 

SDM dan cadangan, dan merek sebagai simbol mengacu pada 

gambar visual dan simbolik yang berhubungan dengan kota. CBS 

digunakan sebagai sarana penting untuk menekankan identitas 

kota dan membangun citra dibedakan dengan menjalankan 

prasyarat ini.  
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BAB 9.  Identitas & 
Kepribadian Kota  

 

Sebagai pentingnya nilai merek kota telah meningkat, 

beberapa masalah telah terjadi untuk mendorong maju strategi 

merek yang positif dan sukses. Adaptasi untuk secara konsisten 

perubahan lingkungan dan memperbesar aset merek sesuai dengan 

lingkungan seperti itu didasarkan pada identitas saat tetap 

tantangan terbesar bagi strategi merek (Aaker, 1996; Kotler 1996; 

Keller, 2008) .Jadi, untuk memperkuat aset merek , kepribadian 

merek diperlukan untuk menyelesaikan identitas merek di kota 

sebagai fitur unik dari kota. Orang memutuskan untuk melepaskan 

diri dari kebutuhan untuk penyeragaman karena penampilan 

Fordisme dan Pasca Modernisme, dan untuk mengembangkan 

karakteristik unik mereka sendiri.  
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Menurut Aaker (1996), kepribadian merek diartikan sebagai 

'karakteristik manusia' yang terkait dengan merek tertentu. Ini 

tidak hanya mencakup kepribadian nafsu, kepentingan, dan 

karakteristik sentimental unik untuk manusia tetapi juga fitur 

seperti jenis kelamin, usia, atau kelas sosial ekonomi. Sebagai 

Fournier (1998) disebutkan juga, kepribadian merek didirikan 

melalui kegiatan pemasaran berdasarkan citra pengguna merek 

atau teori-teori konsumen mengenai merek.  

 

Melihat khusus pada manfaat dari kepribadian merek kota 

(Kim 2006), pertama, keputusan tentang investasi dan residen atau 

situs pilihan wisata di kota tertentu keterlibatan tinggi pengambilan 

keputusan. Sebagai Aaker (1996: 83-84) telah menunjukkan, ini 

adalah metode individu mengekspresikan nya keunikan dengan 

menggunakan produk dengan kepribadian merek. Dalam 

pandangan titik ini, branding kota membantu memfasilitasi mudah 

dan lebih nyaman pengambilan keputusan ketika memilih kota 

untuk investasi atau pariwisata.  

Kedua, kepribadian merek menciptakan nilai kota simbolis 

simulasi, spesifik dan komprehensif melalui sumber yang nyata 

seperti fasilitas lingkungan dan sumber berwujud seperti budaya 

dan citra. Selain itu, ini memberikan motivasi untuk menciptakan 

aset merek dan memberikan kontribusi untuk identitas kota 

dibedakan. Ketiga, kepribadian merek meningkatkan kadar 

preferensi konsumen serta tingkat penggunaan dan demikian dapat 

meningkatkan keandalan dan kesetiaan (Aaker, 1996; Fournier, 

1998). Hal ini dapat menjamin hubungan yang berkelanjutan 
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dengan pengguna kota dan menyediakan dasar untuk elemen yang 

positif dari aset merek.  

