
41

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, telah dibahas di bab

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam pembentukan city

branding Kota Semarang dilandasi tahapan kehumasan yang mengacu pada teori

perencanaan. Diteliti menggunakan pedoman wawancara (interview guide),

menggunakan 2 narasumber sesuai bidang pekerjaan masing-masing dengan

acuan pertanyaan menggunakan teori perencanaan.

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang Didapat terkait penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai

berikut:

 Upaya perencanaan yang dilakukan BAPPEDA dalam pembentukan

city branding Kota Semarang dimulai dengan penetapan target satau

sasaran. Pada saat menentukan sasaran dan tujuan dari program city

branding ini sudah dilakukan dengan baik karena dalam menentukan

sasaran disesuaikan dan dikelompokkan sesuai dengan targetnya yaitu

penduduk Kota Semarang, Investor, wisatawan dan juga calon

penduduk potensial.

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

terkait, konsultan, penduduk, ataupun pengunjung Kota Semarang.

Pada kegiatan diskusi kelompok terarah yang dilakukan dibahas dan
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diinventarisasi hal-hal yang terkait dengan pembentukan city branding

dilihat dari aspek-aspek yang ada, Sedangkan 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.

 Adanya peraturan yang mengatur mengenai Brand serta dasar-dasar

pilar untuk menentukan city branding merupakan hal yang baik,

karena dengan adanya peratiran dapat memberikan acuan serta batasan

yang akan digunakan sehingga branding tersebut akan sesuai dengan

hakikatnya sebagai city branding, tidak akan meluas kemana-mana

ataupun tidak sesuai. Kebijakan memberi kerangka dasar sebelum

perencanaan diimplementasikan, sebaliknya perencanaan

mengoperasionalkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai

tujuan.

 BAPPEDA dalam pemilihan strateginya melakukan analisis terlebih

dahulu untuk kemudian dilakukan pencarian logo dan slogan,

kemudian dilakukan 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.
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 Melalui kegiatan sayembara dipilih dan ditetapkan bahwa Semarang

Variety of Culture sebagai city branding yang baru, yang didasarkan

pada 5 pilar (diversity, harmony, center, services, flood and tidal).

Melalui city branding ini ingin disampaikan citra kota semarang yang

membangun dan mengembangkan kotanya dengan tetap menjaga

budayanya.

 BAPPEDA dalam mengkomunikasikannya Kota Semarang

menggandeng berbagai pihak yang akan menjadi pihak penyampai

pesan kepada khalayak yang ditargetkan pada program branding ini.

Dalam hal ini dilakukan pemilihan komunikator yang kemudian akan

turut serta mengkomunikasikan pesan tersebut kepada khalayak yang

dituju baik itu dalam bentuk tim atau pun perorangan

komunikatornya.

 Media yang digunakan dalam penyampaian pesan adalah media luar

ruang, media formatkecil, dan juga media baru internet. Media-media

tersebut kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan secara

persuasif yang ditargetkan kepada khalayak, dengan harapan

tercapainya tujuan dari program ini.

 Belum adanya legalisasi dari pimpinan kota sehingga menyebabkan

ketidak jelasan mengenai kegiatan program city branding ini. Selain
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itu belum adanya program sendiri mengenai city branding

menyebabkan program ini tidak terlaksana secara terstruktur. Selain

itu belum adanya kegiatan evaluasi uji kelayakan dan keseluruhan dari

kegiatan branding ini juga membuat tidak tahu apa yang menjadi

kekurangan dari program ini.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan terkait dengan Tugas Akhir ini

adalah sebagai berikut:

 Hendaknya dilakukan pelegalisasian, adanya surat keputusan dari

pimpinan mengenai city branding Kota Semarang, karena tanpa

adanya legalisasi maka akan memungkinkan timbulnya branding-

branding lain Kota Semarang. Dan apabila ada legalisasi maka

seluruh stakeholder dan perangkat kota pun akan terjun maksimal

dalam upaya pengembangannya kelak.

 Hendaknya diadakan program dan tim tersendiri mengenai city

branding, agar program tersebut nantinya dapat terlaksana dengan

baik secara sistematis dan jelas, selain itu warga dan generasi muda

yang memiliki kemampuan tidak ada salahnya dilibatkan, gunanya

untuk menanamkan pemahaman san memperkuat dukungan terhadap

branding Kota Semarang dalam diri mereka.
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 Hendaknya dilakukan evaluasi uji kelayakan dan keseluruhan

pelaksanaan mengenai branding yang sedang dilaksanakan agar

mengetahui kelemahan dan kekurangannya serta seberapa efektif

program ini berdampak pada para stakeholder sehingga kelak dapat

diperbaiki untuk branding kedepannya.

 Hendaknya dilakukan publikasi lebih dengan bekerjasama dengan

media lokal baik itu media konvensional maupun media baru dalam

mempromosikan potensi yang terwakili pada city branding variety of

culture, karena adanya publikasi mampu meningkatkan brand

awareness masyarakat terhadap Kota Semarang.


