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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami 

panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan, 

hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menerbitkan Book 

Chapter dengan tema “Public Relations and Branding”. Beragam tema yang berkaitan 

dengan Branding yang telah dikirimkan oleh sejumlah kontributor dari berbagai institusi.  

Book Chapter ini berisi tulisan ini telah disusun secara maksimal dan mendapat bantuan 

dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu kami 

menyampaikan banyak teimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

pembuatan Book Chapter ini. 

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, 

oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari 

pembaca agar kami dapat memperbaiki Book Chapter ini. 

Akhir kata kami berharap semoga kumpulan tulisan ini dapat memberikan banyak manfaat 

maupun inspirasi terhadap pembaca yang memiliki ketertarikan dengan dunia Public 

Relations 

                                                

Jatinangor, Juli 2018 
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PEMEREKAN CILETUH : PLACE BRANDING GEOPARK CILETUH 

 

Anwar Sani 

anwar.sani@unpad.ac.id 

Universitas Padjadjaran 

 

 

PENDAHULAN 

 Geopark Ciletuh-Palabuhanratu resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan 

geopark dunia atau UNESCO Global Geopark dalam sidang Executive Board Unesco ke 

204. Proses penetapan cukup mengejutkan karena berlangsung cukup cepat. Biasanya 

sebuah Geoprak menjadi bagian dari UNESCO Global Gepark (UGG) dalam waktu 

sepuluh tahun setelah mendapat predikat Geopark Nasional. Sedangkan Geopark Ciletuh 

mampu mendapatkan predikat Unesco Global Geopark dalam tempo tiga tahun. 

 Ditetapkannya Geopark Ciletuh sebagai UNESCO Global Geopark sudah 

diprediksi sebelumnya olah Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurutnya tiga unsur 

utama geopark dunia sudah dipenuhi di kawasan ini, mulai geodiversity, biodiversity, dan 

culture diversity. “Rumus destinasi kelas dunia adalah atraction, access, 

dan tourism resource. Saya lihat Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu sudah memiliki itu dan 

kita harapkan akan menjadi UGG,1” 

Geopark sendiri adalah sebuah konsep manajemen pengembangan kawasan 

berkelanjutan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya melalui prinsip 

konservasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ada. Geopark adalah wilayah 

geografis yang memiliki situs warisan geologi terkemuka dan bagian dari konsep holistik 

perlindungan, pendidikan dan pembangunan yang berkelanjutan. Geopark tidak hanya 

mencakup situs geologi, tetapi memiliki batas geografis yang jelas serta sinergitas antara 

keragaman geologi, hayati dan budaya yang ada di dalam kawasan tersebut. Geopark 

memiliki semboyan: “Memuliakan Bumi, Mensejahterakan Masyarakat”.  

 Geopark Ciletuh-Palabuhanratu memiliki luas 126.100 Ha atau 1.261 km2. 

Meliputi 74 desa, di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Ciracap, Surade, Ciemas, 

Waluran, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak, dan Cisolok, yang terbagi dalam tiga 

geoarea yaitu: Geoarea Ciletuh, Geoarea Simpenan, dan Geoarea Cisolok. 

 Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu juga meliputi Kawasan Cagar Alam 

Cibanteng, Tangkubanparahu, Sukawayana; Kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh; dan 

Taman Wisata Alam Sukawayana, dikelola Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam 

Jawa Barat; kawasan latihan terpadu militer dikelola KOSTRAD; Kawasan konservasi 

Penyu di Pangumbahan; dan kawasan latihan angkatan udara di Tanjung Ujunggenteng; 

kawasan budidaya tambak udang di Mandrajaya dan Ujunggenteng serta kampung batik 

di Purwasedar (Rosana, dkk., 2015). 

                                                           
1 Diakses pada Geoparkciletuhpalabuhanratu.org. 27 April 2018 

mailto:anwar.sani@unpad.ac.id
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Gambar 1 Peta Geopark Ciletuh - Palabuhan Ratu 

 Geoarea Ciletuh memiliki bentang alam berupa dataran tinggi yang berbentuk 

tapal kuda (amphiteater) yang terbuka ke arah Teluk Ciletuh (Martodjojo, 1984). Bentuk 

amfiteater ini memiliki diameter lebih dari15 km, sehingga di yakini sebagai bentuk 

amfiteater alam terbesar di Indonesia. Di bagian tengah amfiteater terdapat sebaran 

batuan tertua di Jawa barat yang berupa batuan bancuh dan ofiolit hasil pengendapan dari 

aktivitas tumbukan antara kerak samudera dan kerak benua pada Zaman Kapur, lebih dari 

65 juta tahun lalu. 

 Potensi wisata di Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu cukup besar untuk 

dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan perekonomian 

masyarakat melalui produk-produk lokal. Selain aktifitas wisata, di kawasan geopark juga 

bisa dilakukan aktifitas olahraga seperti olahraga paralayang, susur pantai, panjat tebing, 

snorkling, selancar, menyelam, maupun memancing di laut dengan berperahu sambil 

melihat bebatuan unik, dan pulau-pulau kecil di sepanjang pesisir pantai kawasan 

geopark. 

 

PEMBAHASAN 

 Melihat segenap potensi yang ada dalam Geopark Ciletuh maka sudah sewajarnya 

muncul harapan untuk menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata yang ada di Jawa 

Barat. Wacana ini kembali menguat setelah Menteri Pariwisata Arief Yahya 

mencanangkan Geopark Ciletuh untuk menjadi destinasi wisata bagi Indonesia di masa 

depan. Namun peneliti menemukan beberapa aspek yang menghambat pengembangan 

kawasan Geopark Ciletuh yang diharapkan tidak hanya menjadi lokasi wisata, tapi bisa 

menjadi pusat penelitiaan dari berbagai macam keilmuan. 

 Untuk membedah proses branding dari Geopark Ciletuh, peneliti mencoba 

menggunakan pendakatan konseptual untuk bisa memetakan merek dari Geopark Ciletuh. 

Peneliti menggunakan konsep Place Branding yang dikemukakan oleh staci Zavattaro 
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sebagai pedoman dalam menyusun proses pemerekan Ciletuh secara garis besar. Konsep 

tersebut digunakan karena bagi praktisi untuk meraih keunggulan kompetitif melalui 

sudut pandang organisatoris (sumber daya alam, keunikan tempat, kepemimpinan daerah, 

alokasi pembangunan) sembari membangun kepercayaan dan kemitraan demi mencapai 

brand loyalty jangka panjang (Zavattaro, 2014:121). 

 
Konsep Place Branding menurut Zavattaro 

  

 Penjabaran masalah internal dan eksternal yang sudah dijabarkan di atas, 

merupakan tahap pertama dalam penyusuannan program Place Branding yang 

dikemukakan oleh Zavattaro. Tahapan pertama dalam pengembangan Geopark Ciletuh 

adalah menyusun analisis SWOT. Menurut Zavattaro, proses penyusunan place branding 

harus dimulai dengan evaluasi internal dan eksternal untuk mendapatkan dasar 

pemahaman dari kapabilitas internal yang membantu atau menganggu organisasi dalam 

mencapai keunggulan kompetitif. Analisa SWOT juga mampu memberikan evaluasi bagi 

progam-program yang telah dilakukan sebelumnya. 

Analisa SWOT menurut Zavattar tersendiri, Terbagi menjadi dua yaitu, analisa 

internal dan analisa eksternal. Analisa Internal yang memeriksa permasalahan 

komunikasi secara detail dengan menentukan tujuan yang dituju oleh institusi 

berdasarkan opini dan sikap yang ingin dimiliki oleh key public-nya, lalu memastikan 
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program komunikasi tersebut memenuhi kebutuhan tadi. Lalu analisa ekternal adalah 

menaksir kekuatan kompetitor tidak hanya dalam aspek kesamaan ide namun juga dalam 

kesempatan dalam mengembangkan tempat serta ancaman yang menentukan sukses 

tidaknya suatu place branding.  

Peneliti mencoba menjabarkan beberapa masalah penting dari pihak internal dan 

eksternal. Probelm ini adalah problem yang berulakang kali dialami oleh badan pengelola 

Geopark Ciletuh serta cukup berpengaruh. Masalah ini didapat peneliti dari hasil 

wawancara dengan Ketua Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI), Endang 

Sutisna. 

Yang pertama adalah persoalan Identitas adalah konsep utama dalam produk atau 

bahkan tempat yang seringkali diperlihatkan secara gamblang. Untuk produk dan jasa 

komersil, identitas diperlihatkan melalui logo, slogan, packaging, dan desain produk. 

Bagi kota diperlihatkan melalui infrasturktur, dan fasilitas yang ada di dalam kota 

termasuk aspek emosional seperti seni, masyarakat, politik, serta nilai-nilai yang 

bersemayam di tempat tersebut. Identitas adalah arti yang ingin dibangun oleh sebuah 

merek dalam menciptakan reputasi atau citra di benak konsumen mereka. Anholt (2007) 

mendefinisikan citra sebagai serangkaian asosiasi, ingatan, serta ekspektasi dan perasaan 

lainnya yang terikat dengan produk, jasa, atau perusahaan terkait. Citra dari sebuah 

tempat sangat mempengaruhi respon masyarakat, bisnis, serta turis terhadap tempat itu 

(Kotler dalam Kavaratzis, 2004). Misalnya, investasi besar dalam bidang infrastuktur 

seperti pusat perbelanjaan, hotel, serta jasa keuangan serta menjadi pelaksana beberapa 

ajang keolahragaan prestisius telah mentransformasi Dubai menjadi kota yang modern. 

Pengesahan bangunan tertinggi di dunia dengan fitur yang ramah lingkungan pada 

Desember 2009 telah mendukung citra Dubai sebagai kota yang modern dan inovatif 

terutama bagi bisnis dan liburan. 

  

 Sebaliknya, Geopark Ciletuh-Palabuhanratu kurang memiliki citra dan identitas 

yang jelas terutama bagi wisatawan, Ciletuh lebih dikenal sebagai tempat penelitian yang 

memiliki biodiversitas serta geodiversitas bagi kalangan akademisi dan sektor 

perekonomian yang terbangun oleh pariwisata pun tidak terbentuk karena kurangnya 

koordinasi dengan masyarakat sekitar, pada akhirnya pembangungan dan penetapan 

beberapa landmark yang ada tidak cukup untuk mendefinisikan identitas yang dimiliki 

oleh Ciletuh, apalagi mengartikulasi identitas tadi kepada audiens yang penting. Dalam 

kata lain, pembangunan di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu dapat dikarakterisasi sebagai 

pembangunan tanpa pemerekan. 

 Lalu ada persoalan finansial yang terbatas. Pembangunan infrastruktur memang 

telah terlihat di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, akan tetapi jika dikaitkan dengan 

pembangunan sumber daya manusianya maka pembangunan Geopark Ciletuh masih 

belum mumpuni. Angka literasi dan kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi 

penduduknya, selain itu kurang sejahteranya praktisi-praktisi kebudayaan yang 

memegang peran penting sebagai unsur culture diversity dalam penetapan Geopark 

Unesco pun menjadi hal yang harus lamat-lamat kita perhatikan. Meskipun badan 
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pengelola Geopark sudah mencanangkan serangkaian rencana serta mendatangkan ahli 

dalam berbagai bidang guna menanggulangi permasalahan ini, mereka tidak mempunyai 

sokongan finansial untuk merealisasikannya. Pemerintah daerah masih bergantung 

kepada sokongan dana pemerintah pusat, karena itulah selama ini sokongan terbesar bagi 

pembangunan Geopark Ciletuh berasal dari dana kegiatan CSR perusahaan-perusahaan 

besar seperti PT. Biofarma (Persero) yang tentunya tidak tak terbatas. 

 Berikutnya, perhatian pemerintah yang kurang. Koordinasi terutama pendanaan 

dan pengawasan yang minim dari pemerintah adalah faktor yang kurang lebih 

berkontribusi pada kebergantungan Geopark Ciletuh sampai dewasa ini. Ciletuh sebagai 

sebuah tempat yang dapat menawarkan banyak hal bagi audiens seharusnya sudah 

mampu memenuhi kebutuhan audiens tadi dan bahkan mampu menyokong daerah-daerah 

yang ada di sekitar Geopark. Namun koordinasi yang minim dari pemerintah untuk 

mengintergrasikan semua elemen yang menjadi pemangku kepentingan dalam Geopark 

ini menjadikan identitas Geopark Ciletuh sebagai tempat wisata tidak terbentuk.  

 Pemerintah sebetulnya sudah sering mengadakan event untuk mempromosikan 

kawasan Geopark Ciletuh kepada masyarakat luas sebagai wisatawan dan juga para 

akademisi dari berbagai bidang keilmuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah bekerja 

sama dengan komunitas sepeda untuk mengadakan acara Gowes Wisata Ciletuh Geopark 

untuk promosi Geo Park Ciletuh kepada para penggemar olahraga sepeda. Lalu ada juga 

kegiatan Ciletuh Geofest, salah satu festival wisata yang cukup besar tahun 2016 kemarin.  

 Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, disusunlah analisa SWOT dalam 

bagan di bawah ini. 

Strength Weakness 

-Memiliki keanekaragaman hayati dan 

memenuhi kriteria biodiversity, 

geodiversity, serta culture diversity yang 

jarang dimiliki oleh tujuan wisata  

-Mendapat dukingan dan perhatian dari 

pemerintah pusat dan daerah 

-  

-Koordinasi dengan pemerintah yang 

kurang 

-Sumber pendanaan terbatas 

-Identitas yang dimiliki kurang kuat 

tertanam dalam benak audiensnya 

-Program promosi dari pemerintah yang 

kurang konsisten dan juga hanya bersifat 

eventual saja.  

-Sumber finansial terbatas. Sulit 

mengajukan dana dalam jumlah yang 

cukup besar 

Opportunity Threat 

-Mendapat predikat UNESCO Global 

Geopark  

-Memiliki potensi amenitas yang tinggi 

misalnya area snorkeling, hiking 

-Menjadi rumah bagi perlombaan bertaraf 

internasional 

-Persaingan dunia pariwisata yang ketat 

di regional Asia Pasifik maupun global 

-Kurang dikenal sebagai destinasi wisata 

oleh wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara. 
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-Beberapa pihak swasta tertarik untuk 

melakukan program CSR di lingkungan 

Geopark Ciletuh. Bahkan sudah ada yang 

tertarik yaitu PT. Biofarma 

Bagan 1 Analisa SWOT Geopark Ciletuh-Palabuhanratu 

  

Create Brand Vision 

 Visi merek adalah citra yang diharapkan menjadi identitas, dalam pelaksanaanya 

Geopark Ciletuh sebenarnya telah memiliki visi merek yang cukup mudah diingat namun 

kurang terkomunikasikan dengan baik, visi mereknya adalah “Memuliakan Bumi, 

Mensejahterakan masyarakat”. 

 Visi tersebut kemudian harus diturunkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih 

konkrit dan visible. Tujuannya agar masyarakat serta target publik dari program 

komunikasi Brand Geopark ini bisa mengidentifikasi simbol-simbol yang berkaitan 

dengan Geopark Ciletuh. Contohnya adalah pembuatan logo yang sesuai dengan visi dari 

Geopark Ciletuh serta infrastruktur yang bisa menggambarkan visi tersebut kepada para 

pengujung.  

 

Program Goals and Benchmarks 

 Dalam mencapai visi merek tentunya perlu serangkaian goals serta benchmark 

untuk mejadi indikator bahwa perencanaan program dapat terlaksana dengan baik. Dalam 

menentukan goals dan benchmark langkah yang harus dilakukan menurut Rouillard 

(2003) adalah (1) Definisikan pencapaian yang harus dicapai; (2) rancang outcome yang 

terukur; (3) tentukan jangka waktu untuk mencapai tujuan; serta (4) uraikan kebutuhan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Setelah tujuan dibentuk, maka diperlukan 

benchmark atau tolok ukur untuk menuntun langkah kerja kita, dalam menentukan tolok 

ukur tadi haruslah memperhitungkan (Xiang, 2007): 

• Pendekatan yang sesuai dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan serta ancaman 

internal dan eksternal yang tercermin dalam analisa SWOT.  

• Komponen informasional (Laporan industri, keadaan politik, perkembangan 

ekonomi, dan sebagainya).  

• Posisi yang dinamis yang memungkinkan penyesuaian jobdesk dengan keadaan 

lapangan.  

 Dalam pemerekan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, fase ini berarti 

pengejawantahan dari visi merek ke dalam serangkaian tujuan dan tolok ukur capaian 

demi memperjelas langkah-langkah yang harus diambil guna membangun visi merek 

“Memuliakan Bumi, Mensejahterakan Masyarakat” milik Geopark Ciletuh-

Palabuhanratu. 

 

Implement Brand Vision 

 Dalam mengimplementasikan visi merek, ada tiga fase yang harus dilakukan 

menurut Kavartzis (2004): (1)  brand communications, (2) brand expansion, dan (3) 
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logistics. Brand communications merupakan cara komunikasi primer, sekunder dan 

tersier. Brand expansion berarti mengembangkan mereka ke ranahan lainnya, dan terakhir 

logistik yang berarti kebijakan politis serta pelaksanaan terkait manajemen merek. 

 Dalam fase brand communications, manajemen harus merancangan serangkaian 

cara untuk mengkomunikasikan visi merek yang diinginkan, dua langkah besar dalam 

perancangan ini adalah dengan menggunakan kampanye edukasional bagi internal atau 

kampanye edukasional bagi eksternal dengan konten yang kurang lebih sama dan cara 

yang berbeda. Dalam kampanye internal misalnya, manajemen harus mampu 

membangun kesepahaman dengan publik internal mereka, misalnya dengan pemerintah 

sehingga masalah koordinasi yang kurang serta pendanaan yang terbatas dapat teratasi, 

lalu kampanye dengan publik eksternal dapat dilakukan untuk mempromosikan Geopark 

sebagai destinasi wisata yang menarik sehingga kedepannya dapat menjadi penyokong 

dana selain bantuan dari pusat dan CSR perusahaan. 

 Selanjutnya, brand expansion adalah pengembangan Geopark Ciletuh-

Palabuhanratu sebagai destinasi wisata, berarti langkah yang harus ditempuh oleh 

manajemen adalah membangun infrastruktur serta program wisata bagi wisatawan 

nusantara maupun wisatawan internasional. Pemberdayaan masyarakat sekitar Geopark 

harus lebih ditingkatkan. Semisal dengan memberikan pelatihan Bahasa Inggris bagi 

masyarakat sekitar yang menjadi pemandu wisata agar bisa memberikan kesan yang baik 

kepada turis asing yang datang. Menurut Lattimore (2004), sebuah instansi harus terbuka 

dengan keberagaman taktik dan metode komunikasi agar bisa meraih target yang penting.  

Pembangunan fase logistik juga tidak kalah penting. Infrastuktur akan menjadi 

simbol nyata dalam pengaplikasian brand vision karena bangunan itulah yang secara 

nyata dilihat oleh pengujung. Bangunan yang ada harus mencerminkan visi dari pengelola 

Geopark Ciletuh yang ditagetkan menjadi tempat wisata sekaligus tempat penelitian. 

 

Brand Equity Evaluation 

 Dalam fase terakhir, setelah visi mereka diimplementasikan maka diperlukan 

proses evaluasi untuk mengukur seberapa jauh kesuksesan atau kegagalan program 

pemerekan ini. Menurut Hanna & Rowley (2013) pengukuran keberhasilan dapat 

dilakukan dalam setiap rangkaian tolok ukur sehingga memudahkan manajemen dan 

memotong biaya evaluasi yang biasanya ada di akhir pemrograman. Selain itu, definisi 

sukses dalam setiap tolok ukur pun harus dielaborasi dan mempertimbangkan aspek 

lainnya seperti pengalaman mereka atau pengalaman tempat.  

 Selain tolak ukur, tentu saja diperlukan alat ukur untuk mengetahui program 

tersebut sudah mencapai tolak ukur yang dicanangkan oleh pelaksana. Secara sederhana, 

pengelola bisa menggunakan kotak saran yang ditunjukkan untuk pengunjung Geopark 

Ciletuh. Untuk aktivitas branding di media sosial, pengelola bisa menggunakan software 

berbayar untuk mengukur tingkat interaksi dan kesukaan pengguna media sosial terhadap 

akun-akun Geopark Ciletuh. 
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PENUTUP 

 Branding adalah proses memberikan merek kepada sebuah produk dan jasa. Yang 

menjadi dasar dari keberhasilan branding yang utama adalah kualitas produk atau jasa 

yang ditawarkan. (Kotler, Bowens, dan Makens, 2010).  Maka dari itu dibalik proses 

pengembangan place branding, tentu saja harus diberengi dengan peningkatan dan 

pemeliharaan kualitas dari Geopark Ciletuh itu sendiri. 

 Masyarakat sekitar, komunitasi di sekitar Ciletuh, serta akademisi harus 

bersinergi guna membangun kesatuan brand yang kokoh bagi Geopark Ciletuh. Perlu 

adanya komunikasi yang terus menerus terjalin antara ketiga pihak tersebut untuk 

melahirkan aksi nyata dari masing-masing pihak. Aksi nyata itu untuk terus menjaga 

nilai-nilai yang menjadi keunggulan di Geopark Ciletuh.  

 Tentu saja, menjaga nilai-nilai tersebut merupakan sebuah hal yang penting. 

Konsep Place Branding yang dikembangkan Zavattaro berangkat dari nilai-nilai unggul 

tersebut. Jika nilai-nilai itu tak dijaga, semua kegiatan branding yang dieksekusi oleh 

pemerintah atau pihak pengelola hanya akan bersifat eventual saja. Tidak ada efek yang 

berkelanjutan.  
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PENDAHULUAN 

Menarik untuk dicermati ada pada salah satu tulisan yang pernah dimuat dalam 

salah satu web databoks mengenai “Inilah Kantong Kemiskinan di Jawa Barat” dari data 

yang memuat lima belas kebupaten tersebut adalah kabupaten Cianjur1 ini bisa diartikan 

bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten ini berada di atas rata-rata provinsi maupun 

nasional. Menariknya pencantuman kabupaten Cianjur dalam data tersebut ketika 

dikaitkan dengan keindahan dan kekayaan baik alam maupun karya yang sudah 

dimilikinya, bahkan keindahan dan kekayaan dan karya tersebut sering diidentikan 

dengan kabupaten Cianjur itu sendiri. 