Kepribadian merek menjadi penting karena menghasilkan 

momentum untuk menghasilkan keuntungan ekonomi di masa 

depan melalui diferensiasi citra. Selain itu, cara ini merek kota 

bekerja sebagai inti mutlak untuk visi masa depan daerah lainnya 

di negeri ini. Agar merek kota untuk berhasil, partisipasi aktif dari 

warga sangat penting. Seperti dapat dilihat dari bukti-bukti, 

keterbukaan kota termasuk kondisi yang diberikan tempat tinggal, 

infrastruktur budaya, dan sebagainya. Dalam hal branding kota, ini 

diambil serius, sebagai branding kota pada dasarnya harus dimulai 

dengan perbaikan lingkungan kota. Di samping itu, semua gambar 

yang terkait dengan kenangan pengguna kota yang terdiri dari 

unsur-unsur sejarah, adat, pola perilaku, budaya, lingkungan dan 

masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membangun identitas merk 

kota dengan memanfaatkan kepribadian unik yang dimiliki oleh 

kota melalui elemen-elemen ini. Oleh karena itu, peran kepribadian 

merek kota adalah untuk mengembangkan identitas kota, 

meningkatkan efek komunikasi dengan pengguna kota, dan 

menyediakan sebuah metode pemasaran yang kuat yang 

menangani keuntungan ekonomi kota. Sebuah metode harus 

digodok untuk membangun CBS dengan kepribadian merek, dan ini 

harus fokus pada identitas merek (Aaker, 1996: 174), sebab tanpa 

kepribadian, merek kota dapat memiliki perasaan yang seragam 

dan menyebabkan citra kota menarik yang tidak memiliki ciri-ciri 

tertentu .  
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Masalah lain pengembang merek kota harus memecahkan 

adalah dimana posisi kota dan bagaimana untuk menghaluskan ini 

untuk identitas kota. Ketika posisi nilai merek ada, identitas merek 

dan nilai proposisi dapat meningkatkan nilai merek kota lebih lanjut 

(Aaker, 1996: 176) Dengan kata lain, penting untuk menentukan 

target tujuan dan identitas. Sebagai contoh, identitas kota dapat 

dibuat sesuai dengan posisi tentang apakah target adalah warga, 

wisatawan atau investor.  

Masalah yang perlu diselesaikan untuk membuat merek kota 

yang sukses adalah pembentukan aset kota. Peningkatan asosiasi 

ini dengan citra kota dan membantu untuk meningkatkan gambar 

terbatas. Dengan kata lain, menjadi faktor yang dapat memperluas 

kota nilai merek. Lingkungan alam, fitur bersejarah, dan 

karakteristik budaya kota sebagai aset bekerja sebagai layanan 

kepada pengguna kota sebagai pengunjung atau warga dan elemen 

penting untuk diferensiasi dari kota-kota lain. Unsur-unsur ini 

bekerja sebagai elemen inti untuk membangun identitas kota dan 

melalui unsur-unsur aset-seperti yang dimiliki oleh kota 

dimanfaatkan untuk tujuan diferensiasi dari kota-kota lain. Dengan 

demikian, penguatan merek kota adalah metode strategis merek 

untuk mencapai tujuan secara efektif.  

Adaptasi terhadap lingkungan secara konsisten berubah dan 

memperbesar aset merek sesuai dengan perubahan lingkungan 

tersebut berdasarkan identitas saat tetap tantangan terbesar. 

Merek aset adalah strategi dimana nilai aset manajemen dapat 

diukur dan perlu dibangun untuk merek sebuah kota. Hasilnya 

adalah citra merek, yang akan dikirim ke konsumen kota sebagai 
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penduduk atau pengunjung dengan keseluruhan kesan pada 

gambar kota. Dengan demikian, kumpulan dari berbagai elemen 

yang digunakan untuk tujuan diferensiasi dari kota-kota lain melalui 

unsur-unsur aset yang dimiliki oleh sebuah kota tertentu di mana 

kota dapat dikaitkan dengan CBS yang kuat. Akibatnya, merek kota 

terletak pada perekonomian tetapi proses strategis merek kota 

adalah kompleks dan mungkin juga dibatasi dalam banyak cara. 

Oleh karena itu, menunjukkan proses pengembangan pertanyaan 

hadir untuk CBS sebagai berikut (lihat Gambar 9.1).  

