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BAB II

TEMUAN PENELITIAN

PERENCANAAN DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM CITY

BRANDING KOTA SEMARANG “ VARIETY OF CULTURE ”

Pada bab II diuraikan secara deskriptif hasil penelitian melalui wawancara

mendalam (in depth interview) dengan menggunakan panduan wawancara

(interview guide) mengenai “Perencanaan dalam Pembentukan Program City

Branding Kota Semarang ‘Variety of Culture’ ” dengan narasumber yaitu Tim

penelitian dan bagian Tim Teknis dan juga dokumen dari BAPPEDA.

Pada bab ini diuraikan Perencanaan yang meliputi membuat keputusan

mengenai sasaran dan tujuan, melakukan identifikasi khalayak penentu,

menetapkan kebijakan guna menentukan strategi, menentukan strategi yang

digunakan, serta City Branding. Penjabaran ini bertujuan agar informasi yang

telah terkumpul dapat memberikan gambaran yang rinci dan jelas mengenai

perencanaan dalam pembentukan program city branding Kota semarang yang

telah dilakukan oleh BAPPEDA Kota Semarang.
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2.1. Perencanaan

2.1.1.Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan

BAPPEDA dalam menentukan tujuan dan sasaran banyak

pertimbangan yang dilakukan. Sasaran dari program city branding ini

adalah investasi (investor), pariwisata (wisatawan), dan perdagangan

(penduduk ataupun pengunjung potensial). Alasan mengapa investasi,

pariwisata dan perdagangan menjadi sasaran program ini karena jika

berhasil maka akan menarik investor kemudian menimbulkan dampak

positif bagi perekonomian daerah, nilai potensi pariwisata jika

berkembang maka akan meningkatkan ketertarikan wisatawan, dan jika

sebuah kota memiliki citra sebagai pusat perdagangan maka diharapkan

dapat membentuk image yang kuat bagi para pedagang dalam

melakukan transaksi. Faktor yang menjadikan investasi, pariwisata dan

perdagangan sasaran program ini karena di era otonomi daerah yang

akan berlomba-lomba untuk menawarkan daerahnya sebagai tempat

investasi yang strategis, keberhasilan menjual objek wisata dapat

menggerakkan serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan

dengan meningkatnya arus perdagangan maka akan meningkatkan

perputaran ekonomi suatu daerah. Pihak yang menjadi target group

dalam program ini adalah penduduk Kota Semarang, Investor,

wisatawan dan juga calon penduduk potensial. Sedangkan tujuan dari

program ini adalah membangun pembedaan (differensiasi) pada

gambaran citra (image) suatu kota terhadap kota-kota lainnya dengan
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menonjolkan ciri khas ataupun keunggulan yang dimiliki oleh Kota

Semarang. Saat ini sasaran dan tujuan dari program ini sudah tercapai

walaupun belum sepenuhnya.

2.1.2.Melakukan identifikasi khalayak penentu

Khalayak penentu di sini adalah stakeholder, baik itu pihak-pihak

terkait, konsultan, penduduk, ataupun pengunjung Kota Semarang,

dimana pada masing masing khalayak penentu dalam pencarian

informasi atau datanya menggunakan teknik yang berbeda-beda di

antaranya adalah penyebaran kuesioner, wawancara, diskusi kelompok

terarah (Forum Group Disscucion).

BAPPEDA dalam melakukan pemilihan kelima pilar city branding

dilakukan penyebaran kuesioner kepada penduduk ataupun pengunjung,

serta wawancara dan diskusi bersama yang dilakukan oleh IAI, Asosiasi

Periklanan, P3I, IAP, Kepala Dinas Pariwisata, Bappeda, komunitas,

dsb. Pada kegiatan diskusi kelompok terarah tersebut dibahas dan

diinventarisasi hal-hal yang terkait dengan pembentukan city branding

dilihat dari aspek-aspek yang ada. Selain itu dibahas pula mengenai

faktor penyebab kegagalan program city branding yang terdahulu.

Sedangkan pada saat penyebaran kuesioner riset yang dilakukan pada

khalayak ini meliputi data-data mengenai pengalaman kota yang

dirasakan dan diingat, citra yang diinginkan dan dipertimbangkan

dalam city branding. Khalayak penentu yang direncanakan dalam
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program city branding ini adalah investor, penduduk ataupun

pengunjung potensial, dan juga wisatawan.

2.1.3.Menetapkan kebijakan guna menentukan strategi

Undang-undang yang mengatur tentang brand nomor 15 tahun

2001 pasal 1 ayat 1, kemudian untuk aturan dan persyaratan seperti

yang sudah ada bahwa dari aturan atau persyaratan yang ada adalah

mampu menunjukkan kondisi kualitas kota atau daerah yang

sebenarnya, mudah diucapkan, dikenal, diingat dan dipahami oleh

seseorang, kemudian mudah terbedakan, spesifik, khas,

merepresentasikan keunikan kota dan daerah, mudah diterjemahkan ke

bahasa asing, serta memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat

perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya hal tersebut sudah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan secara proses

akademis dimana hal tersebut tentunya secara langsung akan sesuai

dengan aturan perundangan dan faktor lain yang sudah ditentukan.

Dalam pemilihan kelima pilar city branding (diversity, center,

services, harmony, serta flood and tidal) hal yang mendasari pemilihan

kelima pilar tersebut berdasarkan identitas, sejarah, budaya, dan gaya

hidup kota selain itu kondisi fisik alamiah, keunikan obyek wisata,

budaya dan juga perilaku masyarakat juga menjadi pertimbangan.