Tidak sedikit karya yang unik (Product uniqueness) ataupun kerajinan yang dibuat 

masyarakat  dan dengan kualitas yang dimilikinya telah menjadikan karya karya tersebut 

mengingatkan orang pada tempat dimana karya itu dibuat (Cianjur). Karya-karya yang 

diingat orang dan pada akhirnya mengidentifikasi keberadaan kabupaten Cianjur antara 

lain  di bidang pertanian dikenal beras pandan wangi, suatu jenis padi yang memiliki 

keunggulan dalam rasa (enak), pulen, serta beraroma wangi pandan 

(Faisal&Endah;2017). Sementara itu di bidang industri yang mengolah hasil pertanian 

yang sudah terkenal cukup lama adalah “Tauco”. Dibidang peternakan juga ditemukan 

galur ayam lokal yang khas yaitu jenis Hayam Pelung, sebuah variasi ayam khas 

Kecamatan Warungkondang yang sudak dikenal cukup lama atau sejak tahun 1850 

(Partasasmita dkk;2016). Kekayaan lain yang dimiliki Kabupaten Cianjur adalah 

keindahan alamnya, hingga telah banyak wilayah yang dibuka untuk dijadikan objek 

wisata alam seperti diantaranya kebun Raya Cibodas. Keunikan lain yang tidak kalah 

penting dimiliki Kabupaten Cianjur ini adalah mamaos (tembang sunda cianjuran), yang 

sudah ditetapkan menjadi salah satu pilar dari tiga pilar budaya Cianjur selain Ngaos dan 

maenpo). Kondisi seperti ini tepat seperti yang digambarkan Felix dan Frédéric Giraut 

(2016) bahwa Suatu tempat memiliki seperangkat aset tertentu seperti susunan geografi, 

iklim, dan sosial / demografi.  

Semua yang dimiliki Cianjur tidak hanya sekedar berbeda melainkan juga 

menarik, hal seperti ini menurut (Carroll;2017) ataupun  (Felix;2016) disebut sebagai 

sebuah aset fisik, mencakup fitur geografis seperti pantai atau gunung, situs sejarah, dan 

atraksi (Felix;2016)  maupun yang tidak berwujud mencakup budaya, adat istiadat, dan 

sejarah. (Felix;2016). Selanjutnya aset yang tidak berwujud oleh (Eugenio Vela;2013) 

dinilai sebagai sebagai aset yang paling penting dapat memposisikan untuk mendapatkan 

nilai tambah maksimum dari aset fisik. 
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Persoalan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan pemerintah khususnya 

pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dengan apa yang sudah dimiliki saat ini agar aset 

yang dimiliki ini mampu meningkatkan pendapatan ataupun kesejahteraan penduduknya 

? penekanan aktivitas pada pemerintah didasarkan pada pemikiran seperti yang dikatakan 

Petrea dkk; (2013) bahwa tujuan terpenting pemerintah kota (kabupaten) adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka dengan melakukan semua kegiatan budaya, 

ekonomi, sosial, bagi Petrea (2013) branding ini menjadi ciri kewirausahaan pemerintah 

kota. Dasar pemikiran lainnya bahwa selama ini kekayaan dengan keunikannya yang 

dimiliki tersebut belum menjadikan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur sebagai 

kabupaten yang menempatkannya pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang 

tinggi. Secara singkat pemerintah Kabupaten Cianjur agar keunikan dan keindahan alam 

dapat lebih menarik wisatawan dan investor baik dalam maupunluar negeri hingga 

membawa tambahan berupa peningkatan pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan 

ekonomi masyarakat  

 

PEMBAHASAN 

Berdasar atas pertimbangan bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku di Indonesia, kabupaten adalah hanya salah satu wilayah yang ada di negara 

indonesia, oleh karenanya tulisan ini hanya lebih dititik tekankan pada branding tempat 

di salah wilayah negara Indonesia dan tidak pada branding nasional. 

Telah banyak pemikiran dan bahasan secara tertulis mengenai pemanfaatan aset, 

bentangan alam dengan segenap kekayaan yang dimiliki masyarakat sebuah daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat seperti Carroll (2019) Vourinen (2013) ataupun Cawley (202) 

menurut mereka salah satu pemikiran mengenai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada era global seperti saat ini adalah branding sebuah negara, wilayah baik 

nasional maupun daerah.  Fan (2006) menulis bahwa nasional branding khususnya 

dinegara dunia ketiga telah dipuji sebagai obat mujarab karena bekerja dan keajaiban  

dalam memecahkan banyak masalah termasuk kemiskinan dan kesejangan. Menjadi tidak 

mengherankan jika pada khirnya konsep mengenai branding pada saat ini menjadi salah 

satu bidang ataupun konsep yang banyak dikaji. Branding sebagai aktivitas yang berguna 

dalam mengembangkan ekonomi lokal juga dikemukakan Carroll (2017). Menurutnya, 

branding dapat meningkatkan aktivitas dan pengembangan ekonomi lokal, Vourinen 

(2013) bahwa branding memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Selain itu keunikan 

ataupun keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kabupaten Cianjur  tersebut pada 

dasarnya merupkanan elemen inti dari proses branding sebagaimana dikatakan 

Dumbraveanu (2017). 

Konsep branding yang pada yang digunakan pada bidang korporasi, saat ini 

banyak dipakai untuk negara dan pemerintahan baik untuk tingkat nasional maupun 

daerah. Oleh karenanya seklipun prinsip dasarnya sama akan tetapi pada saat 

pengaplikasian untuk branding di Negara, pemerintah daerah atau (tempat) dilakukan 

modifikasi, terlebih lagi dilihat dari pemikiran dasar bahwa yang dkatakan Vuorinen, M., 

& Vos, M. (2013) bahwa tempat bukanlah produk dalam arti kata tradisional sehingga 
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dalam beberapa hal brand tempat berbeda dengan branding produk dan branding 

korporasi, Beberapa perbedaan branding tempat dengan branding korporasi menyangkut 

atribut branding, untuk brand produk (Shahan; 2013)sudah well define demikian juga 

dengan brand produk sudah mencapai Clearly defined, sementara untuk brand nasional 

masih berada dalam complicated to define in simple terms, hal yang sama terjadi dalam 

aspek Ownership. Jika brand korporasi dan brand product (Shahan;2013) sudah “Sole 

owner”, maka dalam national branding berada dalam Multiple stakeholders unclear. 

Kepentingan akan branding oleh negara dengan pemerintahannya pada beberapa 

tahun ini (memasuki era globalisasi) semakin dirasa kepentingan, seperti dikatakan Petrea 

(  ) bahwa praktik branding oleh negara, wilayah, kota, terus meningkat. Kebutuhan akan 

branding lebih terasa saat kebutuhan manusia mengarah pada pola konvergensi seperti 

dikatakan Fan (2006) yaitu globalisasi telah mengarahkan kondisi konvergensi kebutuhan 

dan selera konsumen di berbagai pasar sebagai konsekuensinya Nogué (1999) dan 

Anholt, (2007) dalam Eugenio (2013) mengatakan bahwa saat ini berada dalam ruang 

perbandingan dan persaingan yang demikian ketat. 

Ketika beberapa ahli bersepakat mengenai perlunya branding masalahnya berada 

pada cara melakukan atau bagaimana melakukan branding agar aktivitas branding 

mencapai tujuan yang berupa peningkatan ekonomi atau kesejahteraan pada masyarakat 

yang di-brand, karena seperti yang dikatakan Eugenio (2013) bahwa branding bukanlah 

kegiatan yang dipandu intuisi atau kebetulan, atau pendapatnya Kavaratzis dan Ashworth 

(2005) dalam Dumbraveanu (    ), bahwa “tempat tidak tiba-tiba memperoleh identitas 

baru berkat slogan atau logo yang mudah diingat”. 

Menurut Carroll (2017), telah banyak saran dan teori yang berbeda telah diajukan 

tentang apa yang perlu dilakukan dalam agar branding bisa efektif.  Dia sendiri 

berpendapat bahwa pelaksanaan branding bisa dilakukan melalui dua strategi utama 

yaitu: pariwisata dan investasi, sementara  Menurut Crang (1998) dan Holloway & 

Hubbard (2001), dalam Dumbrăveanu (    ) berpendapat bahwa untuk membangun 

branding khususnya branding tempat bisa dilakukan melalui tiga proses, yaitu : 

perencanaan, penggunaan tempat untuk kegiatan atau acara dan representasi tempat 

dalam seperti film, novel, lukisan, laporan berita dan sebagainya.  

Seorang praktisi (konsultan berpengalaman) dalam branding kota yaitu Heeley 

(2011) dalam Petrea (2013) mengidentifikasi branding dalam tiga fase yaitu Fase 

pengembangan, fase peluncuran serta fase implementasi. Tahapan branding lainnya juga 

dikemukakan Azevedo (2004, pp. 1782-1783) dalam Petrea (2013). Tahapan yang 

dikembangkan Azevedo ini merupakan pengembangan atas tahapan identitas merek  

Aaker (1996) dalam Petrea (2013). Keempat tahapan branding yang dikemukakan 

Azevedo ini pertama adalah tahap analisis SWOT, tahap kedua merupakan tahap 

pendefinisian atas identitas ataupun atribut baik yang berwujud maupun fungsional serta 

manfaat emosional, tahapan ketiga terkait dengan pembuatan strategi berupa cara 

mengkomunikasikan dan pemantauan, adapun tahap terakhir berupa perolehan hasil yaitu 

tahap dimana branding telah menjadi faktor pembangun ekonomi, penarik investor dan 

wisatawan dari dalam dan luar negeri.  
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 Selain menyangkut tahapan, fase atau rankaian kegiatan untuk branding, para ahli 

juga mengingatkan hal lain yang penting dalam upaya membangun brand sebuah tempat. 

Kavaratzis (2004) dalam Petrea (2013) mengemukakan mengenai peran penting dari 

komunikasi. Menurut Kavaratzis, branding sebuah tempat (kota) dimainkan oleh 

formulasi gambar dan komunikasi. Pendapat yang tidak berbeda juga dikemukakan 

Eugenio (2013) yang berpendapat bahwa branding suatu tempat bergantung pada 

integrasikan dalam sistem informasi dan komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam 

branding dipertegas oleh pendapat Grabow (1998) dalam Stewart (2004) yaitu faktor 

paling penting dari branding kota adalah komunikasi, baik fungsionalnya maupun 

kompetensi komunikasinya. Lebih jauh Stewart (2004) mengemukakan bahwa 

komunikasi merupakan faktor kunci dan persyaratan vital untuk semua fase branding 

yang mau sukses, demikian juga dengan Vicente (2014) yang mengemukakan bahwa 

untuk keberhasilan branding bergantung pada kampanye dan komunikasi terpadu. 

Semenara bagi Petrea (   ), sarana untuk mencapai keunggulan branding adalah dimensi 

sosial. 

 Pentingnya komunikasi dalam branding sebuah tempat, secara kasat mata bisa 

dilihat melalui teknik-teknik umum branding yang selama ini digunakan, seperti yang 

sudah diidentifikasi Vicente (2004) mengenai teknik branding yang umum digunakan, 

yaitu : iklan dimedia umum; berpartisipasi dalam pameran; iklan di media khusus; misi 

informasi; juga seminar informasi baik tentang peluang investasi maupun destinasi 

wisata. 

Dumbraveanu (2017) tidak menampik kegunaan komunikasi baik melalui desain 

grafis, iklan ataupun kampanye Public Relatios (PR), akan tetapi menurut Dumbraveanu 

untuk membangun brand sebuah kota ataupun wilayah perlu lebih hal yang substasial 

berupa strategi yang koheren. Selanjutnya Kavaratzis dan Ashworth (2005) dalam Petrea 

(2013) memerinci strategi branding dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup atas; 

visi, budaya internal, komunitas lokal, sinergitas, infrastruktur, kemampuan lingkungan, 

peluang serta komunikasi. 

 

PENUTUP 

Sebagai upaya mewujudkan tugas pemerintahan yang diembannya berupa 

pencapaian pendapatan atau kesejahteraan yang tinggi, saat ini setiap pemerintah baik 

pemerintah di level daerah (bagian) maupun di level pemerintah melakukan upaya 

penarikan investor dan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Branding sebuah 

daerah ataupun pemerintah pusat menjadi salah satu jalan yang banyak dipilih.  

Tanpa meniadakan aspek-aspek lain dalam upaya mencapai keberhasilan 

branding, baik branding tempat maupun branding negara (pemerintah), komunikasi 

dianggap sebagai salah satu aspek yang paling penting.  
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PENDAHULUAN 

Generasi milenial adalah generasi yang lahir di era digital dan sangat erat dengan 

beragam teknologi digital. Generasi ini lahir di “desa global” dimana mereka sudah saling 

terkoneksi satu-sama lain lewat jaringan internet yang menembus batas ruang dan waktu. 

Generasi milenial lahir pada lansekap media yang bersifat konvergen, selalu terkoneksi 

selama dua puluh empat jam lewat gadget di tangan mereka, serta memiliki corak 

komunikasi dan pergaulan sosial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Para 

Milenial juga dinilai lebih percaya diri dan terbuka terhadap ketidakpastian dan 

perubahan dalam dunia. Media digital dan media sosial bagi generasi milenial adalah 

sarana untuk beraktivitas, berkarya, bekerja, dan sekaligus untuk mengekspresikan 

dirinya (Alsop, 2013; Friedman, 2017; Nielsen, 2017). Kekhasan generasi milenial telah 

menjadi perhatian dari banyak kajian di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia adalah negara yang memiliki 

kepedulian khusus terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. 

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi digital yang 

sangat menjanjikan dan juga dipandang sebagai negara yang sangat terbuka terhadap 

kehadiran media sosial (Aria, 2018). Indonesia hingga kini masih termasuk salah satu 

negara dengan pengguna Facebook terbesar di Dunia (We Are Social, 2018). Selain itu, 

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia merupakan salah satu kota yang sangat aktif di Twitter 

dan pernah mendapat julukan sebagai “Ibukota Twitter” (Semiocast, 2012; Saleh, 2013). 

Terdapat sebagian generasi milenial di Indonesia yang kini meraup keuntungan besar dari 

kegiatan personal branding mereka di media digital. Orang-orang ini dapat dikategorikan 

sebagai micro-celebrity ataupun online influencer yang kemudian berkarir di Industri 

media maupun menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem periklanan digital 

(Rahmawan, Hafiar, & Mahameruaji, 2017).  

Bagi anak-anak muda, menjadi online influencer adalah salah satu tawaran karir 

yang menggiurkan. Salah satu media sosial terbesar di Indonesia, YouTube, bahkan 

mengatakan bahwa kesempatan untuk bekerja sebagai kreator konten di YouTube atau 

kerap disebut  “YouTuber” masih sangat terbuka lebar, karena pihak YouTube sendiri 

hingga saat ini sedang membangun ekosistem bisnis digital yang cukup kompleks untuk 

memastikan bisnis YouTube di Indonesia dapat terus berkembang (Rahmawan & 

Narotama, 2017). Di satu sisi, generasi milenial haruslah memahami bahwa mereka perlu 

untuk melakukan pengelolaan personal branding yang baik secara online, mereka perlu 

untuk aktif dan secara strategis membangun online presence atau ‘persona digital’ yang 
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positif, karena kelak dalam dunia kerja, latar belakang mereka dalam dunia digital juga 

menjadi salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan 

mempekerjakan mereka. Namun di sisi lain, teknologi digital yang telah merasuk dalam 

kehidupan sehari-hari terkadang diterima secara naif atau taken for granted. Teknologi 

digital kerap langsung digunakan tanpa disertai adanya kesadaran dan pemahaman 

mendalam terkait implikasi dari teknologi tersebut.  

Dengan kata lain, tingkat pemahaman literasi digital yang seharusnya menjadi 

prasyarat untuk memanfaatkan teknologi digital masih tidak sebanding dengan tingkat 

penetrasi dan perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan bisnis digital dan kian 

populernya wacana tentang pentingnya membangun personal branding yang baik di 

media digital belum dibarengi dengan pengetahuan yang memadai terkait literasi digital. 

Dan kami berargumen bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk dipahami terutama 

terkait kesadaran generasi milenial akan privasi digital. Oleh karena itu, dalam artikel ini 

kami akan mengulas dilema yang menerpa generasi milenal antara praktik personal 

branding dan kesadaran akan privasi digital. 

 

PEMBAHASAN 

Personal Branding di Era Digital 

Di era digital, para generasi milenial dapat melakukan presentasi dirinya dengan 

tiga cara; secara tertulis, visual, dan juga secara kuantitatif. Ekspresi dan presentasi diri 

yang muncul dalam bentuk tulisan contohnya adalah bagaimana mereka menulis status di 

media sosial, baik itu Facebook, Twitter, dalam bentuk yang lebih panjang seperti blog, 

ataupun dalam bentuk profesional di LinkedIn. Dimana dapat dikatakan bahwa aktivitas 

menulis ini bisa dilihat sebagai pembaharuan dari penulisan autobiografi. Selanjutnya, 

selain bentuk tertulis, kini generasi milenial juga semakin akrab dengan bentuk ekspresi 

dan presentasi dalam bentuk visual, bahkan audio-visual. Aktifitas pendokumentasian 

kehidupan para generasi milenial yang bersifat ekspresif baik itu dalam bentuk foto 

ataupun video serta kemudian melakukan pengunggahan data tersebut ke berbagai media 

sosial seperti Instagram, Snapchat hingga YouTube memperlihatkan bentuk ekspresi ini. 

Bahkan kini adapula bentuk ekspresi dan presentasi diri yang menjadi unik di era digital 

yaitu berkaitan dengan konsep quantified self atau 'diri yang terkuantifikasi' dimana 

berbagai aktifitas manusia di Internet yang disertai dengan penggunaan media digital 

telah terekam dan tercatat menjadi sebuah data digital (Rettberg, 2014). Konsep 

presentasi diri ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana seseorang ‘memasarkan’ 

dirinya. 

Konsep Personal Branding mengkaji bahwa penerapan praktik pemasaran tidak 

hanya dapat digunakan untuk produk atau servis, namun juga kepada manusia (Kotler & 

Levy, 1969). Ide tentang “pemasaran diri” juga dapat ditelusuri dari tulisan “The Brand 

Called You” yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memasarkan 

dirinya sendiri sebagaimana memasarkan sebuah merek tertentu (Peters, 1997). Pengkaji 

Personal Branding melihat pentingnya penerapan konsep ini terutama dalam kaitannya 

dengan tuntutan dunia pekerjaan. Praktek pengelolaan diri sebagaimana layaknya sebuah 
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merek dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jenjang karir dan juga 

mempertahankan popularitas diri secara profesional (Peters, 1997; Shepherd, 2005; 

Arruda, 2009). 

Selain dalam perspektif pemasaran, fenomena personal branding juga dapat dikaji 

dengan sudut pandang kajian ilmu sosial-budaya seperti yang dilakukan oleh Khedher 

(2015, dalam Urbanová & Slind, 2016) yang menyatakan bahwa konsep Personal 

Branding dapat diteliti dengan melihat; Pertama, Personal Brand Identity yang terbentuk 

dari kerangka teori modal sosio-kultural (Bourdieu), kedua, Personal Brand Positioning 

yang dikaitkan dengan kerangka teori presentasi-diri (Goffman) dan Personal Brand 

Image yang dilekatkan pada teori refleksivitas (Schön). Konsep Bourdieu, Goffman dan 

Schön ini mengkaji konsep Personal Branding dari sudut pandang ilmu sosial (Urbanová 

& Slind, 2016). 

Di era digital, praktik Personal Branding memiliki signifikansi tersendiri. Kini, 

hanya dalam hitungan detik, pencarian informasi mengenai seseorang dapat dilakukan 

dengan mengetikkan nama lengkap orang tersebut dalam mesin pencari seperti Google. 

Hal ini adalah imbas dari adanya digital footprint atau jejak digital yang dihasilkan lewat 

berbagai aktivitas digital yang dilakukan oleh seseorang. Perkembangan teknologi digital 

mengubah berbagai hal dalam konteks pencarian informasi. Informasi di Internet menjadi 

salah satu perhatian dalam praktik Personal Branding yang sangat penting untuk dikelola 

secara strategis. Selain itu, ekosistem media digital mendukung terciptanya fenomena 

pembentukan personal branding dengan beragam cara (Markos, & Milne, 2011, hlm. 48, 

dikutip dalam Urbanová & Slind, 2016). Bentuk-bentuk personal branding juga selalu 

mengikuti tren perkembangan dalam dunia industri. Misalnya saja, saat ini dapat dilihat 

bahwa presentasi diri di media sosial dalam bentuk audio visual menjadi semakin populer 

(Nielsen, 2017; Rahmawan, Hafiar, & Mahameruaji, 2017; Vollmer, 2017). Bagaimana 

online presence atau eksistensi seseorang di media digital dikelola kini telah menjadi 

perhatian bagi generasi milenial. Karena itulah, saat ini banyak anak muda yang semakin 

berani untuk mengekspresikan dirinya di media sosial dengan pemahaman bahwa apa 

yang ia tampilkan di dunia digital dapat ‘memberikan keuntungan’. Meskipun demikian, 

seperti telah dikemukakan sebelumnya, dibalik semua potensi dari praktik personal 

branding di era digital, terdapat risiko yang juga mungkin terjadi. Salah satunya terkait 

akan rendahnya kesadaran akan privasi digital. Pengelolaan Personal Branding 

memerlukan intensitas penggunaan media digital yang tinggi serta kesiapan dan 

kesadaran untuk menjadi seseorang yang dapat dengan mudah ‘ditemukan’ di dunia 

digital. Secara konseptual, praktik Personal Branding secara online kerap hanya 

memperlihatkan potensi keuntungan yang konkrit, tanpa memperlihatkan adanya risiko 

yang harus ditanggung oleh pelakunya kelak, seperti dijelaskan sebagai berikut; 

“More likely, disclosure of private information in online social networks 

happens through a kind of bargaining process in which the perceived 

concrete benefits of networking outweigh the abstract interest in guarding 

one’s privacy. The potential impact of the disclosure is a hypothetical 

event in the future, while the benefits of social networking are tangible and 
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immediate. Moreover, in analogy to a third-person effect, possible risks 

are typically projected into the environment and thus seen as happening 

to others, not to oneself” (Debatin, 2011, hlm. 56). 