 
Gambar 9.1: Prosedur identitas City Brand 

 

Pertama-tama, fenomena kota, yang tunduk pada 

pengembangan untuk branding kota, harus dianalisis. Setelah ini, 

fenomena sejarah, sosial, ekonomi dan lingkungan dari sebuah kota 
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harus diselidiki dan mereka yang berada dalam kontak dengan 

warga harus dianalisis. Sebuah studi dari elemen yang diperlukan 

untuk aset kota diperlukan. Dengan kata lain, unsur-unsur aset 

berwujud dan tidak berwujud perlu diselidiki. Kemudian, 

pembentukan konsep gambar harus diikuti. Dalam rangka 

membangun sebuah identitas untuk sebuah kota, maka perlu 

mengatur konsep gambar yang dimiliki oleh kota dan mengekspos 

ke dalam dan luar kota. Berdasarkan konsep citra kota, unsur-

unsur merek kota dikembangkan konkret dan dimanfaatkan sebagai 

strategi branding yang efektif.  

Tindakan gambar ini berdasarkan sumber daya berwujud dan 

tidak berwujud adalah elemen identitas kota dan menghasilkan efek 

sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dalam rangka memecahkan 

masalah merek kota, ada kebutuhan untuk studi mendalam pada 

pengembangan aset merek untuk membedakan kota dan pada 

kepribadian merek, dan analisis pendekatan teoritis diperlukan 

untuk ini yang akan dicapai. Gambar 2.9 struktur unsur-unsur 

berikut melalui faktor simbolis yang mengekspresikan sumber daya 

tidak berwujud dari merek kota berdasarkan penelitian, unsur 

diperluas, dan elemen visual yang menangani sumber daya yang 

nyata.  
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Gambar 2.9: Elemen-elemen kota 

 

Setiap elemen disajikan merupakan elemen yang terlibat 

dalam membangun brand kota, dan memainkan peran kata-kata 

kunci yang membuat model ide untuk CBS. Sebagaimana 

dinyatakan di atas, sebuah kota yang kompleks dan komprehensif. 

Oleh karena itu Metode pendekatan teoritis diperlukan untuk 

memahami dan menganalisis sebuah kota. Oleh karena itu, 

semiotika, ibu komunikasi, dapat digunakan untuk memahami 

proses fungsional dan signifikan dari interaksi yang terjadi di kota.  
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BAB 10. City Banding 
Startegy (CBS) 

 

Sebuah merek kota adalah bentuk strategis perencanaan 

yang menggabungkan perencanaan kota, pemasaran kota, 

pemasaran pariwisata dan membangun kota identitas merek 

dengan memberikan karakter tempat untuk ruang. Strategi merek 

akan mempertimbangkan kembali gambar lokal untuk menyoroti 

karakteristik budaya, ekonomi, politik, sosial dan sejarah dari 

tempat tertentu dan pada saat yang sama, untuk mempromosikan 

ekonomi lokal difasilitasi. Ini muncul sebagai strategi layanan yang 

komprehensif bagi warga dan pengunjung dengan menekankan 

gambar kota yang positif. Sebagai merek kota diberikannya kepada 

atribut spasial, bagian yang akan ditangani harus didekati dari 
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perspektif yang berbeda dari orang-orang dari merek bisnis. CBS 

harus dipahami sebagai proses komunikasi interaktif karena 

merupakan sistem strategis yang komprehensif dan signifikan.  

Dengan demikian, konsep CBS memiliki karakteristik kolektif 

yang memerlukan pertimbangan meliputi kompleks dan beragam 

poin berdiri. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, merek kota 

meliputi berbagai elemen seperti atribut kota, lingkungan, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Unsur-unsur ini datang bersama-sama 

untuk membentuk identitas merek kota. Umumnya, memiliki brand 

image kota dibentuk berdasarkan objek atau pengalaman penerima 

dan melalui mengamati proses ini tertentu, citra merek kota 

akhirnya terbentuk dan dibangun setelah gambar penerima 

merasakan seperti yang dibahas dalam Literatur.  