Berdasar hasil analisis sebelumnya kecenderungan pilihan masyarakat

kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori yaitu diversity, center,
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services, harmony, serta flood and tidal. Diversity merupakan

keanekaragaman dari segi potensi yang dimiliki Kota Semarang. Center

menggambarkan Kota Semarang yang lokasinya strategis berada di

tengah dan dikelilingi oleh kota-kota besar. Services merupakan

pelayanan yang diberikan Kota Semarang kepada masyarakatnya.

Harmony menggambarkan adanya perbedaan di Kota Semarang namun

tetap hidup dalam kesatuan yang harmonis, serta flood and tidal yang

menggambarkan Kota Semarang yang terkenal ‘dikepung’ banjir saat

musim hujan dan rob.

2.1.4.Menentukan strategi yang digunakan

Strategi yang digunakan adalah strategi branding tempat/kota, dan

teknik yang digunakan adalah penggunaan logo dan slogan sebagai

identitas, dalam pelaksanaannya selain melakukan penelitian diadakan

pula lomba design dan slogan untuk city branding Kota Semarang,

selain untuk mencari logo dan slogan lomba ini diselenggarakan untuk

menarik minat dari masyarakat sekaligus menjadi salah satu cara

publikasi. Dalam pelaksanaannya baik itu perencanaan ataupun

pelaksanaan lomba sudah sesuai dengan KAK (kerangka acuan kerja)

dan juga 5 dasar pilar city branding sebagai acuannya. Pada

perencaanaan dilakukan terebih dahulu mapping survey yaitu

mensurvey persepsi dan ekspektsi tentang suatu daerah baik dari

msyarakat itu sendiri ataupun pihak luar yang memiliki keterkaitan
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dengan daerah tersebut, kemudian competitive analysis yaitu

menganalisis daya saing baik di level makro atau mikro daerah tersebut,

dan yang terakhir adalah blue print yaitu penusunan grand design yang

diinginkan, baik itu logo, slogan, nickname, dsb.

Selain pembentukan logo dan slogan perbaikan dari segi perkotaan,

fasilitas  maupun pelayanan di kota Semarang. Berbagai event telah

dilaksanakan baik itu merupakan event keagamaan, budaya ataupun

kegiatan lain, selain itu publikasi juga merupakan salah satu hal yang

penting dalam branding ini.

BAPPEDA dalam pelaksanaannya Kota Semarang menggandeng

berbagai pihak yang akan menjadi pihak penyampai pesan kepada

khalayak yang ditargetkan pada program branding ini, yaitu dinas lain

di lingkup Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Jawa Tengah,

maupun Pihak Swasta.

2.2. City branding

Perencanaan yang dilakukan dalam program city branding ini diantaranya

adalah pembuatan logo dan slogan dari Kota Semarang, kemudian

pengkomunikasian dari city branding kota semarang, perbaikan dari segi

infrastuktur ataupun pelayanan yang ada. Pelaksanaan dari perencanaan

program city branding Kota Semarang hal yang sudah dilakukan

diantarannya adalah diadakannya lomba pencarian logo dan slogan, kemudian

dari hasil lomba tersebut dipilihlah logo dan slogan yang dirasa cocok,
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kemudian logo dan slogan tersebut digunakan sampai saat ini. Pembuatan

logo dan slogan pun tidak sembarangan, karena didasarkan pada 5 pilar dasar

city branding.

Hal yang mendasari pemilihan kelima pilar tersebut berdasarkan identitas,

sejarah, budaya, dan gaya hidup kota selain itu kondisi fisik alamiah,

keunikan obyek wisata, budaya dan juga perilaku masyarakat juga menjadi

pertimbangan. Adapun permasalahan yang muncul kemudian dapat dijadikan

pertimbangan sebagai pilar city branding. Berdasar hasil analisis sebelumnya

kecenderungan pilihan masyarakat kemudian dikelompokkan ke dalam 5

kategori yaitu diversity, center, services, harmony, serta flood and tidal.

Pemilihan kelima pilar tersebut dilakukan dengan menyebarkan kuesioner

kepada penduduk ataupun pengunjung, serta seminar dan diskusi bersama

yang dilakukan oleh IAI, Asosiasi Periklanan, P3I, IAP, Kepala Dinas

Pariwisata, Bappeda, komunitas, dsb. Dalam kegiatan tersebut dibahas dan

diinventarisasi hal-hal yang terkait dengan pembentukan city branding dilihat

dari aspek-aspek yang ada. Selain itu dibahas pula mengenai faktor penyebab

kegagalan program city branding yang terdahulu. Dari kelima pilar tersebut

masih banyak yang harus dikembangkan untuk memperkuat pilar-pilar

tersebut, masing-masing perangkat kota dapat melaksanakannya sehingga

dapat memperkuat city branding yang ada. Kemudian dari sayembara tersebut

logo dan slogan pun digunakan di berbagai media, diantaranya di bus tingkat,

spanduk, baliho, leaflet, kalender, website, dsb.
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Hambatan yang terjadi adalah belum adanya program yang

mengkhususkan mengenai city branding ini, sehingga program ini

pelaksanaannya tidak terstruktur dengan baik dan belum ada kelanjutannya

secara khusus meskipun penggunaan slogan dan logo dilakukan oleh Kota

Semarang ini, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh bantuan dinas-dinas

yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan marketing,

mudahnya adalah adanya institusi yang terbentuk meskipun tidak secara

kelembagaan, hal ini tidak lepas dari peran para dinas-dinas perangkat kota

terkait. Untuk menanggulangi kekurangan dari permasalahan tersebut

hendaknya dilakukan evaluasi uji kelayakan agar dapat diketahui apakah

branding tersebut sudah layak untuk digunakan atau tidak. Karena sampai

saat ini branding kota semarang ini belum melakukan evaluasi untuk uji

kelayakan.