 

Konsep Privasi Digital 

Bagi banyak pengguna teknologi digital, masalah privasi kadang masih menjadi 

salah satu hal yang tidak dipahami dengan baik. Belum banyak pengguna yang cukup 

paham bahwa aplikasi/platform di dunia digital tidak ‘gratis’, dalam artian teknologi ini 

memerlukan data dan informasi dari penggunanya. Data dan informasi yang diunggah 

secara online, apalagi di media sosial, selalu tersimpan dan tidak dapat dihapus dengan 

mudah. Data dan informasi yang sudah tersimpan justru berpotensi untuk terduplikasi, 

dapat dengan mudah ditemukan orang lain serta dapat tersebar dengan sangat mudah 

(Papacharissi & Gibson, 2011; boyd, 2008).  

Media sosial merupakan sebuah situs yang memungkinkan pengguna (user) 

dengan mudah membuat sebuah “konten” media (baik itu berupa teks, foto, musik, dll) 

menggunakan teknologi Web 2.0 (User generated content) dan menyebarkannya kepada 

jaringannya. Oleh karena itu konsep media sosial lebih berfokus pada proses produksi, 

distribusi, dan konsumsi konten media (Murthy, 2012). Penggunaan media sosial dapat 

dipengaruhi oleh hobi, ketertarikan pribadi, dll sehingga selalu terdapat kemungkinan 

bagi penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang baru di luar 

jaringannya sendiri, bahkan juga berinteraksi dengan figur publik (Murthy, 2012, hlm. 

1061). 

Perkembangan pesat dari smartphone atau telepon genggam yang terkoneksi 

dengan internet dan memiliki beberapa fitur seperti layaknya komputer adalah salah satu 

faktor penting yang meningkatkan penggunaan media sosial di seluruh dunia. Tentu saja 

tiap orang menggunakan smartphone-nya secara berbeda. Namun pemilik smartphone 

cenderung untuk langsung mengunduh dan memasan aplikasi media sosial di ponsel 

mereka dan secara rutin menggunakannya untuk terkoneksi dengan jejaring sosial yang 

mereka miliki (Pew Research Center, 2012). 

Popularitas media sosial, sayangnya, memiliki sisi gelap yang tidak banyak 

diperhatikan oleh penggunanya. Misalnya saja, terdapat sebuah fakta menarik bahwa 

jarang sekali pengguna media sosial secara rinci membaca panduan pelayanan/“Terms of 

Service” terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Sebuah studi yang 

dilakukan oleh tim peneliti dari Georgia Insitute of Technology pada 30 situs populer, 

diantaranya adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, 

mengungkapkan bahwa “Terms of Service” memang berisikan kalimat-kalimat dengan 

bahasa hukum yang sulit dimengerti oleh pengguna umum, sehingga terdapat 

kecenderungan para penggunanya untuk secara langsung memberi pernyataan “setuju” 

tanpa menelaah lebih lanjut mengenai hak properti intelektual dan berbagai data serta 

informasi yang mereka berikan pada situs-situs tersebut (Fiesler & Bruckman, 2014). 

Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa celah inilah yang kemudian dimanfaatkan 
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bagi para pengelola media sosial untuk mengeruk keuntungan, tentu saja tanpa 

sepengetahuan dari sebagian besar penggunanya. 

Media sosial memungkinkan masing-masing pengguna mengungkapkan dan 

mengekspresikan diri mereka sedemikian rupa melalui beragam cara. Namun pada saat 

yang sama pengungkapan dan ekspresi diri ini dapat menjadi pemicu adanya masalah 

privasi. Fenomena ini dapat disebut sebagai paradoks dalam privasi atau “privacy 

paradox”  (Taddicken, 2014) dimana privasi sebetulnya menjadi salah satu perhatian dari 

pengguna media sosial namun pada praktiknya mereka sering mengabaikan pentingnya 

masalah privasi ini dalam penggunaan media sosial mereka sehari-hari.  

Privasi dapat dilihat sebagai konstruksi sosial yang merefleksikan nilai-nilai dan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terdapat beragam pengertian mengenai 

privasi. Helen Nissenbaum mengungkapkan bahwa masalah privasi dapat dikaji dalam 

berbagai fokus; privasi yang bersifat normatif atau deskriptif, kemudian apakah privasi 

itu dipandang dalam segi “akses” atau “kontrol” terhadap informasi (Nissenbaum, 2010). 

Privasi juga berhubungan erat dengan kepercayaan, dengan ruang pribadi dan intimasi 

(boyd & Marwick, 2011).  

Era digital membuat masalah privasi kadang dipandang sebagai suatu hal yang 

“tidak sejalan” dengan pesatnya perkembangan teknologi. Contohnya saja, pendiri 

Facebook Mark Zuckerberg dan Salah satu direktur Google Erik Schmidt pernah berkata 

bahwa masalah privasi perlahan namun pasti akan mulai menghilang dari norma-norma 

sosial seiring dengan makin terbukanya data dan informasi seseorang dalam dunia digital. 

Hal ini memperlihatkan bagaimana perusahaan besar yang bergerak dalam industri digital 

menjustifikasi model bisnis aplikasi mereka yang mengeruk keuntungan sebesar mungkin 

dari data dan informasi yang diberikan oleh pengguna layanan mereka (boyd & Marwick, 

2011, p. 5). 

 Dalam wacana kajian privasi digital, terdapat beberapa resiko yang berkaitan 

dengan penyalahgunaan data oleh berbagai pihak ketiga seperti pemerintah, hacker, 

phishers, dan dataminers, ataupun resiko terjadinya berbagai hal meresahkan yang 

dilakukan oleh pengguna lain seperti misalnya cyberstalking, cercaan, dan perusakan 

reputasi (Debatin, 2011, p. 53). Konseptualisasi risiko yang berkaitan dengan privasi 

digital dapat dikelompokkan dalam dua poros horizontal dan vertikal. Poros horizontal 

berbicara tentang risiko yang berkaitan dengan interaksi sosial, sedangkan poros vertikal 

memperlihatkan risiko yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi 

secara sistematis oleh perusahaan/pihak-pihak yang terkait dengan situs jejaring sosial 

tersebut. 

“The potential risks can actually be plotted on two dimensions: a horizontal 

axis, which is visible to the user, and an invisible vertical one. The horizontal 

axis represents social interactions among the users, where people present 

themselves though their profiles and engage in communicative exchanges. 

The vertical axis is the systematic collection, aggregation, and use of data by 

the networking company” (Debatin, 2011, pp. 53-54).  
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Kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data Facebook oleh Cambridge 

Analytica yang menjadi skandal besar, termasuk di Indonesia (Valdez, 2018; Aria, 2018), 

memperlihatkan bagaimana “data” dan “informasi” pribadi digunakan sedemikian rupa 

tanpa pengetahuan pengguna. Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa data dan 

informasi kita telah digunakan (seringkali tanpa persetujuan kita sebagai pengguna) untuk 

beragam kepentingan, mulai dari periklanan hingga politis. Selain itu, belum banyak yang 

menyadari bahwa ‘popularitas’ sebagai hasil dari Personal Branding juga membutuhkan 

kesiapan tertentu, karena nyatanya tidak semua orang sanggup dan mampu secara mental 

dan finansial untuk menjadi populer. Beberapa kasus memperlihatkan misalnya 

bagaimana demi popularitas di media sosial, beberapa pengguna rela melakukan hal-hal 

yang dapat dikatakan negatif demi mencari sensasi, atau terjebak dalam ilusi bahwa 

dirinya memiliki “pengikut” setia hingga mengaburkan batas antara kehidupan online dan 

offline (Marwick, 2013).  

 

PENUTUP 

Generasi milenial yang lahir di era digital adalah generasi yang erat dengan 

beragam teknologi digital. Generasi ini terbiasa untuk saling terkoneksi satu-sama lain 

lewat jaringan internet, berkomunikasi, berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. 

Generasi ini selalu terkoneksi selama dua puluh empat jam lewat beragam gadget yang 

mereka miliki. Dunia digital adalah playground sekaligus juga professional sphere, 

tempat untuk beraktivitas, berkarya, bekerja, dan sekaligus untuk mengekspresikan diri 

(Alsop, 2013; Friedman, 2017; Nielsen, 2017).  

 Salah satu praktik yang kerap dilakukan generasi milenial di Internet adalah 

melakukan Personal Branding. Praktik ini sudah semakin jamak dilakukan oleh anak 

muda. Mereka membuat digital curriculum vitae baik secara formal lewat platform 

berbasiskan jaringan profesional seperti LinkedIn maupun secara informal lewat aktivitas 

mereka di media sosial. Ragam aktivitas di Media sosial memungkinkan tersimpannya 

data-data pribadi seperti informasi nama asli, alamat email, nomor telepon, foto asli, dsb. 

Persoalan muncul ketika kecenderungan untuk semakin terbuka di media digital dalam 

rangka pengelolaan Personal Branding dilakukan tanpa adanya kesadaran akan batas 

antara informasi yang bersifat publik dan privat yang menjadi semakin kabur, serta 

implikasi dari penyalahgunaan data-data pribadi yang kerap diabaikan. 

Masalah privasi adalah salah satu hal yang menjadi perhatian dari banyak peneliti 

yang mengkaji “budaya digital”. Di satu sisi, perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi membuat masalah privasi kadang terabaikan karena banyak orang berada dalam 

sebuah situasi dimana “mengekspresikan diri” sebebas-bebasnya secara online menjadi 

sebuah norma umum atau hal yang wajar dalam dunia digital. Semakin banyak anak muda 

generasi milenial yang cenderung mudah berbagi informasi paling sensitif dan personal 

mengenai dirinya pada berbagai media sosial (Madejskiy, Johnson, & Bellovin, 2011), 

tanpa dibarengi kesadaran akan risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Oleh 

karena itu dilema ini harus dipandang sebagai satu tema yang perlu untuk diteliti lebih 

lanjut, terutama mengenai bagaimana generasi milenial harus menyadari akan 
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pengelolaan Personal Branding yang harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan 

berbasiskan pada konsep literasi digital serta kesadaran akan privasi digital. 
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PENDAHULUAN 

Wilayah Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan yang menawan dari pesona 

alamnya, tetapi juga eksistensi budaya yang terkait didalamnya seperti budaya kuliner 

menjadi hal yang patut dikembangkan secara profesional sebagai sumber pendapatan 

dengan melahirkan wisata kuliner terpadu. Adanya wisata kuliner ini merupakan warisan 

leluhur yang secara kondisi geografis wilayah Indonesia menghasilkan berbagai rempah-

rempahan yang dapat dijadikan aneka bumbu-bumbu dan dalam membuat berbagai 

kuliner khas daerah masing-masing (olahan produk makanan dan minuman). Dengan 

kekayaan budaya kuliner yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dijadikan sebagai modal 

sosial dan bisnis dalam pengembangan sektor wisata yang lebih beragam yang melibatkan 

berbagai unsur masyarakat. 

Fakta mengenai banyaknya jenis olahan pangan tersebut, dijadikan dasar awal 

oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang telah menetapkan tiga wilayah sebagai 

destinasi wisata kuliner Indonesia pada tahun 2018. Tiga wilayah yang telah ditetapkan 

adalah Bali, Bandung, dan Joglo Semar (Jogja, Solo, dan Semarang). Pemilihan 

destinasi wisata kuliner ini berdasarkan pertimbangan nilai budaya dan luasnya komersial 

dalam praktik kuliner di masyarakat yang dilakukan selama setahun pada tahun 2015 oleh 

tim dengan dasar penilaian dari observasi, diksusi serta kriteria yang telah ditetapkan 

yaitu terkait dengan produk, pelaku dan pemda. Artinya, produk yang dimiliki destinasi 

tersebut harus unik dan otentik. Sehingga harus memiliki jenis makanan yang populer. 

Produk kuliner harus memiliki pelaku usahanya serta adanya tempat makan yang 

memadai dari sisi kurasi kebersihan sebagai tempat bisnis dan lokus pemasarannya yang 

higienis. Dan P, yang terakhir adalah komitmen pemerintah daerah dalam 

mengembangkan potensi kuliner yang ada di wilayahnya. Karena jika wilayahnya sudah 

ditetapkan menjadi destinasi wisata kuliner namun tidak ada follow up dari pemerintah, 

akan menjadi sia-sia. Komitmen Pemda sendiri dibuktikan dengan adanya pengembangan 

dan promosi. Pada akhirnya, diharapkan hasil dari penetapan destinasi wisata kuliner ini 

antara Kemenpar dan Pemda setempat membuat MOU untuk dapat mengembangkan dan 

mempromosi wilayah yang terpilih menjadi destinasi wisata kuliner yang disertai 

disertifikasi oleh United Nation World Tourim Organization yang menjadi organisasi 

PBB tertinggi untuk urusan pariwisata (liputan6.com). 

Perkembangan bisnis kuliner tidak terlepas dari sejarah budaya lokal masyarakat 

Indonesia yang beraneka ragam dengan kekhasan dalam menyajikan berbagai hasil alam 

yang berupa makanan dan minuman yang diolah dengan rempah-rempahan. Diawal 

mailto:ruchiat@unpad.ac.id
https://www.liputan6.com/tag/wisata-kuliner
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3216118/punya-potensi-untuk-berkembang-ini-harapan-petani-kopi-lokal
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kemunculannya, sajian makanan dan minuman hanya sebagai bentuk dari kegiatan 

masyarakat yang utama dalam mengolah hasil alam dari pertanian, peternakan, dan 

perkebunan. Namun, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat, makanan dan 

minuman dijadikan peluang bisnis dan sekaligus sebagai alat center of interest dalam 

usaha mendapatkan nilai tambahan pendapatan rumahan.  

Dilihat dari menu yang disajikan dan sejarah bisnis kuliner yang terjadi selama ini 

yang ada di masyarakat, banyak aneka ragam yang ditampilkan berdasarkan kreatifitas 

dan inovasi dengan tidak meninggalkan resep leluhur. Makanan dan minuman zaman 

dahulu sekarang diolah dan dikreasikan kembali untuk memikat masyarakat untuk 

mencoba dan merasakan sebagai bahan dasar bisnis kuliner yang kekinian. Melalui 

inivasi dari produk kuliner zaman dahulu menjadikan kuliner tersebut kembali berjaya 

dan populer di kalangan masyarakat.  

Saat ini, menjual aneka makanan dan minuman sudah menjadi bagian dari bisnis 

kuliner yang cukup menjanjikan. Umumnya bisnis kuliner yang ditekuni oleh masyarakat 

yaitu menyajikan kuliner-kuliner yang khas daerah, kuliner modern, dan kuliner hasil 

kreatif dan inovatif (memadukan produk kuliner zaman dahulu yang dikemas atau 

disajikan secara modern). Aneka ragam kuliner menjadi keistimewaaan tersendiri yang 

dirasakan oleh para pelaku bisnis dan penikmat kuliner. Semakin unik sajian menu dan 

tempat kuliner, maka akan semakin penasaran masyarakat untuk mencari destinasi wisata 

kuliner tersebut.  

Berdasarkan dari konsep yang diperkenalkan dalam bisnis kuliner tersebut yang 

pada akhirnya akan menjadi sebuah stereotipe bahkan brand yang disematkan pada orang 

yang menyukai kuliner tersebut. Sebagai contoh mengutip apa yang disampaikan oleh 

Projo (2016) yang menyebutkan bahwa Angkringan yang merupakan suatu konsep 

tempat makan dan minum sambil bercengkrama bagi masyarakat menegah kebawah 

dengan sebagian besar berasal dari golongan mahasiswa, tukang becak, kuli panggul, 

buruh maupun karyawan kelas bawah. Konsep angirngan ini didasarkan pada jenis 

makanan dan minuman yang disajikan secara sederhaha yang dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator murahnya jajanan khas daerah Yogyakarta.  

Terlepas dari sejarah bisnis kuliner yang berkembang sekarang ini, kehadiran 

kebutuhan dasar manusia semakin hari semakin terbatas dan bervariasi. Salah satunya 

adalah, kebutuhan akan pangan merupakan hal yang menjadi komoditas yang sensasional 

karena dikemas dalam sebuah bisnis kuliner yang menjanjikan secara finansial dan 

strategis. Kuatnya investasi komersial pada bisnis kuliner menyebabkan persaingan bisnis 

kuliner yang menuntut para pelaku bisnis untuk berpikir lebih kreatif agar dapat 

mempersuasi calon konsumen sehingga menjadi pelanggan tetap. Upaya mempersuasi 

bisnis kuliner yang sudah mendapatkan sentuhan “kapitalistik” terhadap khalayak 

sasarannya dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu penyampaian program potongan 

harga, penyelenggaraan event, membership, serta hadiah-hadiah yang akan diberikan 

berdasarkan undian.   

Semua alternatif program dalam bisnis kuliner tersebutt menunjukkan bahwa 

bisnis kuliner tidak sepi dari pelanggan melainkan akan terus berkembang sejalan dengan 
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kebutuhan manusia modern yang “haus” akan eksistensi diri dan instragramble secara 

teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi seperti ini ditunjukkan dengan cara usaha 

seseorang untuk mendapatkan menu dan lokasi kuliner yang unik, ramai, populis serta 

enak secara fisik dan emosional dalam rangka dapat memuaskan dirinya. Sebagai contoh 

orang perkotaan yang secara kebutuhan dasar rumah tangga semua nya sudah dimiliki 

dan tersedia, namun disaat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka mencari 

suasana yang bisa memuaskan motifnya dengan banyak mencari alternatif pilihan menu, 

layanan yang prima, serta desain interior maupun eksterior yang dapat dijadikan pemuas 

batin. Yang pada akhirnya orang zaman sekarang kebutuhan pangan itu bukan hanya 

sekedar pemenuhan aspek lahiriah saja melainkan juga dalam rangka ingin mendapatkan 

menenangkan hati dan jiwa nya seperti yang terdapat dalam rumah makan yang didesain 

dengan pemandangan suasana dan menu-menu tradisional khas pedesaan.  

Dalam upaya memenuhi berbagai macam kepuasan batin manusia dari sisi pangan 

dengan segala aksesorisnya, para pelaku bisnis kuliner melihat kondisi ini sebagai 

peluang untuk lebih berkreasi lagi untuk dapat menampilkan jurus-jurus “pemikat” bagi 

calon konsumennya. Satu cara yang dijadikan strategi yang dapat dilihat secara kajian 

komunikasi dan public relations yaitu konsep branding. Adanya branding dari bisnis 

kuliner mempermudah bagi calon konsumen untuk dapat mengakses berdasarkan viral 

atau tidaknya di media sosial maupun media mainstream. Kedua media tersebut, telah 

menjadi rujukan bagi sebagian besar para pelancong maupun hobi kuliner untuk terus 

melihat perkembangan bisnis kuliner yang merupakan salah satu tujuan dari bagian paket 

wisata yang dilakukannya. Dengan maraknya berbagai aneka ragamnya bisnis kuliner 

memberikan keleluasaan bagi calon konsumen untuk dapat memilih dan memuaskan 

paket “hobi” nya untuk eksis melalui selfie maupun welfie di lokasi-lokasi bisnis kuliner. 

Adanya fenomena bisnis kuliner yang semakin asyik dan terus berkembang, pada 

akhirnya menuntut para pelaku bisnis untuk meningkatkan pelayanan dari sisi 

kenyamanan, menu makanan & minuman, view lokasi, fasilitas, jaminan sertifikasi 

kehalalan produk dan peralatan makan dan minum, serta sentuhan-sentuhan fasilitas 

teknologi maupun emosional calon konsumen menjadi sasaran pengembangan bisnis 

kuliner sekarang. Beberapa alternatif pengembangan bisnis kuliner yaitu melalui 

penyajian-penyajian yang mencirikan identitas bisnis sebagai branding seperti adanya 

tempat makanan restro dan resort café yang bertemakan konsep pedesaan, alam 

pegunungan, pantai, rumah penjara, rumah permainan, rumah bioskop, rumah sakit, 

rumah buku dan lain sebagainya. Konsep branding seperti inilah yang ingin dibangun 

oleh para pembisnis kuliner dengan memanfaatkan momentum dan sentuhan emosional 

sisi kemanusiaan yang “haus” akan eskistensi diri sebagai upaya melestarikan makanan 

dan minuman sebagai kebutuhan pokok manusia. 

Di sisi lain, fenomena boomingnya bisnis kuliner adalah terdapat di kota Bandung. 

Sebab Bandung adalah salah satu surga makanan dan minuman yang mudah di dapat. 

Yang dimana wilayah Bandung menawarkan destinasi baru seperti ekowisata yang bisa 

dinikmati dan biasanya diikuti dengan perkembangan bisnis kuliner yang 

kreatif. Bandung tidak hanya menyuguhkan tempat wisata yang menawan hati. Namun, 
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kulinernya juga sanggup membuat para pengunjung susah move-on (beranjak) dari kota 

ini. Beberapa kuliner yang ditawarkan di kota Bandung diantaranya menu kuliner yang 

dapat mempunyai sejuta cita rasa serta bisa membuat rasa penasaran untuk segera 

mencicipinya karena selera yang disajikan. Adapun bentuk kulinernya antara lain nasi 

kalong, mie kocok, surabi, colenak, pisang molen, es goyobod, es oren, dan masih banyak 

lagi. Menu kuliner enaknya yang beraneka ragam tersebar hampir di setiap sudut kota. 