Dengan demikian, citra merek kota berasal dari konsep-

konsep tidak berwujud seperti sejarah, tradisi dan budaya dan 

unsur-unsur yang nyata secara visual terkena mata. Unsur-unsur 

intangible yang muncul dari bangunan dan lingkungan binaan kota 

dapat digambarkan sebagai kumpulan asosiasi dari pengalaman 

masa lalu penerima (Hankinson, 2004b). Selain itu, penekanan dan 

fasilitasi elemen strategis akan memperpanjang nilai citra merek 

kota. Oleh karena itu, setelah melihat definisi brand image kota, itu 

adalah satu set kolektif hubungan asosiasional diadakan dalam 

ingatan penerima. Selain itu, tujuan akhir dari strategi brand image 

kota tergantung pada seberapa banyak nilai merek kota meningkat. 

Andaikan sebuah CBS memiliki hasil yang sukses, efek memenuhi 

hasil ini memiliki pengaruh berikut pada perubahan sosial, budaya 

dan ekonomi.  
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Gambar 10.1 : Pengaruh brand Kota 

 

a) Perubahan sosial  

Setelah berbagai elemen yang digunakan untuk tujuan 

diferensiasi dari kota-kota lain melalui unsur-unsur aset dan 

kepribadian merek yang dimiliki oleh sebuah kota tertentu telah 

dikumpulkan, sebuah kota dapat bermerek. Jika unsur-unsur ini 

berkontribusi pada strategi merek kota yang sukses, tidak hanya 

integrasi dan rasa peningkatan milik tetapi juga kebanggaan di kota 

dipromosikan. Selanjutnya, keandalan kota ini didirikan dan daya 

tarik bagi orang lain untuk mengunjungi dipromosikan. Tindakan 

brand image kota ini jangka panjang berbasis sumber daya 

berwujud dan tidak berwujud adalah elemen identitas kota dan 

berkontribusi untuk dampak sosial. Oleh karena itu, warga kota 

secara positif mengubah perilaku mereka untuk pembentukan 

kemandirian dan pencapaian tujuan dan merangkul bekerja untuk 

membangun pengakuan kanan arah dan kegiatan kota perlu 

mengambil, termasuk indera dasar nilai-nilai dan spiritedness. 

Dengan kata lain mereka sesuai dengan perubahan sosial sebagai 

warga negara. Perubahan positif ini memiliki pengaruh positif pada 
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masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong untuk melakukan 

perubahan dengan efek city branding.  

 

b) Perubahan budaya  

Disajikan dalam hal semantik berdasarkan budaya kota, isi 

visual kota seperti slogan, simbol, desain, dan sebagainya yang 

digunakan untuk membedakan kota dari orang lain dan terwujud 

secara internal, menghasilkan pembentukan efek positif kota kota 

branding. Hal ini terutama kasus di mana faktor-faktor tangible dan 

intangible menyusun kota yang systemised menjadi sebuah gambar 

dari lingkungan kota dan membuat perubahan pada aspek visual 

dan pengalaman budaya. Akumulasi gambar visual dan pengalaman 

dari gambar kota terkait memiliki efek lebih memperbesar nilai 

merek kota dengan membangun identitas kota dengan ekspresi 

fase budaya. Dengan demikian, branding kota menjadi daya faktor 

penentu dalam nilai kota itu menjadi ukuran pembangunan kota. 

Kota ingin mendapatkan gambar terbaik mungkin dan melakukan 

upaya lebih lanjut untuk menciptakan perubahan budaya baru.  