Apalagi, inovasi-inovasi terhadap panganannya membuat Bandung tidak pernah 

membosankan untuk dijelajahi penikmat kuliner. Melalui bisnis kuliner secara nilai-nilai 

sosiologis dapat menjadikan seseorang berkomunikasi dan berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya berdasarkan latar belakang, status ekonomi dan sosial yang telah 

menjadi ruang dan sarana untuk saling berdiskusi dengan menjunjung harkat dan 

martabat seseorang.  

Pada akhirnya, urusan wisata kuliner tentu jadi salah satu yang menarik untuk 

dicoba. Segementasi dan diferensiasi sasaran wisata kuliner dapat dijadikan sasaran 

utama dalam mendapatkan keuntungan dalam bisnis kuliner sekarang ini. Tua, muda, 

laki-laki, dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk berwisata kuliner. Namun, 

ternyata setiap jenis umur pengunjung punya karakteristik atau kebiasaan yang berbeda 

dalam berwisata kuliner. Secara psikologis biasanya anak-anak muda mencari tempat-

tempat yang memiliki banyak tempat untuk berfoto, mencari tempat kuliner yang menu 

makanannya yang menarik untuk dapat diunggah ke media sosial. Disinilah peranan 

media sosial dalam aspek bisnis kuliner bisa dijadikan sebagai alat promosi yang murah. 

Namun, tentunya dalam upaya mendapatkan peluang gratis promosi tersebut, para pelaku 

bisnis kuliner harus bisa membuat brand yang unik dan kreatif terhadap menu dan lokasi 

kuliner yang ditawarkan pada sasaran khalayak. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis ingin mengetahui dan menjelaskan 

secara ilmiah mengenai hal apa saja yang dapat dianalisis dari brand bisnis kuliner yang 

ditawarkan oleh para pelaku bisnis. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan metode 

kualitatif melalui teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi 

literatur. Menurut Danim (2002:140) pada penelitian kualitatif, observasi merupakan 

salah satu teknik mengumpulkan data yang berdasarkan pedoman observasi yang meliputi 

aspek keperilakuan, keadaan fisik, serta perumbuhan dan perkembangan subjek tertentu 

yang terkait dengan penelitian. Sedangkan studi literatur akan memperkuat data-data 

lapangan sebagai konfirmasi hasil penelitian. Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Afifuddin dan Saebeni (2012: 141) yang menyatakan bahwa dokumen 

atau literatur berguna dengan memberikan informasi mengenai latar belakang yang lebih 

luas tentang pokok penelitian serta membantu dalam membuat interpretasi data. 

 

PEMBAHASAN 

Secara topografi wilayah Bandung merupakan daerah yang berada di kawasan 

pegunungan yang memiliki suhu udara yang cukup dingin dan nyaman yang dikelilingi 

oleh pegunungan yang membentang dari timur ke barat sebalah utara wilayah kota 

Bandung. Wilayah priangan Bandung merupakan wilayah yang memiliki banyak tempat 
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wisata alam khas pegunungan dengan berlatar belakangkan pemandangan alam yang 

sangat indah dan memukau. Bagi para wisatawan, alam priangan Bandung memiliki 

potensi wisata alam diantaranya di Bandung Barat Gunung Tangkuban Perahu yang 

merupakan maskot pariwisata Bandung yang sangat legendaris dengan cerita lokalnya. 

Bandung Selatan dengan wisata alam perkebunan the Ciwidey, Pangalengan dan Kawah 

Putih serta Wisata alam khas Bandung Timur seperti Caringin Tilu, Batu Kuda, Bumi 

Perkemahan Oray Tapa, dan wisata alam di Bandung Utara yang eksotis dengan Bukit 

Bintang, kawasan Tahura, Maribaya, dan Tebing Keraton. 

Bandung sebagai kawasan yang dikenal dengan trademark nya sebagai kota yang 

dinamis, kreatif, ramah, fashionabel, dan pusatnya kuliner memberikan kontribusi yang 

siginifikan bagi perkembangan bisnis. Selain itu, Bandung merupakan kota yang cukup 

representatif bagi para pelancong untuk mau berkunjung dikarenakan memiliki tata kota 

yang apik serta dukungan fasilitas layanan publik yang terus diperbaiki dan ditambah 

yang menjadikan nilai jual kota Bandung sebagai pilihan utama tujuan wisata yang 

murah. Bisnis kuliner menjadi alternatif penunjang pesatnya pertumbuhan ekonomi di 

kota Bandung dengan membawa brand Bandung sebagai pusat wisata kuliner. Secara 

letak geografis dan sosiodemografis daerah Bandung yang berada di dataran tinggi 

memiliki kebiasaan yang cenderung membuat produk kuliner yang selalu dicari oleh 

semua orang. Kendati jumlahnya investor terus meningkat, industri kuliner dinilai masih 

sangat menjanjikan. Hal ini ditunjang berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Pikiran 

Rakyat (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan permintaan produk kuliner rata-rata 

melampaui 10% per tahun. Dari data ini dapat diasumsikan bisnis kuliner di masa yang 

akan datang akan terus berkembang dengan cukup signifikan.  

Beberapa tahun terakhir ini kawasan wisata di priangan Bandung 

perkembangannya sungguh luar biasa yang telah menambah ikon-ikon wisata Bandung 

menjadi banyak terkenal. Salah satu yang menjadi kekuatan terkenalnya brand kota 

Bandung menjadi tujuan para wisatawan adalah aspek wisata belanja dan kuliner di 

Bandung yang dianggap “murah” dan variatif. Secara kasat mata banyaknya bermunculan 

tempat wisata belanja di Bandung seperti Factory Outlet, mall, taman-taman kota, dan 

tempat wisata kuliner yang “unik” di berbagai sudut kota. Selain itu, julukan kota 

Bandung yang mempunyai nama yang dikenal sebagai Paris Van Java adalah merupakan 

salah satu tujuan wisata nasional dan mancanegara. Dengan statusnya menjadi bagian 

pusat pariwisata yang terus dikembangkan di Jawa Barat, Nasional dan Mancanegara, 

menjadikan wilayah Bandung raya di setiap akhir pekannya apalagi pas musim liburan 

panjang tiba, maka sudah tidak dapat dielakkan lagi Bandung akan menjadi “syurganya 

para wisatawan” yang dapat dilihat dari banyaknya kendaraan-kendaraan dari luar kota 

Jabotabek yang memenuhi dan memadati tempat-tempat wisata yang ada di Bandung. 

Beberapa daftar lokasi tempat wisata di Bandung yang dapat memberikan sensasi 

bagi perkembangan wisata kuliner khas Bandung yang perlu diinformasikan kepada 

masyarakat luas dan dapat menjadi rekomendasi untuk wajib dikunjungi ketika berlibur 

atau berwisata di kota Bandung dan sekitarnya adalah kawasan kuliner yang ada di 

berbagai sudut kota dengan sajian-sajian kuliner yang khas tanah Priangan maupun 

https://tempatwisatadibandung.info/gunung-tangkuban-perahu-bandung-yang-melegenda/
https://tempatwisatadibandung.info/kawah-putih-ciwidey/
https://tempatwisatadibandung.info/kawah-putih-ciwidey/
https://tempatwisatadibandung.info/caringin-tilu/
https://tempatwisatadibandung.info/factory-outlet-di-bandung/
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kontemporer. Dengan aneka ragamnya menu kuliner yang inovatif, lezat dan nikmat, 

kuliner Bandung juga termasyur dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam 

keragaman jenis menu makanan maupun minuman yang dapat menggugah selera 

wisatawan. Biasanya pusat wisata kuliner di Bandung berlokasi di tempat-tempat yang 

menampilkan background dan situasi  alam pegunungan yang indah, eksotis dan 

romantis. Beberapa jenis kuliner yang dapat dijadikan sebagai identitas lokal pangan khas 

Jawa Barat yang cukup beragam diantaranya Peuyeum Bandung, Tauco Cianjur, Wajit 

Cililin, Tahu Sumedang, Tahu Cibuntu, Borondong Garing, Colenak, Batagor, Opak 

Cicalengka, Galendo, dan Surabi. Selain itu, sajian kuliner khas Jawa Barat tersebut 

dijadikan sebagai bahan dasar syair lagu daerah Pasundan yang dapat dijadikan sebagai 

media dan komoditi promosi kuliner Bandung. Adapun bentuk promosi nya adalah 

melalui lagu-lagu yang bertemakan nama-nama makanan dan minuman khas “Sunda” 

yang  turut pula menaikkan popularitas dari kuliner asli tanah Priangan yang diangkat 

melalui lagu. Mengutip apa yang disampaikan dalam laman www.unpad.ac.id (2013), 

selama ini sajian kuliner merupakan salah satu ikon hasil proses budaya Kesundaan yang 

banyak digemari orang yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kuliner khas Jawa 

Barat tersebut bahkan cukup digemari hingga luar Jawa Barat. Selain itu, sajian kuliner 

Sunda pun telah menjadi inspirasi bagi banyak seniman untuk menggubahnya menjadi 

lagu. Hal ini menandakan bahwa budaya kuliner di Kesundaan sangat dihargai oleh 

berbagai kalangan di kota Bandung khususnya, sebagai bagian dari kebudayaan nenek 

moyang yang patut harus dilestarikan dan diturunkan ke generasi selanjutnya.  

Pada akhirnya, Brand Bandung sebagai kota kuliner membuat banyak pelaku 

usaha berlomba-lomba melahirkan produk kuliner di Bandung. Kini banyak para 

selebritis yang membuka usaha kuliner dengan segementasi pada produk kue dan cake 

yang berafiliasi dengan nama artis, seperti Kunafe yang dibidani oleh Ananda Omesh, 

Kuenya Ayu yang digawangi oleh Ayu Ting Ting, Makuta yang dimotori oleh Laudya 

Cynthia Bella, Princess Cake milik Syahrini, dan Vincake yang baru keluar dari Vino G. 

Bastian. Semua bisnis kuliner ini mengandalkan sisi emosional penggemar dari para artis 

tersebut dengan memanfaatkan identitas kulinernya para artis. Secara varian kuliner 

diantara sesama artis tidak jauh berbeda, hanya mengusung brand kue kekinian. Selain 

kekuatan brand produk kuliner yang menempel dan berafiliasi pada selebritis, 

diferensiasi produk, bagaimana menjaga kualitas, inovasi dan higienitas produk yang 

merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan bisnis kuliner di Bandung.  

Sedemikian dasyatnya kekuatan brand (merek), terutama yang memiliki 

kedekatan emosi, tanpa disadari memengaruhi masyarakat dalam memutuskan sesuatu. 

Salah satunya, memengaruhi keputusan dalam menentukan pilihan produk atau jasa. Hal 

itulah mengapa reputasi brand perlu dijaga sedemikian rupa. Dalam upaya membangun 

persepsi masyarakat mengenai suatu brand, apalagi yang terkait dengan kebutuhan pokok 

manusia, yaitu soal makanan dan minuman, maka bisnis kuliner harus dapat melahirkan 

landasan kemana arah dan gerak identitas bisnis produk makanan dan minuman tersebut. 

Sehingga menurut Almira (2018) kunci secara konseptual mengenai pengelolaan brand 

adalah membentuk dan mengelola mind identity, behaviour identity, dan visual identity 

http://www.unpad.ac.id/
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yang harus bersinergi. Melalui brand maka industri kuliner memiliki kekuatan untuk 

membantu penjualan. Dengan brand pula banyak industri kuliner menguasai pasar, 

sehingga masyarakat justru lebih hafal nama brand daripada isi varian sajian kuliner yang 

ditawarkan pada konsumen. 

Melihat situasi yang terus berubah secara cepat dengan munculnya era digital, 

dimana segalanya lebih terbuka dan mudah, yang menuntut industri kuliner terus 

berinovasi dalam rangka mempertahankan pelangganya yang berafiliasi dengan para 

pelaku industri daring. Selain itu, brand industri kuliner yang kuat biasanya dipengaruhi 

oleh narasi yang ada di masyarakat tersampaikan dengan baik dan berdampak. Dan 

industri kuliner sekarang ini menjadi bagian solusi perekonomian nasional yang cukup 

signifikan.   

Hasil temuan di lapangan mengenai tempat kuliner di kota Bandung yang terkait 

dengan pembentukan branding antara lain yaitu pertama, Paskal Food Market yang 

dikenal karena berada di kawasan supermarket yang memiliki banyak aneka menu kuliner 

yang dijajakan oleh lebih dari 100 stand penjual makanan dan minuman. Adapun konsep 

wisata kuliner outdoor, Paskal Food Market menawarkan suasana wisata kuliner kota 

Bandung yang bernuansakan metropolis yang berudara sejuk serta romantis, karena 

penataan lokasi tampak dihiasi dengan lampu serta obor yang menciptakan efek sinar 

lampu yang sedemikian eksotis dan romantisnya, sehingga akan merasakan sensasi 

berwisata kuliner yang nyaman dan tenang.  

Kedua, Kampung Daun yang berlokasi di kawasan wisata Lembang, menyajikan 

tempat wisata kuliner yang sangat eksotis, romantis dan bercita rasa tradisional dengan 

ornamen lampu-lampu berupa petromak, lampion serta obor-obor yang menjadikan dan 

sekaligus menciptakan suasana eksotis dan romantis yang sangat kental. Ketiga, Cafetaria 

Boga Kuring persis dibangun di atas bangunan Restoran Dago Tea House merupakan 

kawasan tempat wisata kuliner yang sensasional berlokasi di Bukit Dago Selatan, sebuah 

lokasi yang terkenal refresentatif dan ekslusif sebagai ikon rumah budaya provinsi Jawa 

Barat, yang memiliki situasi yang tenang dan nyaman. 

Keempat, Atmosphere Resort Cafe yang menawarkan konsep elegan tradisional 

kepada setiap pengunjungnya melalui sajian kuliner ke barat-baratan khas negara-negara 

Eropa dan makanan ala Indonesian gaya lesehan. Tempat kuliner ini berada di lokasi 

strategis yaitu pusat kota Bandung, yang dilengkapi dengan fasilitas Gazebo khas Bali 

sebagai daya tarik nya. Kelima, wisata kuliner yang rumah makan Sapu Lidi. Konsep 

rumah makan Sapu Lidi adalah memanfaatkan nuansa pegunungan yang dipadukan 

dengan fasilitas wisata berupa penginapan, suasana pedesaan khas wilayah pegunungan 

yang berada di Lembang. Adapun bentuk tempat makan yang ditawarkan kepada para 

konsumennya adalah berupa saung-saung di sekitar pesawahan, jenis menu kuliner 

masakan khas Sunda, aneka menu makanan dari daerah nusantara, hingga masakan ala 

Eropa dan Amerika. Keenam, adalah tempat wisata kuliner yang berkonsep ”Eat, Swim, 

Play” yang berlokasi daerah Ledeng Cidadap Bandung Utara, yaitu Rumah Sosis. Wisata 

kuliner Rumah Sosis menawarkan konsep berbagai hidangan masakan berbahan dasar 

sosis, seperti sosis ayam, sapi, ikan dengan segala ukuran, akan tetapi juga menyediakan 
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aneka menu khas lainnya mulai dari menu kuliner khas Sunda, Asia bahkan Eropa. 

Tempat kuliner ini berkonsep “mini theme Park” menyajikan berbagai aneka wahana 

bermain untuk anak dan keluarga.  Ketujuh, adalah kuliner Nasi Kalong, yang memulai 

aktifitas penjualannya dari jam 7 malam sampai dengan dini hari. Tempat Wisata Kuliner 

sangat cocok bagi yang sedang berwisata ke Bandung, apabila sehabis jalan-jalan 

menikmati indahnya malam kota Bandung seperti belanja di FO atau pulang dari Mall 

PVJ, dengan menu andalan nasi hitam yang dilengkapi dengan lebih kurang 20 jenis lauk 

pauk yang dapat dipilih sendiri sesuai selera. Kedelapan, Yoghart Cisangkuy, tempat 

wisata kuliner yang berlokasi di Jalan Cisangkuy. Tempat kuliner kota kembang ini 

sangat cocok sebagai tempat nongkrong refreshing keluarga sambil menikmati minuman 

sehat  yoghart. Dengan menawarkan suasana restoran yang sangat cukup nyaman dan 

konsep rumah klasik serta berada di lokasi yang sangat strategis. Kesembilan, Raja Rasa 

yang merupakan tempat wisata kuliner yang berlokasi di Jalan Setra Ria Bandung, dengan 

menawarkan suasana yang nyaman, tenang dan lokasi restoran yang dibuat sedemikian 

bercita rasa seni tinggi. Restoran ini merupakan salah satu restoran yang cukup bergengsi 

bagi masyarakat Bandung dengan mengusung nuansa etnik khas nusantara dengan 

ornamen-ornamen kayu yang khas. Kesepuluh, tempat kuliner yang instragramable 

adalah  lokasi wisata D’Dieu Land yang berada di areal lereng perbukitan Bandung, 

menjadikan tempat ini sangat instagramable, dapat menikmati Bandung city light dengan 

cara menapaki wahana jembatan yang bisa dijadikan sebagai tempat berjalan kaki 

pengunjung yang datang alias sky walk. Selain itu, kesebelas kawasan wisata kuliner di 

daerah Punclut menawarkan nuansa makan dan minum ala “warung tegal” yaitu menu 

ayam goreng/bakar, tahu tempe, lalaban, dan minuman teh hangat menjadi modal sajian 

bagi pelancong untuk menikmati pemandangan Bandung dari ketinggian sebelah utara 

pegunungan patahan Lembang. Keduabelas Floating Market, yang menawarkan konsep 

wisata kuliner yang memanfaatkan pasar terapung dalam melakukan proses transaksi jual 

beli sajian makanan dan minumannya dengan menggunakan perahu. Dan ketigabelas, 

kawasan Bandung Selatan yang diwakili oleh Pinisi Restro and glamping Lakeside, yaitu 

kawasan wisata kuliner yang menawarkan panorama indahnya perkebunan teh di 

pinggiran Situ Patengan yang dipadukan dengan penginapan.   

Dari beberapa tempat wisata kuliner yang disampaikan, penulis anggap bahwa 

tempat kuliner tersebut yang memiliki brand cukup kuat di benak masyarakat. Yang 

selanjutnya, beberapa  brand tempat wisata kuliner Bandung lainnya dapat diidentifikasi 

dan diklasifikasikan berdasarkan hal-hal yang dijadikan sebagai andalan “menjual” ide 

gagasan dalam bisnis kulinernya yaitu yang mengandalkan: 1) aspek selera dan cita rasa 

kuliner seperti Rumah makan Sambal Hejo, Ibu Imas, Ampera;  2) asal menu kuliner 

seperti Soto Betawi, Rumah Makan Padang, Coto Makassar; 3) waktu operasional kuliner 

seperti Nasi Kalong; 4) integrasi interior dan eksterior lokasi kuliner seperti Sapu Lidi. 

Sindang Reret; 5) arah dan lokasi strategis bisnis kuliner seperti Restro and Café 

Atmosphere ditengah perkotaan; 6) fasilitas bisnis kuliner yang kekinian seperti Up 

Normal; dan 7)  tema-tema desain interior dan eksterior yang memadukan antara modern, 

tradisional, kreatif dan inovatif seperti Rumah Ramen, Pujasera, Rumah Sosis, Pasar 

https://tempatwisatadibandung.info/factory-outlet-di-bandung/
https://tempatwisatadibandung.info/paris-van-java-mall-bandung-pvj-resort-lifestyle-place/
https://tempatwisatadibandung.info/paris-van-java-mall-bandung-pvj-resort-lifestyle-place/
https://tempatwisatadibandung.info/skywalk-cihampelas-bandung/


32 

 

Cisangkuy, Rumah Makan Alas Daun, Kedai Kopi, dan lain sebagainya. Adanya 

bermacam-macam pilihan menu makanan dan minuman yang disediakan oleh para 

pembisnis indistri kuliner sebenarnya telah membangun dan memperkuat branding 

industri kuliner di Bandung yang sangat beragam. Dengan kata lain, branding menurut 

Soemanagara (2008: 98) menyatakan bahwa sebuah usaha untuk memperkuat posisi 

produk dalam benak masyarakat dengan cara menambah nilai equity dari nama 

sekumpulan produk atau jasa. Sehingga nama brand yang berhasil adalah brand yang 

memiliki sejarah penting terhadap penguasaan informasi khususnya tentang kelebihan 

produk bermerek dengan pengalaman positif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap 

produk tersebut. 

Menurut Irmulan Sati (2008), bagi sebagian masyarakat, brand lebih dikenal 

untuk komunikasi suatu produk dan layanan jasa. Pada akhirnya menilai brand selalu 

identik dengan branding produk dan branding jasa yang ditampilkan dalam iklan-iklan 

maupun media promosi melalui media massa dan media internet lainnya. Dalam 

perspektif public relations pengelolaan brand adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi 

opini publik dan opini stakeholders yang dimana dapat mendukung kebutuhan citra dan 

reputasi suatu organisasi. Dan branding itu sendiri adalah proses pembuatan brand image 

yang menggunakan hati dan pikiran para konsumen yang mencirikan tingkat perbedaan 

antara produk yang satu dengan produk yang lain.  

Apa yang ditampilkan oleh industri kuliner di Bandung mencoba menawarkan 

branding dengan atribut brandnya. Yang dimana Irmulan Sati (2008) mempertegas 

bahwa konsumen dan calon konsumen dipengaruhi oleh beragam pesan yang dikirim oleh 

atribut tangible maupun intangible atas brand. Tangible brand adalah karakteristik yang 

dapat dilihat atau disentuh, seperti desain produk, performance, isi/komponen, ukuran, 

jumlah, luas dan harga. Sedangkan intangible atribut meliputi nilai-nilai yang diterima, 

ingatan yang berhubungan dengan brand, image, termasuk persepsi dan impresi atas siapa 

yang menggunakan brand. Intangibel sangat penting dalam membangun brand untuk dua 

alasan, terlalu berat untuk diduplikasi oleh kompetitor, dan kompetitor lebih suka 

terhadap model intangible atribut dalam melibatkan konsumen secara emosional.  

Berdasarkan konsep diatas mengenai brand dapat dikategorikan dari atribut brand yang 

terdapat pada industri kuliner di Bandung adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Atribut Brand Industri Kuliner 

Tangible Atribut Intangible Atribut 

Sajian menu makanan dan minuman, 

harga yang murah dan terjangkau 

mengenai kuliner, lokasi kuliner yang 

strategis, layanan sajian kuliner, 

sertifikasi kuliner, desain tempat kuliner, 

dan ragam organisasi atau pembisnis 

kuliner. 

Tema tempat kuliner, resep dan selera 

sajian kuliner, visi dan misi pembisnis 

kuliner, konsep event yang ditawarkan 

dalam bisnis kuliner, cita rasa yang 

disajikan dalam menu kuliner, nilai-nilai 

filosofis sajian kuliner, dan lain 

sebagainya. 
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PENUTUP 

Dengan mengusung karakter produk yang kuat dan konsistensi dalam menjaga 

kualitas, bisnis kuliner akan mampu bertahan di pasaran, bahkan bisa menjadi pemimpin 

pasar, kendati hadir belakangan sebagai follower. Pada akhirnya, sebuah brand dapat 

menjadi sebuah jaminan suatu produk-jasa yang ditawarkan bagi masyarakat dengan 

memanfaatkan kekuatan daya persuasi yang cukup kuat dalam mendekati 

“kesempurnaan” promosi penjualan yang dicirikan dengan semakin banyaknya publik 

yang memperbincangkan secara positif mengenai produk, jasa dan lembaga yang 

melahirkan brand tersebut. Melalui promosi brand kuliner yang disampaikan oleh 

pembisnis ke masyarakat merupakan suatu usaha komunikasi yang lebih presisi dan 

efektif dalam meningkatkan omset penjualan bisnis kuliner secara profesional. Dengan 

sendirinya brand yang terbentuk mengenai bisnis kuliner di kota Bandung akan 

berdampak cukup signifikan pada proses pembentukan citra suatu wilayah yang dijadikan 

sebagai tempat lahirnya karya-karya inovatif dan kreatif cita rasa kuliner khas tanah 

priangan yang berselera tinggi dan terjangkau bagi seluruh masyarakat berbagai tingkatan 

ekonomi.    
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PENDAHULUAN 

Membangun city branding telah menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya 

pengambil kebijakan, ini tidak  hanya di Indonesia tetapi di berbagai kota di seluruh 

duniapun melakukannya. City branding dilakukan dalam menghadapi persaingan global 

yang semakin ketat, berbagai kota berlomba mengelola city branding untuk berbagai 

tujuan (misalnya, pariwisata, bisnis, investor, konsumen, hubungan internasional), 

memperluas kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan secara akademispun 

perhatian terhadap city branding terus berkembang. (Kavaratzis, 2004; Middleton, 2011;     

Green, Grace, & Perkins, 2016; Jelinčić & Vukić, 2017; Vanolo, 2017). 

City branding adalah tentang sengaja menciptakan, mengembangkan, dan 

mendemonstrasikan nilai serta tindakan yang tepat terhadap brand tersebut. Membangun 

city branding merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di 

wilayah tersebut, bukan semata kepentingan pemerintah. Sehingga penting bagi seluruh 

warga bersama pemerintah duduk bersama mendefinisikan dan memahami bagaimana 

kekuatan city branding mereka akan dibangun. 

Membangun city branding dalam upaya membentuk daya saing kota serta 

memposisikan eksistensi kota harus memperhatikan beberapa hal, yakni segala potensi 

yang dimiliki, khususnya potensi sumberdaya manusia, karena potensi inilah yang 

memiliki pengaruh cukup signifikan dalam globalisasi. Branding yang dilakukan sebuah 

kota merupakan sebuah strategic communication yang kompleks. Untuk melahirkan 

brand yang kuat dan berkarakter diperlukan berbagai kajian dan analisis yang mendalam 

sehingga mampu mengkomunikasikan identitas serta keunggulan-keunggulan komparatif 

suatu kabupaten/kota.  

Terdapat banyak pendekatan dalam model dalam membangun city branding yang 

telah dikemukakan oleh para pakar baik praktisi, akademisi maupun lembaga-lembaga 

konsultan. Tidak ada model atau pendekatan tunggal yang paling tepat, akan tetapi 

kembali pada tujuan dilakukannya city branding serta karakteristik dan potensi yang 

dimiliki olek kota tersebut. Tulisan ini mencoba secara sederhana mengungkapkan 

beberapa model membangun city branding yang diadopsi dari para pakar branding, baik 

yang berupa perorangan maupun lembaga telah banyak merumuskan berbagai model 

dalam membangun city branding, yang didasarkan pada berbagai penelitian maupun 

pengalaman diberbagai kota-kota di seluruh dunia.  

  

PEMBAHASAN 

Model-model Membangun City branding 

Menurut Michalis Kavaratzis segala sesuatu yang terjadi di dalam kota dan  segala 

mailto:heru.ryanto@unpad.ac.id


35 

 

tindakan yang dilakukan oleh kota tersebut, merupakan pesan komunikasi tentang 

gambaran kota tersebut. Semua intervensi atau area tindakan yang termasuk dalam 

kerangka kerja wilayahnya termasuk dalam konteks city branding, baik yang bersifat 

fungsional maupun simbolis. City branding seperti yang dijelaskan oleh Kavaratzis 

(2004:67-69), dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi citra (image communication) yang 

melibatkan tiga aspek komunikasi yaitu: Pertama, komunikasi primer. Merupakan 

semua tampilan kota seperti strategi landscape, infrastruktur, birokrasi serta semua 

perilaku atau tindakan menyangkut kota tersebut. Pelaksanaan brandingnya melibatkan 

keterkaitan berbagai pihak agar sampai pada citra yang hendak dibangun oleh sebuah 

kota. Kedua, komunikasi sekunder yang bersifat formal dan disengaja, umumnya melalui 

praktek pemasaran, seperti iklan indoor dan outdoor, publik relations, desain grafis, 

penggunaan logo dan lain sebagainya. Komunikasi sekunder di sini harus lengkap sesuai 

dengan harmoni total dari realitas kota yang ditemui oleh khalayak. Terakhir, 

komunikasi tersier. Komunikasi ini yang terkait dengan berkaitan dengan word of mouth, 

yang diperkuat oleh media dan komunikasi kompetitor, yang tidak bisa dikontrol oleh 

pemasar. Keseluruhan proses branding dan dua tipe komunikasi yang terkontrol 

bertujuan untuk menimbulkan dan memperkuat komunikasi tersier yang positif, 

khususnya pada warga kota yang pada saat bersamaan merupakan khalayak sasaran 

sekaligus pemasar kota yang paling penting. 

Menurut Sukmaraga & Nirwana (2016), city branding mengadopsi dari corporate 

branding, sehingga dapat dipahami bahwa city branding sebagai jaringan asosiasi atau 

persepsi di dalam benak konsumen (wisatawan, investor, dan lain sebagainya), yang 

didasarkan atas visual, verbal, serta ekspresi behavorial dari suatu tempat, yang 

diwujudkan melalui tujuan, komunikasi, nilai-nilai, dan budaya umum stakeholder, serta 

desain tempat/kota secara keseluruhan.  

Menggunakan model lima langkah Moser, Sukmaraga & Nirwana menjelaskan 

tahapan aktivitas branding dalam membangun city branding, meliputi; Pertama, 

melibatkan stakeholder internal untuk menentukan nilai inti merek kota melalui 

penjabaran nilai-nilai potensial yang dimiliki oleh kota. Kedua, melibatkan  stakeholder 

eksternal dilakukan kajian mengenai kesenjangan yang terjadi antara persepsi kota 

dengan realitas kota, sehingga dapat melihat segmentasi, target sasaran, positioning serta 

USP Kota. Ketiga, Menentukan kepribadian kota, dengan jalan menjabarkan kepribadian 

yang potensial untuk kota, kemudian menentukan kepribadian yang inti, hal ini dilakukan 

dengan melibatkan stakeholder internal. Keempat, melalui dua pendekatan baik 

pendekatan formal (estetik) dengan luaran bentuk ikon, dan pendekatan semiotik yang 

berpusat pada isi (konten) dengan luaran makna tanda, maka akan dapat menentukan ikon 

merek kota. Terakhir, menyusun panduan bagi seluruh stakeholder agar konsisten 

membangun city branding yang telah dilakukan dengan cara merancang peta jalan 

merek (brand roadmap). (Sukmaraga & Nirwana, 2016).  

Sebuah komunitas online yang menamakan dirinya sebagai CEOs for Cities, 

berlokasi di Ohio, Amerika Serikat merilis panduan yang berjudul “Branding Your City”. 

Mereka menjelaskan bahwa sebuah brand harus jelas, menarik dan unik. Hal tersebut 
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sebagai fondasi dalam membantu mengidentifikasi sebuah tempat yang diinginkan 

apakah sebagai pusat bisnis, tujuan wisata atau hanya sebagai tempat untuk pulang 

kampung. Mengembangan brand strategy untuk sebuah kota harus memanfaatkan fitur 

dari tempat itu dengan memberikan janji yang relevan dan menarik kepada target sasaran. 

Hal tersebut bukan kampanye, iklan atau tagline, akan tetapi strategi branding adalah visi 

bersama yang lebih dalam dan lebih emosional yang memengaruhi tindakan semua pihak. 

(CEOs for Cities, 2006). 

CEOs for Cities merumuskan delapan langkah untuk mengembangan place 

branding, meliputi; 1) Menetapkan tujuan yang jelas. Beberapa pertanyaan mendasar 

untuk menentukan tujuan, dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan 

membangun city branding, seperti; Apa hasil yang akan dicapai dari membangun city 

branding?, Apa hasil spesifik yang dicari dari pengembangan brand strategy?, dan lain 

sebagainya. Sangat penting bahwa pengambil keputusan memahami tujuan dan sasaran 

dari inisiatif branding dan membuat standar agar membantu menentukan sasaran spesifik 

dari sasaran yang akan dituju.  

2) Memahami Target Audiens. Beberapa pertanyaan bisa dikemukakan, seperti; 

Siapa saja audiens?, Bagaimana persepsi dan sikap mereka terhadap kota saat ini?, Apa 

yang mereka butuhkan yang dapat disediakan oleh kota? Bisakah kota memenuhi 

kebutuhan itu? Jika ya, bagaimana caranya?. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

serangkaian wawancara mendalam atau Focus Group Discussion (FGD) harus dilakukan 

dengan beberapa stakeholder utama yang memiliki pengaruh, antara lain; sektor bisnis 

(misalnya, lintas industri, karyawan, pemimpin), Penduduk (misalnya penggiat 

lingkungan, pendapatan rumah tangga, ukuran rumah tangga, penghuni baru, jangka 

panjang dan masa lalu), Pengunjung (mis. Sampel orang-orang yang telah mengunjungi 

dan yang mungkin berkunjung di masa mendatang), Pemimpin Politik (mis. Kepala 

daerah), Media (misalnya media lokal, nasional, internasional) dan Kelompok Pelajar. 

Memilih target sasaran yang tepat adalah salah satu langkah yang paling sulit dalam 

menempatkan branding. Sangat menggoda untuk mengkomunikasikan dengan semua 

orang, akan tetapi penting untuk menimalisir jumlah target sasaran dengan 

memprioritaskan  berdasarkan kepentingan. 

3) Mengidentifikasi Brand Image Kota Saat ini. Pertanyaan yang bisa diajukan, 

antara lain; Asosiasi apa yang terkait dengan kota?, Apakah image kota berubah seiring 

waktu?, Apa kepribadian kota saat ini?, Apa image visual yang dapat membangkitkan 

kota saat ini?. Pertanyaan penelitian ini dirancang untuk mendapatkan wawasan tentang 

manfaat dan asosiasi yang menargetkan audiens dengan tempat tersebut. Tujuan 

utamanya adalah untuk memahami bagaimana audiens sasaran merasakan tempat hari ini 

sehingga kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan atau aspiratif 

dapat dinilai. Kesenjangan inilah yang harus ditutup oleh pemosisian. 

4) Menetapkan Identitas Aspirasional Bagi Kota. Pertanyaannya adalah; Apa 

yang diinginkan dari kota?, Apa asosiasi yang ingin orang pikirkan ketika mereka 

memikirkan kota?, Apa kepribadian ideal atau persona bagi kota tersebut?, Apa jenis 

pengalaman yang ingin dirasakan?. Aspirational brands dalam hal ini adalah bagaimana 
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ketika orang-orang memikirkan tentang kota tersebut, maka muncul asosiasi tertentu yang 

telah dirancang. Image yang dibangun lebih banyak berkaitan dengan gaya hidup yang 

didambakan. Keyakinan yang dipegang pengunjung adalah bahwa dengan memiliki 

brand kota ini akan tercipta asosiasi yang kuat antara dirinya dengan kelompok aspirasi 

tertentu. Dalam hal ini, status, pengakuan sosial dan identitas jauh lebih penting daripada 

sekedar nilai fungsional produk. Memahami kesenjangan antara image kota saat ini dan 

identitas brand aspirational akan mempengaruhi perubahan posisioning kota. 

5) Kembangkan Positioning. Pertanyaan mendasarnya, antara lain; Apa manfaat 

utama yang disediakan oleh kota?, Apa unsur-unsur yang mendukung manfaat tersebut?. 

Brand positioning adalah upaya untuk proses transisi dari brand image kota ke identitas 

aspirasionalnya. Pada dasarnya, positioning adalah janji atau manfaat yang ingin dimiliki 

suatu tempat di benak target audiens. Positioning berbeda dengan brand identity. Seperti 

halnya menentukan posisi suatu produk, memposisikan sebuah tempat juga harus relevan, 

kredibel, menarik, berbeda, dan berkelanjutan. Positioning bukan kampanye, iklan atau 

tagline. Sebaliknya, itu adalah janji inti yang membentuk komunikasi serta memengaruhi 

keputusan apa pun yang dapat disediakan oleh kota. 

6) Menciptakan Nilai Proposisi Bagi Segmen Prioritas. Setelah menentukan 

positioning, penting untuk membuatnya dapat ditindaklanjuti untuk setiap audiens target. 

Secara khusus, apa arti positioning bagi audiens tersebut dan apa pesan utama yang harus 

dikomunikasikan untuk memengaruhi persepsi mereka?. Beberapa pesan akan berlaku 

untuk semua audiens, tetapi penting juga untuk menyusun informasi penting lebih detail 

dan spesifik bagi setiap audiens. Proses ini membuat strategi menjadi lebih nyata dan 

membantu berbagai organisasi menyampaikan kisah yang kohesif. 

7) Jalankan Strategi. Menyusun struktur strategi sangat membantu, dapat dibagi 

dalam tiga kategori: pra-kunjungan; selama kunjungan; dan pasca kunjungan. Poin 

kontak pra-kunjungan mencakup elemen yang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

tentang tempat dan mendorong audiens target untuk menyertakan tempat di antara opsi-

opsinya untuk dipertimbangkan. Titik-titik kontak ini dapat mencakup iklan, hubungan 

masyarakat, brosur, daftar acara khusus, situs web dan komentar dari rekan atau dari 

mulut ke mulut. Tahap berikutnya berfokus pada semua interaksi yang dapat terjadi 

selama kunjungan atau saat membuat keputusan. Titik-titik kontak ini, yang akan 

dinikmati oleh audiens target secara langsung, seringkali merupakan upaya yang lebih 

nyata (dan non-verbal) seperti taman yang terawat, jalan yang bersih dan kehidupan 

malam yang ramai. Dan kemudian ada interaksi yang terjadi setelah kunjungan atau 

keputusan telah dibuat, seperti komentar dari rekan kerja, surat kabar harian dan media 

berita lainnya, foto dan pengalaman yang mengesankan dari kunjungan, surat langsung, 

pemasaran email, dll. 

Ketika memikirkan semua interaksi antara merek dan audiens target, penting 

untuk mempertimbangkan ketiga tahap. Namun, kenyataannya adalah biaya biasanya 

terbatas, dan sulit, jika bukan tidak mungkin, mempengaruhi segalanya. Oleh karena itu, 

penting untuk memprioritaskan titik-titik kontak berdasarkan penilaian dampak potensial 

dan laba atas investasi mereka.  
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8) Mengukur Kesuksesan. Pepatah, "Apa yang tidak diukur tidak dikelola," 

berlaku untuk semua brand, baik produk, layanan, atau tempat. Umumnya terdapat tiga 

upaya untuk mengukur keberhasilan strareti city branding, yaitu; pertama, memantau 

keberhasilan upaya branding dengan audiensi utama. Kedua, mengukur efektivitas 

kegiatan branding dan mempromosikannya dari waktu ke waktu dan ketiga, 

menunjukkan pengaruh yang dimiliki merek terhadap bisnis dengan mengukur metrik 

merek dalam hubungannya dengan metrik pengembangan ekonomi dan masyarakat. 

 

PENUTUP 

Branding adalah alat yang dapat digunakan oleh kota-kota untuk mendefinisikan 

diri mereka sendiri dan menarik perhatian positif di tengah derasnya arus informasi global 

saat ini. Sayangnya, ada kesalahpahaman umum bahwa branding hanyalah strategi 

komunikasi, tagline, identitas visual atau logo. Akan tetapi lebih jauh lagi adalah proses 

strategis untuk mengembangkan visi jangka panjang untuk tempat yang relevan dan 

menarik bagi audiens utama. Pada akhirnya, itu mempengaruhi dan membentuk persepsi 

positif dari suatu tempat. 

Proses branding yang dilakukan oleh daerah merupakan sebuah strategi 

komunikasi yang kompleks sebab untuk menghasilkan brand yang kuat dan berkarakter 

diperlukan kajian mendalam sehingga mampu mengkomunikasikan keunggulan-

keunggulan daerah yang komparatif. Keputusan suatu kota atau tempat untuk melakukan 

city branding dapat dilihat sebagai suatu kebijakan komunikasi sekaligus kebijakan 

publik yang diambil oleh pemerintah daerah dengan menyadari keunggulan dan daya 

saing saja tidak cukup, daerah harus mampu menciptakan image atau reputasi yang 

didasarkan pada pertama, membangun city branding harus memiliki kerangka tujuan 

yang jelas dan komprehensif. Kedua, city branding dibangun melalui keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Ketiga, semua potensi yang 

dimiliki oleh kota atau tempat tersebut harus mampu dikomunikasikan dengan baik 

kepada target audiens terpilih. 
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PENDAHULUAN 

 Majalah Fashion merupakan media yang paling sering dipakai oleh perusahaan 

kosmetik untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang mereka jual. Kecenderungan 

para wanita membeli suatu produk memang sangat tinggi setelah dipengaruhi oleh iklan 

yang ada pada majalah tersebut. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, media 

cetak bergeser menjadi media online. Kemudahan dan kecepatan mengakses informasi 

melalui media daring membawa suatu perubahan kebiasaan bagi para wanita untuk 

mencari rekomendasi produk ataupun jasa melalui media sosial. Keadaan tersebut 

memunculkan suatu tren baru, yaitu munculnya tokoh-tokoh yang memberikan ulasan 

tentang suatu produk melalui blog. Tokoh tersebut biasa dikenal dengan sebutan beauty 

blogger. Kehadiran beauty blogger semakin menjamur karena didorong oleh permintaan 

dari publik yang membutukan review produk, sehingga beauty blogger menjadi sasaran 

perusahaan-perusahaan kosmetik untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Kini, 

beauty blogger menjadi suatu mata pencaharian baru, khususnya bagi kaum milenial.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas di mana 

dalam proses sosial, seorang individu atau manusia dipandang sebagai pencipta realitas 

sosial. Manusia memiliki kebiasaan di luar batas kontrol.  Metode yang digunakan adalah 

kualitatif.  Di mana PR tidak bisa lepas dari branding, branding merupakan kumpulan 

kegiatan komunkasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses membangun 

dan membesarkan brand. Inilah yang dilakukan oleh Bellinda Putri untuk membangun 

mereknya.  Peneliti berusaha untuk mencari tahu bagaimana Bellinda dalam membangun 

merek tersebut. 

 Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut menjadikan penghasilan sebagai fokus utama 

dari para beauty blogger dan mendorong para beauty blogger mencari berbagai macam 

taktik dan strategi untuk menarik minat pembeli agar perusahaan merasa diuntungkan 

dengan kehadiran mereka. Tidak jarang, para beauty blogger akhirnya menyajikan konten 

bukan berdasarkan pengalaman pribadi mereka memakai produk atau biasa disebut 

dengan bukan honest review. Seorang beauty blogger bernama Bellinda Putri sangat 

menghindari hal tersebut. Sejak pertama kali ia memulai menulis ulasan tentang “My 

Morning Skincare” melalui blog bellindaputri.com pada tahun 2015, Bellinda selalu 

mailto:evi.novianti@unpad.ac.id
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memegang prinsip kejujuran dengan memberikan honest review terhadap produk-produk 

yang Bellinda pakai.  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan dalam pendahuluan, semakin ketatnya 

persaingan di antara beauty bloger, masyarakat menginginkan kepastian dari para beuaty 

bloger itu sendiri.  Masyarakat berusaha mencari tahu siapa Bellinda.  Masuknya Bellinda 

ke dunia blogging diawali dengan aktivitasnya di media sosial ask.fm yang sering ditanya 

oleh para pengikutnya tentang skincare. Bellinda akhirnya memutuskan untuk membuat 

blog dibekali dengan pengalaman-pengalamannya selama ini sering membaca blog orang 

lain tentang skincare. 