 

c) Perubahan Ekonomi  

Merek kota menciptakan nilai tidak hanya bagi negara tetapi 

bagi warga. Tingkat persepsi yang dimiliki oleh kota harus mampu 

membangkitkan sentimen menguntungkan. Konsep manajemen 

pelanggan harus merangkul tidak hanya warga tapi wisatawan atau 

pengunjung (Hankinson, 2004b). Alasan untuk menekankan bahwa 

sisi positif merupakan aspek yang menarik dari kota ini adalah 

bahwa gambar nasional atau kota harus diperlakukan sebagai 
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perubahan politik atau ekonomi sebagai pendapatan bisa menarik 

warga karena kedua faktor ini (Vale et al 1998:. 24) . Tentu saja, 

mengambil semua hal menjadi pertimbangan, harus ada positif dan 

negatif sisi, tapi satu-satunya sisi positif ditekankan ketika 

mengatur gambar dari kota atau negara. Hal ini masuk akal untuk 

menyarankan bahwa mengubah gambar negatif menjadi positif sulit 

dan melibatkan mengambil sejumlah risiko. Tujuan dari sebuah 

merek kota untuk pembangunan kota diarahkan terhadap produksi 

ekonomi dan pembentukan stabilitas ekonomi melalui identitas 

kota.  

Arah CBS akan maju dengan tiga perubahan ini positif 

sebagai tujuan. Akibatnya, merek kota, seperti merek umum 

perusahaan, dapat didirikan dalam bentuk yang kuat ketika gambar 

positif dan asli berdasarkan alam, politik, ekonomi, masyarakat, 

budaya, kebijakan dan kota lingkungan kota itu dibuat dalam 

pikiran pengguna. Efek dari CBS sukses terwakili dalam setiap 

kegiatan untuk meningkatkan nilai aset merek saing internal dan 

eksternal kota dan aset merek secara keseluruhan dengan 

menjelajahi daerah dibedakan, mempublikasikan, dan memasukkan 

ini ke dalam merek sistemik dan komprehensif. Nilai produk atau 

layanan yang terkait dengan kota ini diteruskan dalam pesan dan 

semua kegiatan menjadi bagian dari proses membangun hubungan. 

Seiring dengan ini, dapat meningkatkan nilai merek kota terus-

menerus dalam mempromosikan perubahan budaya, ekonomi dan 

sosial di kota (lihat Gambar 10.2).  
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Gambar 10.2 : Elemen merek Kota 

 

Faktor-faktor ini diproduksi atas dasar karakteristik kota yang 

kongkrit atau intangibly, yang melewati dampak sosial, budaya dan 

ekonomi, mengungkapkan identitas kota dan membuat sebuah citra 

kota secara keseluruhan.  

Melalui elemen merek kota seperti, strategi membentuk 

identitas merek yang kuat mengubah kota menjadi produk. Hal ini 

dapat dicapai strategis melalui pariwisata, konsumsi dan publisitas. 

Sebuah kota menjadi produk dan disampaikan langsung kepada 

konsumen, yang membuat kota nilai tukar diperlakukan sebagai 

produk. Sangat mungkin bahwa kota sebagai nilai tukar 

membutuhkan banyak faktor yang mengisi ruang karena kota ada 

dalam ruang. Pada akhirnya, faktor yang diperkenalkan dalam 

strategi merek tidak hanya memainkan peran nilai tukar, tetapi 



 

 

 

City Branding Management: Konsep & Study Kasus 

65 

juga memainkan peran menentukan konsep keseluruhan merek 

kota.  

Perspektif konsep keseluruhan merek dipandang sebagai 

konsep kolektif kondisi lokal geografis, lingkungan alam, unsur-

unsur sejarah, dan unsur-unsur budaya bukan dari perspektif 

individu (Hankinson, 2004b). Oleh karena itu, kota memiliki 

interaksi sebagai kombinasi kompleks dan beragam faktor dan 

signifikansi terbentuk melalui brand kota. Tanda-tanda tidak ada 

sebagai tanda-tanda sendiri, tetapi selalu ada melalui interaksi 

dengan tanda-tanda lain. Selanjutnya kota tidak terisolasi tetapi 

selalu berkomunikasi dengan faktor-faktor lain dan kombinasi 

faktor. Akibatnya, alasan bahwa mereka harus dipahami sebagai 

proses tanda-tanda dibenarkan.  
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