“Awal bikin blog sih karena ask.fm. Sering ditanya skincare karena kata orang 

kulitku bagus, terus aku capek jawabin pertanyaan yang sama terus-terusan 

akhirnya aku tulis di blog. Selama ini emang suka banget baca-baca review produk 

di blog sih, jadi udah punya gambaran blog skincare itu kayak gimana.” 2 

 

 Beauty blogger seringkali diidentikan dengan review make-up, namun Bellinda 

memilih tetap me-review skincare, karena dalam kesehariannya, Bellinda memang jarang 

sekali menggunakan make-up. Hanya lipstick dan blush on yang menjadi make-up 

andalannya hingga saat ini. Sisanya, Bellinda adalah pengguna setia skincare, mulai dari 

sabun pencuci muka, toner, pelembab, hingga sun-screen. Menurutnya, skincare lebih 

berfokus pada kesehatan kulit dan jika kulit dalam keadaan sehat, kulit akan terlihat cantik 

tanpa harus menggunakan make-up.  

 Perempuan yang kini sedang menempuh pendidikan masternya dalam bidang 

Psikologi Klinis Anak dan Dewasa di Leiden Univesity, Belanda, memulai menulis blog 

sejak lulus dari Fakultas Psikologi Univeritas Indonesia dan University of Queensland, 

Australia, ini menggunakan ilmu psikologi yang telah dipelajari selama kuliah sebagai 

mahasiswi psikologi dalam menjalankan perannya sebagai beauty blogger, misalnya 

dalam pembuatan caption dan mengadakan polling audience.  

“....mungkin contohnya kalo mau nge-post aku suka bikin polling dulu biar 

jadinya audience merasa terlibat. Ini teori apa ya tapi.... hahaha. Atau misalnya 

kalo bikin caption  atau recommend  sesuatu yang harganya mahal, aku suka point 

out volume  produknya dan habis berapa lama. Jadi, ga merasa rugi kalo beli yang 

mahal, teorinya Psychology of economic behaviour.” 3 

 

 Tidak ingin terbawa arus tren beauty blogger yang hanya mengejar kuantitas 

konten. Bellinda sangat memikirkan tentang kualitas konten. Selain menggunakan ilmu 

psikologi, Bellinda juga belajar tentang kegunaan, manfaat, hingga bahaya-bahaya yang 

bisa ditimbulkan dari pemakaian bahan-bahan yang terkandung dalam komposisi setiap 

                                                           
2 Wawancara dengan Bellinda Putri pada tanggal 9 April 2018 melalui LINE 
3 Wawancara dengan Bellinda Putri pada tanggal 9 April 2018 melalui LINE 
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produk skincare. Sehingga, publik sasaran dari review produk yang diberikan oleh 

Bellinda merasa aman dalam menggunakan produk tersebut. Pengetahuan tentang 

ingredients produk tersebut Bellinda pelajari melalui jurnal-jurnal farmasi yang Bellinda 

akses. 

“Ada blogger yang ingredients-minded tapi banyakan orang luar. Kalo di Indo itu 

malah banyak yang infornya misleading gara-gara cuma copas brief dari brand. 

Dan karena emang too much work sih kalo mesti belajar ingredients.” 

 

 Hal itulah yang dilakukan Bellinda dalam membangun ciri khas dan keunikannya 

sehingga akan menimbulkan perbedaan dari beauty blogger lainnya. Meskipun tidak 

dapat dipungkiri bahwa pendapatannya sebagai beauty blogger cukup besar, Bellinda 

memberikan suatu pandangan baru bahwa beauty blogger bukan hanya soal penghasilan 

tetapi berbagi ilmu baru kepada orang lain terkait kesehatan kulit melalui penggunaan 

skincare. Itulah hal-hal yang dilakukan oleh Bellinda Putri dalam membentuk branding 

sebagai beauty blogger yang berbeda.  

 Menurut McNally & Speak (2005;11), branding merupakan merek pribadi yang 

melekat pada diri seseorang. Branding akan membuat orang lain memandang bahwa 

seseorang berbeda dan unik. Orang mungkin akan lupa dengan wajah, tetapi merek 

pribadi akan selalu diingat orang lain. Konsistensi merupakan syarat sebuah branding 

yang kuat. Hal-hal yang tidak konsisten akan melemahkan branding yang ada, di mana 

pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan serta ingatan orang lain terhadap 

seseorang yang tidak memiliki merek pribadi dan keunikan.  

 Branding adalah sebuah cerminan dari seseorang dan apa yang dianut oleh orang 

tersebut yang dapat dilihat dari apa yang orang tersebut lakukan dan bagaimana orang 

tersebut melakukannya sehingga menimbulkan persepsi baru bagi orang lain yang 

melihatnya. Bellinda Putri mengakui selain membentuk brand image bagi dirinya sendiri, 

Bellinda juga membentuk branding baru bagi para beauty blogger sehingga tidak hanya 

bersifat profit-oriented, tetapi juga mengedepankan kejujuran dalam menilai suatu 

produk, sehingga kepercayaan konsumen bisa tetap terjaga. Beauty blogger juga sering 

dipandang hanya bermodalkan penampilan fisik, karena biasanya mengenyampingkan 

dunia pendidikan akademis, sehingga kehadiran Bellinda Putri di dunia beauty blogger 

membawa paradigma baru, karena publik juga mengenal Bellinda sebagai peraih cum 

laude dari sarjana KKI Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan IPK 3,71 dan 

kini menjalani pendidikan masternya di Leiden University dengan program beasiswa. 

 Peneliti melihat bahwa Bellinda Putri sudah cukup baik dalam upaya membangun 

branding melalui ingredients-minded dengan menggunakan tiga dimensi dari  merek, 

yaitu standard, gaya,  dan kompetensi. Jika berbicara mengenai standard pada branding, 

dapat diartikan sebagai tolok ukur atau ukuran-ukuran sifat yang memengaruhi opini 

orang terhadap apa yang dilakukan. Eksistensi Bellinda hingga saat ini membuktikan 

bahwa Belinda memiliki kemampuan yang membedakan dirinya dengan orang lain. 

Dengan kata lain, Bellinda memiliki gayanya sendiri, kompetensinya dalam membangun 

branding yang tidak terlepas dari adanya peningkatan serta pembangunan peran dan 
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kemampuan, memiliki akselerasi positif terhadap masyarakat saat ini. Sekarang, 

masyarakat lebih peduli terhadap ingredients dari suatu produk bahkan Bellinda menjadi 

acuan bagi masyarakat dalam me-review produk berdasarkan ingredients.  

Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas di mana dalam proses 

sosial, seorang individu atau manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial. Manusia 

memiliki kebiasaan di luar batas kontrol. Manusia secara aktif dan kreatif 

mengembangkan dirinya melalui respons-respons stimulus dalam dunia kognitif. Seperti 

apa yang dilakukan oleh Bellinda Putri dalam penelitian ini, dirinya membuat serta 

menciptakan sebuah realitas dan juga kesan terhadap masyarakat yang menikmati review-

nya melalui blog dalam membangun sebuah brand sebagai ingredients-minded beauty 

blogger yang diciptakan oleh Bellinda Putri sebagai penanda maupun sign dari dirinya. 

Masyarakat yang menjadi pembaca blognya menjadikan ingredients-minded beauty 

blogger sebagai sisi lain dari Bellinda Putri. 

 Teori Konstruksi Sosial atas Realitas (Social Construction of Reality) menjadi 

terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya 

yang berjudul “The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of 

Knowledge” (1966). Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Asal mula konstruksi sosial dan filsafat 

konstruktivisme yang dimulai dari filsafat konstruktivisme dari gagasan-gagasan 

konstruksi kognitif (Bungin 2008: 193). 

 Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas 

kontrol struktur dan pranata sosialnya di mana individu berasal. Manusia secara aktif dan 

kreatif mengembangkan dalam dunia kognitifnya. Realitas sosial itu “ada” dilihat dari 

subjektivitas itu sendiri dan dunia objektif di sekeliling realitas sosial itu (Bungin, 2008: 

192). 

 Max weber dalam Bungin (2006: 192) melihat realitas sosial sebagai perilaku 

sosial yang memiliki makna subjektif. Karen itu, perilaku memiliki tujuan dan motivasi. 

Perilaku sosial itu menjadi “sosial”. Weber mengatakan bahwa subjektif dan perilaku 

sosial membuat individu mengarahkan dan memperhitungkan kelakuan orang lain dan 

mengarahkan kepada subjektif itu. Berger dan Luckman menyebutkan bahwa kita hidup 

dalam kehidupan dengan cara mengembangkan suatu perilaku yang repetitif yang mereka 

sebut sebagai “kebiasaan”  (habits). Kebiasaan ini memungkinkan kita mengatasi situasi 

komunikasi interpersonal, para partisipan “actor” saling mengamati dan merespons 

kebiasaan orang lain, dan dengan cara seperti ini semua partisipan dapat mengantisipasi 

dan menggantungkan diri pada kebiasaan orang lain tersebut. Karena kebiasaan ini, kita 

dapat membangun komunikasi dengan orang lain yang disesuaikan dengan tipe-tipe kira, 

yang disebut sebagai kekhasan (tipication) (Kuswarno, 2009: 112) 

 Berger dan Luckman mengatakan bahwa realitas sosial terdiri dari tiga macam; 

yaitu realitas subjektif, realitas objektif, dan realitas simbolik. Realitas objektif adalah 

realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri 

individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolik mereka ekspresi 
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simbolik dari realitas objektif berbagai bentuk. Sementara itu, realitas subjektif adalah 

realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik 

ke dalam individu melalui proses internalisasi (Bungin 2006:5).  Pada kenyataannya, 

realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu baik di dalam maupun di luar 

realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna ketika realitas sosial dikonstruksi dan 

dimaknakan secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara 

objektif. Jadi, individu mengonstruksi realitas sosial dan merekonstruksikannya dalam 

dunia realitas. Serta menetapkan realitas ini berdasarkan subjektivitas individu lain dalam 

institusi sosialnya. Realitas sosial merupakan pengetahuan yang bersifat keseharian yang 

hidup dan berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, sebagai hasil dari 

konstruksi sosial. (Bungin, 2006: 7) 

 Pada penelitian ini, alasan peneliti memilih beauty blogger sebagai subjek 

penelitian karena media berkomunikasi saat ini sudah sangat beragam salah satunya 

melalui komunikasi digital sebagai media komunikasi yang efektif. Melalui sebuah 

tampilan layout blog yang menarik, cara penyampaian, dan kemudahan aksesibilitas 

menjadi cara baru yang bisa beradaptasi dengan karakteristik masyarakat pada era ini. 

Selain itu, dalam upaya membangun sebuah branding, Bellinda Putri menyadari bahwa 

kegiatan tersebut sebagai salah satu cara  membuat masyarakat sadar dan paham betul 

mengenai kandungan yang terdapat dalam produk-produk skincare yang berdampak bagi 

kesehatan kulit. Penelitian ini layak dilakukan karena melalui penelitian ini dapat terlihat 

bahwa kegiatan public relations tidak hanya dapat diaplikasikan oleh perusahaan atau 

organisasi, melainkan public relations juga merupakan tools untuk seorang individu 

seperti Bellinda Putri sebagai beauty blogger.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan atas penelitian “Branding Bellinda Putri sebagai ingredients-

minded beauty blogger”. Masuknya Bellinda terhadap dunia beauty blogging diawali 

pertanyaan-pertanyaan seputar skincare melalui ask.fm karena dikenal memiliki kulit 

yang bagus. Agar tidak perlu menjawab pertanyaan yang sama berulang kali,  Bellinda 

akhirnya menuangkan jawabannya ke dalam blog dengan kemampuan membuat blog 

berdasarkan pengalamannya membaca blog skincare lainnya. Dengan berjalannya waktu, 

kebiasaan tersebut dilirik oleh perusahan produk skincare sehingga diminta untuk 

membuat review produk untuk meningkatkan penjualan. Namun, Bellinda tidak profit 

oriented, sehingga Bellinda selalu mengutamakan kejujuran dalam menceritakan 

pengalamannya dalam menggunakan produk tersebut dengan memberikan honest review 

dan juga ulasan tentang kadungan pada produk tersebut, sehingga Bellinda merasa unique 

selling point yang dimilikinya adalah sebagai ingredients-minded beauty blogger yang 

memang di Indonesia belum ada selain Bellinda Putri. Bellinda membangun sebuah 

brand tersebut guna mengubah pandangan masyarakat mengenai blogger khususnya 

beauty blogger yang masih dianggap hanya untuk mencari keuntungan materi semata. 
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Selain itu, Bellinda juga  menyeimbangi kegiatan blogging dengan tetap menjalankan 

perannya sebagai mahasiswi psikologi dengan prestasi yang membanggakan. 

 Hal tersebut membuktikan bahwa dalam membangun sebuah brand dapat 

dilakukan dengan memperkuat 3 hal, yaitu knowledge, skill and experience, atau yang 

bisa disebut dengan konsep KSE. Knowlegde adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan. 

Skill bersifat keterampilan teknis yang bisa dilihat secara nyata. Experience adalah 

pengalaman-pengalaman profesional dari hasil penerapan knowledge dan skill  tersebut. 

Mungkin dengan meningkatkan K – S – E ini secara konsisten akan sangat mampu 

mendukung bagaimana Bellinda Putri dalam membangun dan melakukan branding 

dirinya. 
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PENDAHULUAN 

Personal Branding sejauh ini sering dikaitkan dengan kegiatan dalam bidang 

politik,  Walikota Bandung Ridwan Kamil misalnya, menjadi fenomenal melalui media 

sosial. Dikutip dari hasil penelitian Nurur Bintari (2014)Brand awareness Kang Emil 

(sapaan Ridwan Kamil) terbangun sejak dijalankannya gerakan sosial melalui jejaring 

internet “Indonesia Berkebun”  melalui akun @ridwankamil pada Oktober 2010 yang 

mengajak masyarakat untuk mengolah lahan kosong perkotaan menjadi lahan hijau. 

Setelah dilakukan kegiatan penanaman bersama 150 partisipan (2011), anggota 

komunitas terus berkembang hingga ribuan orang dan tersebar di 14 kota. Untuk 

keberhasilan ini beliau menjadi salah satu profil Web Heroes dari Google Chrome. Selain 

Indonesia Berkebun , dibentuk pula berbagai komunitas sosial lainnya. Hingga saat ini 

Ridwan Kamil masih aktif berinteraksi dan melayani berbagai keluhan masyarakat 

Bandung khususnya melalui twitter dan instagram. 

Realitas nya personal branding Ridwan Kamil terbentuk secara natural melalui 

berbagai gerakan sosial yang digagas beliau. Followers yang terdiri dari berbagai 

komunitas kemudian bekerjasama mewujudkan gagasan-gagasan yang disampaikan 

beliau melalui media sosialnya.  Berdasarkan hasil penelitiaan Asti Lestari (2016) 

diperoleh data bahwa Ridwan Kamil menggunakan 8 konsep pembentukan personal 

branding melalui akun instagramnya yaitu sikap kepemimpinan yang cepat tanggap; 

spesialisasi sesuai visi-misinya;selalu mengupdate apa yang sudah dilakukan;peka 

terhadap keluhan warga;teguh dan tegas terkait perkembangan kota Bandung; kesatuan 

dalam dukungan keluarga;berani menampilkan sisi negatif dari kota Bandung; Menjaga 

nama baik dengan bukti hasil-hasil yang sudah dicapai.  

Tidak hanya politisi, sejumlah artis di Indonesia atau luar negeri menggunakan 

media sosial seperti twitter dan instagram untuk meningkatkan personal brandingnya. 

Misalnya Raditya Dika, dan model L’Oreal, Axelle Despiegelaere. Raditya Dika,  

berhasil menjadi blogger yang dapat menyulap isi curhatan “jenaka”  menjadi karya 

bermutu  yang bahkan diangkat ke layar lebar. Sedangkan Axelle adalah seorang  gadis 

cantik fans Timnas Belgia pada Piala Dunia 2014 namun Axelle memiliki kesenangan 

mengabadikan momennya menonton sepak bola hingga fotonya menjadi viral dan 

mendapatkan tawaran menjadi seorang model. Personal Branding memiliki banyak 

manfaat bagi Raditya , selain terkenal kariernya terus berkembang. 

Secara umum personal branding diartikan sebagai proses memasarkan diri (karier) 

melalui berbagai (media sosial) agar terbentuk citra diri dan harga diri yang baik dimata 

mailto:feliza.zubair@unpad.ac.id
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orang lain dimana paduan keduanya berada dalam konsep diri seseorang. Menurut Anita 

Taylor dalam Rahmat (2008:100), konsep diri adalah :”all you think and feel about 

you,the entire complex of beliefs and attitudes you hold about yourself”, Jadi kitalah yang 

membentuk konsep diri kita berdasarkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan 

mengenai diri kita. Personal branding merupakan upaya untuk membentuk “diri” seperti 

yang kita inginkan dan mengkomunikasikan brand itu kepada orang lain agar mereka 

memiliki penilaian terhadap kita sesuai yang kita harapkan/ kita inginkan.  

Personal branding melalui media sosial dipercaya dapat memberikan manfaat 

yang besar dan sangat efektif terutama dalam membangun citra diri seseorang di mata 

orang lain. Kredibilitas seseorang dapat  terbentuk karena personal brandingnya, baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja (natural), dan tentu saja hal ini sangat menentukan 

keberhasilan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Sebagai contoh seperti Ridwan Kamil  

dapat mewujudkan berbagai program pembangunan taman kota  melalui dukungan dari 

berbagai komunitas yang “simpati” pada personal brandingnya. Pada kenyataannya 

seorang humas yang bertugas membangun citra dan reputasi perusahaan/lembaga dimana 

dia bekerja sering mengabaikan pengelolaan personal brandingnya, padahal dirinya 

adalah merupakan “cermin” dari perusahaan/lembaga tersebut. Secara realitas humas 

dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan influencer atau khalayak di media sosial, 

seperti facebook, twitter, instagram dan forsquare merupakan media yang efektif untuk 

membangun personal branding maupun corporate branding, dua hal yang menjadi tugas 

PR.  

Kajian ini akan memaparkan tentang faktor-faktor personal yang dapat 

membangun citra diri petugas Humas melalui media sosial dan faktor-faktor pembentuk 

brand positioning petugas humas . 

 

PEMBAHASAN 

 Branding menurut Kasali (2013:28) adalah sebuah ekspresi kreatif untuk 

mengangkat sebuah keunggulan (value proposition). Membangun personal branding 

memerlukan bantuan pendekatan terhadap pribadi seseorang salah satunya adalah dengan 

pendekatan teori dramatugis dari Erving Goffman. Teori ini membahas mengenai 

“impression management” , menurut Rakhmat (2008:96) pengelolaan kesan merupakan 

proses dimana persona stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk 

menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap. Artinya orang lain menilai diri kita 

berdasarkan petunjuk-petunjuk yang “dibaca”nya pada diri kita, maka untuk 

mendapatkan kesan yang sesuai dengan harapan kita (tentang bagaimana orang lain 

menilai kita) perlu dilakukan berbagai upaya pengelolaan kesan secara cermat. Seorang 

petugas Humas perlu memahami nilai-nilai yang dimilikinya dan mengelola keseluruhan 

penampilannya berdasarka nilai-nilainya itu. Hal ini berarti bahwa humas harus memiliki 

kepastian(titk berdiri) akan nilai yang akan di brandingnya, misalnya sebagai Humas 

Pemerintah yang kredibel, atau Humas Perusahaan yang kreatif, atau PR Konsultan yang 

mumpuni, dan sebagainya. Penentuan titik berdiri ini sangat penting karena dalam 

personal branding harus ada suatu keahlian yang dapat memperkuat brandingnya  
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Pengelolaan ini disampaikan melalui komunikasi yang dilakukannya, baik secara verbal 

maupun non verbal ,baik melalui secara tatap muka maupun melalui media. Khususnya 

pengelolaan impression melalui media social harus dilakukan secara hati-hati dan 

terprogram secara baik, karena media social memiliki jangkauan tidak terbatas. Yakinkan 

bahwa sudah saatnya seorang pekerja humas dapat menghasilkan value (nilai) bagi pihak 

lain. 

  Salah satu contoh misalnya Personal branding yang dilakukan oleh Scott Kelby, 

seorang tokoh yang paling dikagumi di dunia Adobe Photoshop. Menurut Agung pemilik 

Jubilee Enterprise(2011:3-5) Scott Kelby bukanlah fotografer yang paling hebat, juga 

tidak pernah mendapat hadiah bergengsi seperti Pulitzer, bukan pula desainer grafis yang 

terbaik, namun beliau merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dan dikagumi di 

dunia Adobe Photoshop. Hal ini dikarenakan kepiawaian Scott Kelby dalam mengelola 

personal brandingnya. Pertama  Scott Kelby mengangkat nilai pribadinya melalui media 

buku, antara lain buku seri “Photoshop Down and Tricks “ yang menjadi best seller dan 

diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kedua Scott Kelby menjalin hubungan dekat 

dengan “orang dalam” Photoshop terkait isu-isu Photoshop dan para tokoh penting dalam 

Adobe Corp dimana Scott Kelby mempositioningkan dirinya sebagai “Photoshop 

insider”. Langkah berikutnya Scott Kelby mengelola NAPP (National Associations of 

Photoshop Professional) yang menyelenggarakan berbagai seminar terkait Photoshop, 

beliau juga masuk dalam Photoshop World Conference and Expo sebagao Conference 

Technical Chair, dan berhasil mengajak “guru-guru” Photoshop dunia menyumbangkan 

ilmunya bagi konsumen Photoshop.  Dengan demikian Scott Kelby  menjadi pribadi 

bernilai tinggi ketika semua aktifitasnya di share melalui media social. 

 Menurut Prita Kemal Gani, President Asean Public Relations Network bahwa 

seorang pekerja Humas harus memahami tantangan Humas saat ini yaitu mempunyai 

nalar tajam dan wawasan cosmopolitan, sensitive terhadap nuansa multi kultural di 

lingkup perusahaan/institusi. Artinya  pekerja Humas tidak lagi terjebak pada tataran 

pekerjaan praktis saja. Dalam Rapat Koordinasi Kemenristek dan Dikti di Bali 27 Juli 

2017 yang lalu disampaikan wacana Humas masa kini harus mampu menyediakan 

informasi yang akuntabel, persuasive dan mampu menjawab kebutuhan publik. 

Disamping itu pekerja humas dituntut untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik 

dengan semua pihak baik internal maupun eksternal; mampu menanamkan pengertian 

dan keyakinan kepada stakeholder terkait lembaga yang di wakilinya. Karena itu petugas 

humas harus berkualitas dan bereputasi tinggi.  

 

Faktor-faktor personal yang dapat membangun citra diri petugas Humas melalui 

media sosial 

 Citra diri seorang pekerja humas perlu dibangun melalui komunikasi 

brandingnya, hal-hal yang dapat “dijual” antara lain adalah ketrampilannya dalam 

berkomunikasi baik secara lisan-tulisan, verbal maupun non verbal, tertulis maupun lisan. 

Memiliki ketrampilan teknik kehumasan, kemampuan dalam mmanajemen issue dan 

penelitian, menejerial dan leadership serta trampil dalam bidang IT dan memiliki 
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kemampuan dalam berbahasa asing. Semua aktifitas pekerja humas dapat dishare melalui 

media social agar dapat diketahui oleh berbagai kalangan. 

Rakhmat (2008:96) menjelaskan bahwa peralatan seseorang menampilkan dirinya 

disebut front. Front terdiri dari panggung (setting), penampilan (appearance), dan gaya 

bertingkah laku (manner). Kegiatan personal branding dimulai dari bagaimana petugas 

humas mengelola kesan yang diharapkannya tumbuh dari orang lain terhadap dirinya. 

Media sosial kemudian disiapkan menjadi ruang bagi seorang petugas humas untuk dapat 

menata semua peralatan panggung depannya secara tepat dan cermat.  

Panggung depan adalah berkaitan dengan jenis-jenis media dan media social yang 

dipilih untuk melakukan personal brandingnya. Seperti halnya Scott Kelby menggunakan 

media buku, media seminar dan membangun berbagai jaringan yang dapat meningkatkan 

brand positioningnya. Diatas panggung ini dibangun blocking, penataan property, 

penggunaan berbagai efek suara dan cahaya yang dapat menimbulkan kesan mendalam 

bagi yang menontonnya. Immpresion management adalah merupakan paduan dari semua 

aktifitas branding yang dilakukan, termasuk penampilan dan gaya pekerja humasnya. 

Dalam kajian ini petugas humas sebaiknya memiliki strategi dalam membangun 

personal brandingnya berdasarkan “konsep diri” yang diharapkan baik secara psikologis, 

fisik maupun sosial. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan konsep diri yang 

paling ideal , kemudian mencoba memenuhi kriteria tersebut yang dalam istilah Rakhmat 

(2008:104) sebagai “nubuat yang dipenuhi sendiri”. Disini ditetapkan positioning yang 

tepat melalui berbagai upaya dan kegiatan sebelum kemudian personal branding ini di 

jual melalui media sosial . 

Personal branding adalah menyangkut perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran 

tentang seseorang (Kasali,2013:28). Yang dimaksud seseorang bisa selebritas, akademisi, 

politisi, praktisi professional beserta karya-karya dan prestasi-prestasinya. Seorang 

pekerja humas jelas seseorang yang profesional dalam bidang kehumasan yang dapat 

melakukan personal brandingnya melalui berbagai media khususnya media sosial. 

Kegiatan personal branding selalu diawali dengan dilakukannya meletakkan diri pada 

“posisi” yang tepat agar terbentuk brand positioning. 

Keuntungan melakukan personal branding melalui media sosial antara lain biaya 

yang dikeluarkan sedikit tetapi jangkauan sangat luas karena lebih mudah di akses baik 

melalui PC, Laptop, tablet, smartphone juga handphone .Media sosial memungkinkan 

adanya interaksi langsung yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu, arus informasi 

lebih cepat serta lebih terpercaya. Berbagai pesan yang disampaikan dapat dikemas 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi yang mengaksesnya. 

Media sosial mempercepat dampak persuasive akibat komunikasi yang disampaikan. 

Brand positioning berada dalam “pemikiran” orang lain, artinya apa yang ada 

dalam “pemikiran” orang lain ketika mengingat brand/merek pribadi kita. Positioning 

yang berhasil adalah menciptakan keyakinan terhadap brand yang ditawarkan sehingga 

mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap merek pribadi kita. Beberapa pengalaman 

menunjukan bahwa diferensiasi akan dapat melahirkan brand yang kuat pada diri kita. 
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Langkah berikutnya adalah melakukan kegiatan personal branding melalui media 

sosial dimana langkah ini memungkinkan kita untuk menciptakan persona online yang 

mencerminkan nilai-nilai pribadi dan keprofesionalan kita. Mengingat persaingan yang 

tinggi dalam profesi humas, maka diperlukan kejelian dalam melakukan diferensiasi. 

Beberapa penonjolan diperlukan untuk membuat kesan “berbeda” yang dapat merebut 

perhatian orang lain terutama pada kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang yang berprofesi humas (public relations). Salah satu kualifikasi profesi PR 

disampaikan oleh Jefkins dalam Ardianto (2008:91-92) yaitu: 1) Kemampuan 

berkomunikasi (ability to communicate) Melalui media sosial seorang pekerja humas 

dapat menonjolkan kemampuan berkomunikasi lisan maupun melalui tulisan; 2) 

Kemampuan manajerial (ability to organize), Melalui media sosial seorang pekerja humas 

dapat men “share” berbagai event-event yang telah dilakukan, kampanye-kampanye hasil 

garapannya, kegiatan-kegiatan CSR yang memberi kesan mendalam; 3) Kemampuan 

memperluas jaringan (ability to get on with people). Seorang yang berprofesi Humas 

dituntut untuk memiliki jaringan yang luas, dan melalui media sosial semua pihak yang 

berkaitan dengan kegiatannya, baik pihak pemerintah, swasta maupun tokoh-tokoh 

penting lainnya; 4) Integritas personal (personality integrity). Kredibilitas pekerja 

humas/PR berkaitan erat dengan kejujuran dan jiwa professional, Melalui media sosial 

berbagai pendapat dan opini yang mendukung kejujuran dapat disampaikan baik secara 

lisan maupun melalui berbagai tulisan; 5) Banyak ide dan kreatif (imagination). Seorang 

pekerja humas/PR dapat mengunggah ide-ide kreatif dan inovatifnya melalui media 

sosial, termasuk keberhasilannya dalam menangani berbagai masalah seperti pemulihan 

citra, penanganan pemogokan buruh dan lain sebagainya. 

 

Faktor-faktor pembentuk brand positioning petugas humas melalui media sosial . 

Menurut Kasali (2013:28) branding adalah sebuah ekspresi kreatif untuk 

mengangkat sebuah keunggulan (value proposition). Adapun personal branding 

berkaitan dengan perasaan dan pikiran-pikiran yang pada masyarakat/ orang lain tentang 

seseorang yang diperoleh dari kesan melalui media sosial baik berupa foto maupun video, 

mengenai keseluruhan aktifitas dan profesionalisme orang tersebut. Pikiran-pikiran dan 

perasaan-perasaan yang didapat merupakan asset intangibles  yang bersifat sangat 

subjektif, persuasive dan membangun rasa keterdekatan. Semakin sering komunikasi 

(terpaan) dilakukan, maka akan semakin besar persuasive dan rasa keterdekatan menjadi 

semakin akrab. 

Menetapkan brand Positioning berkaitan denga spesifikasi atau kepakaran 

seseorang dalam kajian ini petugas humas. Seorang pakar Marketing Hermawan 

Kartajaya memaparkan bahwa kemanapun beliau melangkah dan apapun yang beliau 

kerjakan di dalam pikirannya selalu dipenuhi ide-ide marketing. Semua pemikiran 

tentang pemasaran itu dituangkan dalam buku-buku karyanya, seminar, workshop dan 

lain sebagainya. Agung(2011:7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Membangun personal branding berkaitan dengan spesifikasi minat atau keahlian 

seorang pekerja humas yang “khas” dan berbeda dengan pekerja humas yang lain. Untuk 
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itulah perlu dilakukan pembenahan dan penataan kembali konten-konten yang dihadirkan 

melalui media sosial, misalnya menghapus postingan yang terlalu “umum” dan 

menggantikannya dengan hal-hal yang lebih menonjolkan impression pekerja humas . 

Sajian atau tampilan personal branding pekerja humas melalui media sosial tidak terlepas 

dari berbagai kemampuan yang harus dimilikinya seperti ability to communicate, 

personality integrity, dan imagination yang didasari oleh passion nya. Untuk itu penting 

diketahui bahwasanya kita/ petugas humas ingin dikenal sebagai “apa”? Konsultan PR, 

event organizer, PR motivator dan lainnya. Kemudian gunakan akun secara professional 

untuk membangun koneksi baru dan peluang karir 

Branding positioning pekerja humas tampak dari penyajian yang khas dan spesifik 

sesuai konten yang diunggulkan. Maka passion yang berbeda dengan pekerja humas yang 

lain ini  akan memastikan brand positioningnya. Semua kegitan yang dilakukan berkaitan 

dengan passionnya di tayangkan di media sosial secara berkala dan terencana serta 

konsisten. Komunitas atau orang lain akan mengenal “siapa” kita melalui penyampaian 

informasi tersebut baik tertulis maupun berupa film ataupun video. Namun untuk itu 

dibutuhkan intensitas dan durasi tayangan yang penuh perhitungan agar passion kita 

lambat laun di kenal orang.  

Disamping itu perlu direncanakan pemilihan akun yang tepat sesuai tujuan 

personal branding dan perancangan konten yang akan disajikan, agar tepat membidik 

pengguna media sosial yang akan menjadi sasaran dan memperoleh efek sesuai yang 

diharapkan. Sebagai contoh tidak semua sosial media mengijinkan posting dalam jumlah 

banyak dalam waktu yang berdekatan seperti facebook misalnya, kita tidak dapat 

memposting status dalam waktu yang berdekatan seperti pada  twitter, karena itu dengan 

berbekal pengetahuan yang cukup tentang berbagai sifat dan karakter media sosial kita 

akan mampu melakukan posting di media dan waktu yang tepat 

Pemilihan akun media sosial akan berkaitan dengan penyajian berbagai informasi 

dan materi yang akan ditayangkan serta sasaran yang menjadi tujuan komunikasi kita. 

Untuk itu perlu dipelajari sebelumnya kelebihan dan kekurangan dari setiap akun dalam 

media sosial, agar tidak salah memilih. Untuk kepentingan ini seorang pekerja humas/ 

PRO sebaiknya melakukan konsultasi kepada ahlinya  agar dapat memperoleh penjelasan 

seakurat mungkin. Umumnya dalam kegiatan personal branding dapat digunakan 

berbagai jenis media sosial dan yang terpenting adalah keakuratan data , artinya gunakan 

nama yang sama di berbagai media sosial , sajikan foto, video dan semua konten secara 

“jujur” dan sesuai realitasnya. Seorang pekerja humas harus selalu mengupdate konten 

media sosialnya secara berkala, baik informasi tertulis, foto-foto, video dan lainnya. 

Sebagai petugas humas yang aktif dan kreatif diharapkan memiliki berbagai ide untuk 

menarik perhatian komunitas yang menjadi targetnya.  

Langkah selanjutnya adalah sikap terbuka dalam membina relasi dalam media 

sosial. Menurut Anita Taylor dalam Rahmat (2008:109),” bahwa konsep diri 

mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan 

apa anda bersedia membuka diri, bagaimana kita mempersepsi pesan itu dan apa yang 

kita ingat”. Konsep diri menyebabkan selektivitas pada terpaan, persepsi maupun ingatan, 
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dalam hal ini petugas humas memiliki passion yang akan diunggulkan misalnya sebagai 

konsultan PR yang terpercaya, maka dia akan bergabung dengan komunitas-komunitas 

yang memiliki passion yang sama, rajin mengikuti berbagai seminar dan workshop yang 

berkaitan dengan passionnya, menerbitkan buku-buku yang mengunggulkan passionnya, 

melakukan pendekatan terhadap para ahli yang berkaitan dengan passionnya dan 

melakukan interaksi dengan mereka yang dianggap role model di media sosial.  Setiap 

kegiatan yang dilakukan dan di share dalam media sosialnya harus konsisten dengan 

passionnya.  

 

PENUTUP 

Faktor-faktor personal yang dapat membangun citra diri petugas Humas melalui 

media sosial. Citra diri seorang pekerja humas perlu dibangun melalui komunikasi 

brandingnya, hal-hal yang dapat “dijual” antara lain adalah ketrampilannya dalam 

berkomunikasi baik secara lisan-tulisan, verbal maupun non verbal, tertulis maupun lisan. 

Kegiatan personal branding dimulai dari bagaimana petugas humas mengelola kesan 

yang diharapkannya tumbuh dari orang lain terhadap dirinya. Petugas humas harus 

memiliki strategi dalam membangun personal brandingnya berdasarkan “konsep diri” 

yang diharapkan baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Langkah awal yang 

dilakukan adalah menentukan konsep diri yang paling ideal , kemudian mencoba 

memenuhi kriteria tersebut. Disini ditetapkan positioning yang tepat melalui berbagai 

upaya dan kegiatan sebelum kemudian personal branding ini di jual melalui media sosial. 

Faktor-faktor pembentuk brand positioning petugas humas. Personal branding 

berkaitan dengan perasaan dan pikiran-pikiran yang pada masyarakat/ orang lain tentang 

seseorang yang diperoleh dari kesan melalui media sosial baik berupa foto maupun video, 

mengenai keseluruhan aktifitas dan profesionalisme orang tersebut. Pikiran-pikiran dan 

perasaan-perasaan yang didapat merupakan asset intangibles  yang bersifat sangat 

subjektif, persuasive dan membangun rasa keterdekatan. Brand Positioning berkaitan 

denga spesifikasi atau kepakaran seseorang dalam kajian ini petugas humas. Pekerja 

Humas harus memiliki isi dan penyajian konten yang khas dan spesifik sesuai konten 

yang diunggulkan. Memiliki passion tersendiri yang berbeda dengan pekerja humas yang 

lain sehingga dapat memastikan brand positioningnya. Semua kegitan yang dilakukan 

berkaitan dengan passionnya di tayangkan di media sosial secara berkala dan terencana 

serta konsisten. Komunitas atau orang lain akan mengenal “siapa” kita melalui 

penyampaian informasi tersebut baik tertulis maupun berupa film ataupun video. Namun 

untuk itu dibutuhkan intensitas dan durasi tayangan yang penuh perhitungan agar passion 

kita lambat laun di kenal orang. 
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PENDAHULUAN  

Diplomasi Publik diidentifikasi sebagai studi interdisipliner dimana disiplin-

disiplin ilmu yang berada di dalamnya harus terintegrasi.  Diplomasi Publik dan Public 

Relations membangun keterkaitan, menjadi paradigma yang merupakan pijakan konsep 

untuk kedua bidang tersebut dapat lebih terintegrasi ke depannya.  Studi ini 

menyimpulkan, pendekatan public relations dalam praktik diplomasi publik dapat 

menghasilkan luaran nation branding.  Diplomasi publik dalam sinergi yang harmonis 

bersama dengan kalangan akademisi juga praktisi yang terlibat di dalamnya akan 

membawa pencapaian yang maksimal di area teoritis maupun praktis,   menantang dan 

menarik tentunya untuk kita kaji bersama. 

 

PEMBAHASAN  

Kajian ini ditulis untuk dinikmati para praktisi serta akademisi di bidang 

Hubungan Masyarakat (Public Relations) dan Hubungan Internasional (International 

Relations).  Ilustrasi diplomasi publik sebagai komponen yang esensial dari kebijakan 

luar negeri serta tantangan intelektual yang menghadang, menyajikan pemahaman faktor-

faktor yang secara signifikan berpengaruh dalam perkembangan konsep nation branding.   

USC Center on Public Diplomacy at The Annenberg School memfasilitasi joint 

research antara ilmuwan di bidang Komunikasi dan ilmuwan Hubungan Internasional 

untuk mengkaji studi-studi terbaik di ranah diplomasi publik global. (Cull,2009) 

Cull menyusun karya tulis ini secara sistematis dan terstruktur, mulai dari definisi 

diplomasi lalu evolusi konsep yang dilanjutkan dengan bahasan tentang tiga taksonomi 

diplomasi publik.  Kajian semakin menghangat dengan tampilan lima kasus keberhasilan 

sekaligus kegagalan diplomasi publik yang populer di dunia internasional.  Akhir dari 

tulisan Cull ditutup dengan wawasan tentang diplomasi publik di era informasi.  Bagian 

akhir ini sangat kekinian, mengingat masa depan diplomasi publik tidak dapat 

mengabaikan digital era yang menantang setiap sisi kehidupan untuk merasuk ke 

dalamnya. 

Uraian deskriptif kualitatif yang mengalir dalam setiap bagian demi bagian 

membawa karya ini mudah dicerna untuk siapapun yang tertarik untuk memahami 

diplomasi publik, dulu, sekarang hingga masa yang akan datang.  Sederhana dan langsung 

kepada butir-butir yang dituju membuat karya ini layak dijadikan panduan untuk menulis 

karya ilmiah dengan topik kajian diplomasi publik.  Kombinasi antara pengalaman serta 
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kebijakan yang tertuang dalam kisah-kisah jatuh bangun diplomasi publik negara-negara 

di dunia internasional menambah keutuhan kontribusi dari karya Cull (2009) ini.  

Sebuah studi lainnya, Public Diplomacy & Nation Branding : Conceptual 

Similarities & Differences (Szondi, 2008). bertujuan  menemukan relasi yang potensial 

antara public diplomacy dan nation branding.   Ulasan beberapa definisi serta 

konseptualisasi yang dikemukakan memunculkan lima konsep model yang 

digarisbawahi.  Berdasarkan kepada pendekatan pertama yang digunakan, diketahui 

bahwa tidak ada kaitan antara diplomasi publik dan nation branding.  Keduanya tidak 

berdiri di satu landasan.  Namun dari sudut pandang yang berbeda, ditemukan hubungan 

antara keduanya dan sangat mungkin mengkaji perbedaan derajat integrasi antara 

diplomasi publik dan nation branding.  Dalam versi lainnya,  konsep yang didapat nyaris 

sama,  sesi akhir dari karya Szondi (2008) membandingkan diplomasi publik dan nation 

branding dengan cara menguji beberapa tambahan faktor pertimbangan, diantaranya; 

legitimasi terhadap profesi para praktisi di bidang diplomasi publik, fokus terhadap 

bangunan ilmu pengetahuan, pendidikan serta pelatihan (diklat), pengembangan 

organisasi profesi dan norma-norma profesional.   

Penelitian korelasi Szondi (2008) menggambarkan suatu pendekatan umum untuk 

penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi diantara variabel yang muncul secara 

alami. Tujuan penelitian korelasi Szondi (2008) adalah untuk mengidentifikasi hubungan 

prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau dengan bantuan statistika.   

Diplomasi publik diidentifikasi sebagai studi interdisipliner dimana disiplin-

disiplin ilmu yang berada di dalamnya harus terintegrasi.  Pola keterkaitan diantara public 

relations dan diplomasi publik pada perkembangannya menjadi paradigma yang 

merupakan pijakan konsep untuk kedua bidang tersebut dapat lebih terintegrasi ke 

depannya.  

Roger Hayes, BSc (Econ), MA, FIPRA, FCIPR, dikenal sebagai salah satu 

praktisi public relations terkemuka di kancah global. Berdomisili di London, dengan 47 

tahun pengalaman sebagai practitioner, tengah meniti perjalanan akademiknya di Henley 

Business School.  Roger Hayes (2007) dalam salah satu pidatonya di acara International 

Public Relations Association (IPRA) menyampaikan opininya : 

I’ve therefore read a great deal of the public relations and related literature, yet 

a yawning gap confronts me. First between the theory and the practice, and 

second between what multinational corporations, the focus of my interest, are 

needing to achieve in the globalising world, especially developing countries and 

the public relations industry, which is only assisting in a narrow, tactical way, to 

help these organisations, with all its implications for our professionalism, body 

of knowledge and image.(IPRA, 2007)  

 

Menurut Hayes (2007), ia pernah mengalami masa dimana gap antara teori dan praktis 

dalam bidang ilmu Public Relations masih terbentang. Gap lainnya pada kurun waktu 

yang sama adalah masa dimana perusahaan multi nasional harus berupaya mengglobal.  

Selanjutnya Hayes (2007) memaparkan : 
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How can we make public relations (PR) more credible and relevant to MNCs and 

other institutions, whilst also making it more strategic and professional and is 

globalisation with the need to practice in and across cultures a catalyst for 

achieving this?  Whilst globalisation has led to exponential growth of the practice 

in support of Western corporations in particular, these skills and knowledge are 

exported primarily from the Anglo-Saxon world, which may not be appropriate in 

or across countries at various stages of development, and with different cultures.  

Despite the beginning of research describing PR practice in different parts of the 

world, and recognising that globalisation provides an opportunity for broadening 

and deepening philosophy and practice, very little progress has been made to 

examine the impact of culture on the discipline, the importance of psychology and 

communication theory, or whether a relational approach beyond communications 

would move us in the right direction. (IPRA, 2007). 

  

 Menurut Hayes (2007), sejarah PR yang mengacu kepada jurnalisme, 

memberikan batasan prospek untuk memainkan aturan taktik komunikasi. Dengan 

kehadiran konsep terbaru, seperti reputasi dan responsibility, fungsi PR melampaui batas 

territorial dalam konteks tradisional.  Dalam dunia pemasaran kekinian, bukan hanya 

produk dan ide yang dapat diperjualbelikan akan tetapi, dunia bisnis juga berkembang 

dan dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, misalnya, politik, lingkungan sosial, 

teknologi informasi, interplay diantara G2G (government to government), konsumen, 

media, NGOs (Lembaga Swadaya Masyarakat).  Akan tetapi dunia bisnis menuntut 

jawaban atas tantangan globalisasi yang dihadapi.  Mengenai fenomenon tersebut, James 

Grunig (2001) menyatakan pandangannya : 

“the prevailing world view sees public relations as persuasive and manipulative.  

A replacement is proposed; a symmetrical view that sees the purpose of public 

relations as managing conflict and promoting understanding”.  This is my point 

of departure.  Where does PR have to go and how does it get there in the context 

of globalisation?   

“Pandangan dunia yang berlaku melihat PR sebagai model pendekatan yang 

persuasif dan cenderung manipulatif. Substitusi yang ditawarkan adalah, pandangan 

simetris yang melihat tujuan public relations sebagai pengelola konflik dan 

mempromosikan pemahaman ”. Ini adalah titik keberangkatan, ke mana arah PR harus 

menuju dan bagaimana PR mencapai tujuannya dalam konteks globalisasi?  Untuk 

Melengkapi pandangan para praktisi, di bawah ini juga terurai pendapat lainya : 

Bill Gates (2006) has said “for Africa to truly become competitive in the global 

economy, strategic collaboration between businesses, governments and non-

governmental organisations is essential”.  Yet involved as I am in the practice in 

Africa, with companies heavily involved in stakeholder dialogue or engagement, 

public relations role is largely restricted to speech and brochure writing and 

media relations, which isn’t to underestimate the importance of these elements in 

the scheme of things.  
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Bill Gates (2006) dalam salah satu momentum perluasan bisnisnya di Afrika 

mengatakan dalam satu kesempatan, “agar Afrika benar-benar menjadi lebih kompetitif 

dalam ekonomi global, kolaborasi strategis antara bisnis, pemerintah dan organisasi non-

pemerintah sangat penting”. Namun, karena Gates terlibat dalam praktik di Afrika, 

dengan perusahaan-perusahaan yang atraktif dalam dialog atau keterlibatan pemangku 

kepentingan, peran hubungan masyarakat sebagian besar terbatas pada pidato dan 

penulisan brosur dan hubungan media.  Pihak-pihak yang berkepentingan tentu saja tidak 

meremehkan pentingnya praktik elemen-elemen ini dalam skema fungsi manajemen. 

 

Meskipun PR telah berevolusi menjadi press agentry dan bahkan jurnalis, model 

dominan tetap pada proses mengolah informasi yang berfokus pada output, dan 

mengasumsikan bahwa komunikasi kepada publik berjalan dengan efektif.  Sebuah 

Industri jarang melibatkan teknisi, untuk berpartisipasi dalam pertimbangan pengambilan 

keputusan manajemen.  

Menurut Jim Macnamara (2006) itu bukan kurangnya teori tetapi using. 

"Hubungan masyarakat sempat termarginalkan. tidak hanya dalam kaitannya dengan 

bisnis dan manajemen, tetapi juga dalam disiplin ilmu sosial". Sungguh ironis bahwa 

dengan MNC memainkan peran yang lebih besar di negara-negara berkembang, tidak 

hanya untuk menciptakan kekayaan tetapi untuk bermitra dengan pemerintah dan 

masyarakat sipil untuk memecahkan masalah menggunakan teknik dialog dan diplomasi, 

PR tetap dibatasi meskipun interdependensi dan konvergensi tumbuh, dengan potensinya 

untuk toleransi keragaman, tetapi juga potensi konflik. 

Sebagian besar praktiknya adalah komunikasi satu arah daripada dialog, sangat 

berguna bagi perusahaan yang ingin terlibat dengan pemangku kepentingan masyarakat 

lainnya. Meskipun penelitian di beberapa negara non-Barat, sangat sedikit yang telah 

dilakukan secara internasional di seluruh budaya yang membahas lebih dari strategis, 

pendekatan relasional, penting jika disiplin tersebut menjadi lebih relevan dan kredibel 

untuk perusahaan dan lembaga lain yang beroperasi secara internasional dalam konteks 

dunia globalisasi. 

 Hayes (2007) mendapatkan dukungan dari Sriramesh dan Vercic (2003), yang 

berpendapat bahwa dalam dunia perdagangan global mengalami percepatan teknologi 

komunikasi yang dapat membuat membuat biaya produksi dapat lebih murah.  Sebagai 

akibatnya, ada sebuah kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme pendidikan 

PR dalam praktik multikultural, jika bidang tersebut ingin tampil menjadi lebih 

profesional dan strategis. Lahan kajian baru, misalnya bidang reputasi, manajemen dan 

tanggung jawab perusahaan telah mendapat perhatian dalam jurnal manajemen, sekolah 

bisnis dan ruang-ruang dewan.  Ada beberapa upaya untuk mengukur konsep-konsep ini, 

dasar untuk pengukuran menggunakan persepsi. Faktor-faktor Apa yang membangun 

persepsi ini ?  

Mungkin hubungan antara pandangan bisnis tentang peran serta fungsi PR adalah 

yang terbaik terkait dalam makalah oleh Macmillan et al. (2004) di Henley, di mana 
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mereka berpendapat bahwa tata kelola, reputasi dan tanggung jawab didukung oleh 

hubungan dan bahwa totalitas hubungan harus dilihat dengan cara yang lebih strategis 

dan holistik. Mereka bahkan menyarankan bahwa satu orang harus bertanggung jawab 

atas bidang-bidang ini untuk memahaminya, tetapi apakah itu akan menjadi 

tanggungjawab praktisi PR? 

Perusahaan besar masa kini, dengan lingkup global dan penjualan yang lebih besar 

daripada output total dari beberapa negara tidak dapat dipandang sebagai perusahaan 

mikroskopis dengan belas kasihan kekuatan pasar dan kebijakan pemerintah. Seperti 

pandangan Post et al. (2002) yang menyarankan "pentingnya untuk melihat korporasi 

sebagai sebuah lembaga yang lebih kompleks dan multiguna daripada konsep pandangan 

konvensional dari ranah hukum ataupun ekonom". Risiko yang dihadapi dari cara 

pandang tersebut adalah bahwa peran PR dapat dipertajam menjadi media komunikasi 

yang lebih taktis pada saat lingkungan global mengharuskan perusahaan untuk 

memainkan peran yang lebih luas semacam berhadapan atau terlibat dengan pemangku 

kepentingan lain dalam menyelesaikan masalah global. 

Biasanya perusahaan yang memiliki tanggung jawab, contohnya Starbucks telah 

mengalami berhadapan dengan pemerintah Ethiopia, mengenai kekayaan intelektual dari 

komoditas utama negara miskin itu, kopi, yang berdampak pada merek dan reputasi 

Starbucks. Didorong oleh globalisasi dan kekuatan perusahaan, perdebatan telah 

membuat perusahaan jatuh dalam mimpi buruk PR. Dilema etika dan budaya ini semua 

dimainkan di situs web video Youtube, dan seperti yang diakui perusahaan, semua karena 

mereka tidak banyak terlibat membina hubungan baik dengan para pihak yang 

berpengaruh di sana seperti yang biasa mereka praktikan di belahan lain dunia lainnya. 

Ini adalah contoh klasik di mana hubungan masyarakat dapat memberikan kontribusi 

besar dalam membina hubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan. 

Tentu saja fokus teori PR baru-baru ini bergeser ke manajemen hubungan, 

berfokus pada kepentingan bersama dan tujuan bersama, menghasilkan "hubungan yang 

saling menguntungkan" seperti Cutlip et al. terkenal menyatakan pada tahun 1994. 

Ledingham dan Bruning (2000) percaya ini membawa kepada sebuah kesempatan untuk 

membangun teori dan integrasi lintas disiplin. Namun itu sulit untuk ditentukan dan 

diukur. Studi yang mengemuka,  mengacu pada kebutuhan untuk mengukur hasil 

hubungan dalam jangka panjang, misalnya, faktor tumbuh dan berkembangnya 

kepercayaan. Memang penting untuk mengukur output komunikasi.  Mungkin belum 

disadari manfaat atau dampak dari membina hubungan, dengan kaitan variabel seperti 

reputasi dan tanggung jawab.  Namun, mengukur hasil atau capaian komunikasi adalah 

penting. Ini bisa menjadi cara PR lebih jelas menggambarkan dirinya sendiri, membangun 

hubungan berdasarkan dialog dan diplomasi. Dialog tentu saja adalah komunikasi 

simetris yang sejati.  Hubungan seimbang berdasarkan kepercayaan, yang menurut para 

teoretikus harus memiliki tujuan. Sementara diplomasi publik dan budaya bukanlah 

konsep baru di bidang humas pemerintah, baru-baru ini istilah diplomasi 'bisnis' atau 

'perusahaan' muncul sebagai hasil dari kebijakan publik yang lebih luas dan peran sosial 
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yang dimainkan oleh beberapa perusahaan di panggung global, terutama di Negara-

negara berkembang. 

Ketika perusahaan multinasional tumbuh berkembang di beberapa negara, mereka 

mungkin membutuhkan inti diplomatik mereka sendiri, fungsi diplomatik PR adalah 

untuk melakukan peran politik dan sosial dalam masyarakat internasional. 

Jadi apakah diplomasi bisnis merupakan model strategis yang potensial, dalam 

konteks global, bisnis, hubungan masyarakat? Kompetensi diplomasi, yang diambil dari 

literatur hubungan internasional dan praktik umum - analisis yang terampil tentang 

konteks, berpikir ke depan dan berpikir strategis tentang berbagai pengaruh, masalah dan 

minat, seringkali ‘terbang di bawah radar', mengembangkan network atau jaringan yang 

lebih luas di luar pemerintahan, guna mengantisipasi kondisi krisis.  

Menbangun jaringan dengan cerdik, negosiasi dan membina hubungan, serta 

mengkomunikasikan kepercayaan, tentu saja menjadi sarana dimana perusahaan 

melibatkan diri dalam bidang ranah kebijakan publik dan membentuk kemitraan dengan 

para pemangku kepentingan lain untuk menyelesaikan masalah global. Begitu isu-isu 

lunak, hak asasi manusia, standar lingkungan, perubahan iklim dan transparansi kini 

menjadi semakin pelik, maka keterampilan diplomatik adalah kunci keberhasilan para 

pemimpin bisnis.  

Nial Fitzgerald, ketua Reuters, percaya bahwa generasi pemimpin bisnis kami 

akan dinilai apakah mereka berkontribusi secara positif untuk menyelesaikan dua masalah 

besar zaman kita, misalnya: Afrika dan perubahan iklim. (Hayes, 2007). 

Ada beberapa hubungan antara diplomasi dan hubungan masyarakat dalam 

literatur. Jacquie L’Etang (1996) berpendapat bahwa tradisi yang ada dalam hubungan 

internasional dapat diterapkan pada hubungan masyarakat, kedua praktik yang 

memainkan peran pembatas yang berusaha menjembatani budaya dan kesenjangan 

lingkungan lainnya dan peran mereka telah dibahas dalam kajian manajemen opini publik 

mereka. Dia menelusuri sejumlah fungsi terkait, seperti representasi (retorika, pidato dan 

advokasi), dialog (negosiasi, pembuatan perdamaian dan resolusi konflik) serta konseling 

(memberi nasihat). Metafora dialog yang banyak bermanfaat sebagai pembeda antara 

'spin' dan hubungan publik yang sejati. Ada juga studi dalam literatur, Signitzer dan 

Coombs (1992), yang membandingkan dan mengkontraskan 'Empat Model Hubungan 

Masyarakat' Grunig, dengan berbagai pendekatan diplomatik, dalam proses mencoba 

untuk memastikan apakah tujuan kebijakan jangka pendek versus Pendekatan jangka 

panjang adalah komunikasi satu arah atau dua arah, propaganda atau kebenaran.  

Ada kemungkinan bahwa dengan membandingkan diplomasi publik dengan PR 

dapat membantu dalam memikirkan kembali konsep organisasi dan batas-batas, 

perbedaan diantara praktik keduanya.  Cara-cara atau metode hubungan atau tehnik 

penetrasi kepada para pemangku kepentingan, terus mengalami transformasi. Ada 

hubungan erat di sini dengan tanggung jawab perusahaan, dengan dialog yang dibedakan 

dari perdebatan, menggunakan media atau negosiasi, cara mengatasi konflik dan 

mengembangkan modal sosial. Titik kunci tentang diplomasi dalam konteks perusahaan, 

membantu kepemimpinan di era globalisasi adalah bahwa orang-orang bisnis tidak dilatih 



60 

 

secara tradisional dalam keterampilan diplomatik, apalagi dialog, yang mana hubungan 

masyarakat dapat membantu membangun hubungan yang seimbang antara para 

pemangku kepentingan, yang mengarah ke konflik resolusi dan pemahaman yang lebih 

besar. 

Tingkat keterbukaan tampaknya menjadi sentra bagi banyak konsep dialog, 

maksudnya adalah "tidak mengadvokasi tetapi untuk bertanya, tidak berdebat tetapi untuk 

mengeksplorasi, bukan untuk meyakinkan tetapi untuk menemukan" (Diamond, L. 2006).   

Sumber utama perbedaan yang strategis dalam beberapa tahun mendatang akan 

menjadi penyelarasan tujuan bisnis dalam membangun hubungan multi-pihak yang 

berkelanjutan dengan menggunakan keterampilan baru seperti dialog dan diplomasi 

publik. 

Praktik dan teori PR mungkin telah berjalan jauh, tetapi baru sekarang mulai 

mengenali kesenjangan dalam tubuh pengetahuan, baik dalam hal penelitian di tingkat 

internasional dan menarik disiplin lain. Ini memberi peluang bagi PR untuk benar-benar 

memainkan peran seputar pengelolaan hubungan, menggunakan dialog dan diplomasi 

publik. Pada saat yang sama ini dapat memberikan kesempatan atrategis untuk tampil 

professional dan kredibel dengan cara-yang relevan. 

Dalam lingkungan global, perusahaan diharuskan untuk memainkan peran yang 

lebih luas dengan cara partisipatif kolaboratif  dengan banyak pemangku kepentingan 

dalam menanggulangi isu-isu kompleks. Dalam lingkungan seperti itu, public relations 

dapat memberikan kontribusi strategis untuk bisnis dan masyarakat dengan memfasilitasi 

pengembangan pola hubungan. Menjadikan peran PR lebih kredibel dan kekinian, dengan 

potensi transformasi menjadi profesi global. PR dapat memilih untuk tidak ditakdirkan 

tetap terperosok dalam peran komunikasi yang lebih tradisional dan taktis apabila tidak 

berintegrasi   mengambil teori dan praktik baru dari disiplin ilmu lain. 

 

PENUTUP 

Singkatnya, perubahan sosial mungkin memberi PR tempat yang terhormat 

dengan analogi menempati kursi di tengah-tengah jamuan makan, akan tetapi apakah itu 

berarti PR memiliki tata krama dan peralatan makan yang diperlukan untuk tetap di kursi 

itu ? Oleh karena itu, kebersamaan dalam integrasi konsep antara public relations dengan 

diplomasi publik merupakan kajian strategis yang bernilai praktis apabila diterapkan di 

dunia bisnis yang bersiap menjawab tantangan global.   
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PENDAHULUAN 

 Penentuan branding dalam sebuah bisnis menjadi penentu keberhasilan suatu 

perusahaan. Oleh karenanya diperlukan suatu kegiatan promosi untuk mempromosikan 

brand tertentu kepada masyarakat luas. Dalam konsep pariwisata sangatlah penting 

menentukan brand mengenai suatu daerah, karena dengan menentukan brand yang tepat 

akan memberikan keuntungan khususnya dalam menarik para wisatawan serta para 

investor untuk datang dan berinvestasi ke daerah tersebut.  

 Oleh karena sangat penting menentukan brand yang tepat sehingga akan melekat 

kuat di benak masyarakat mengenai suatu daerah, sehingga membangun brand untuk 

suatu daerah harus disesuaiakan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut karena 

menentukan positioning yang diinginkan bagi daerah yang bersangkutan. 

 Betapa pentingnya menentukan city branding suatu wilayah karena dapat 

menghasilkan pendapatan devisa suatu daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Untuk dapat menjadi alternatif pendapatan suatu daerah, potensi yang harus ditonjolkan 

dalam city branding ini sebauknya adalah potensi yang tidak termakan usia. Alternatif 

yang memungkinkan salah satunya adalah sektor pariwisata. Hal inilah yang 

menyebabkan city branding di dunia mayoritas mengenai pariwisatanya. City 

branding juga merupakan salah satu upaya pemulihan nama baik suatu daerah dan dapat 

meningkatkan kredibilitas suatu daerah atau wilayah. 

 Di Indonesia baru beberapa daerah/kota yang memiliki brand daerahnya yang 

cukup kuat seperti Banyuwangi,,Lombok,Bandung, Banda Aceh,Cirebon. City branding 

harus didukung pula dengan ketersediaan transportasi, dan harus dapat menggali produk 

unik yang dimiliki daerah tersebut.Sehingga sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah 

dan para stakeholder terkait untuk merumuskan dan mengembangkan city branding 

masing-masing wilayah yang mampu mengembangkan potensi daerah yang dimiliki.  

 City branding adalah suatu upaya dalam rangka membentuk daya saing suatu 

kota, sehingga membuat daerah yang bersangkutan memiliki positioning kuat dalam 

bidang pariwisata. Penentuan sebuah City branding sangat ditentukan oleh peran akif dari 

pemerintah daerahnya,karena sebuah kota seperti halnya suatu produk,jasa serta 

organisasi juga membutuhkan citra yang kuat sehingga akan menentukan reputasinya 

ditingkat local,regional,nasional hingga tingkat global. 
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PEMBAHASAN 

Definisi City Branding 

 Definisi dari brand atau merek menurut American Marketing Association adalah 

sebagai “nama, istilah, tanda, symbol atau desain” atau kombinasi dari keseluruhan hal 

yang di sebut di atas yang dimaksud untuk memberi identifikasi terhadap suatu barang 

atau jasa dari penjual atau sekelompok penjual agar dapat membedakan dengan 

competitor lain. (Keller,2000 : 2, Shimp, 2000:8) 

 Selanjutnya Shimp (2000:7) menyampaikan bahwa brand atau merek adalah label 

yang tepat dan layak untuk menggambarkan suatu obyek yang dipasarkan. Sebuah merek 

adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara tertentu 

mendiferensiasikannya dari atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan 

yang sama (Kotler&Keller, 2007 : 332) 

 Sementara itu menurut Neumeier (2003:54) brand adalah merek yang memiliki 

reputasi yang menjanjikan sehingga public mempercayadan memilih merek tersebut. 

  Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

feature, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan 

jaminan kualitas. Dari pengertian diatas mengenai merek, brand atau merek merupakan 

seperangkat asset yang berkaitan dengan nama merek, symbol-simbol yang merupakan 

turunan dari nilai suatu produk, yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa 

sekaligus membedakannya dengan produk atau jasa yang sejenis.  

 Menurut Neumeier (2003:41) tujuan membangun brand yaitu : 1) Membantu 

persepsi; 2) Membangun kepercayaan; 3) Membangun cinta (kepada brand) 

Pengertian branding saat ini  telah berkembang bukan hanya sekedar merek atau 

nama dagang dari suatu produk,jasa atau peruahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat kasat mata dari merek, seperti nama dagang, logo atau cirri visual lainnya, kini 

juga berarti citra, kredibilitas, karakter,kesan,persepsi dan anggapan di benak konsumen 

(Landa, 2006:4) .  

Branding menurut Neumeier(2003:54) merupakan suatu pernyataan mengenai 

siapa (identtas), apa yang dilakukan (produk/jasa yang ditawarkan) dan mengenai 

kenapasuatu merek layak dipilih (keistmewaan). 

Branding dapat dikatakan merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan 

brand,sehingga aktivitas branding sangat identik dengan penciptaan merek suatu 

produk.Seiring pertumbuhan kapitalisme global memunculkan berbagai jenis branding 

lainnya. 

Jenis-jenis branding, memiliki bebeapa jenis diantaranya : 

1.Product branding, branding produk adalah hal yang paling umum dalam 

branding. Suatu merek atau produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong 

konsumen untuk memilih produk miliknya diatas produk pesaing lain. 

2.Personal branding, merupakan alat pemasaran yang paling popular dikalangan 

public figure seperti politisi, musisi, selebriti serta lainnya sehingga mereka memiliki 

pandangan tersendii mengenai pribadi mereka dimata masyarakat. 



64 

 

3. Corporate branding, penting untuk dilakukan dalam rangka mengembangkan 

reputasi suatu perusahaan, yang meliputi semua aspek mulai dari produk/jasa yang 

ditawarkan hingga pada kontribusi perusahaan dan karyawan mereka terhadap 

masyarakat. 

4. Geographic branding, bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk 

atau jasa bila nama lokasi di sebutan dikalangan masyarakat 

5. Cultural branding, merupakan pengembangan dari reputasi mengenai 

lingkungan serta orang-orang dari lokasi tertentu 

Sehingga dapat dikatakan bahwa City Branding adalah perangkat pembangunan 

ekonomi perkotaan yang di pinjam dari praktik-praktik  pemasaran oleh para perencana 

dan perancang kota beserta semua pemangku kepentingan. Sebagaimana dengan produk 

,jasa dan organisasi atau perusahaan, suatu daerah atau kota membutuhkan suatu citra 

postif dan reputasi yang baik serta kuat dan berbeda dengan daerah atau kota lain demi 

mengatasi persaingan kota dalam rangka memperebutkan sumber daya ekonomi di 

tingkat local, regional,nasional hingga global (Yananda & Salamah,2014:1)  

Pengertian City Branding juga dapat dikatakan merupakn suatu upaya strategi dari 

satu kota untuk membuat dan menentukan positioning yang kuat secara regional maupun 

global. Dengan ditetapkannya city branding akan membuat serta membentuk identitas 

sebuah kota yang berguna untuk memasarkan segala aktivitas kegiatan, sarana serta 

budaya yang dimiliki kota tersebut. 

Sebuah kota besar telah menjadi pelaku utama dalam sebuah hubungan geografis 

baik itu untuk tingkat regional maupun global dalam suatu Negara. Setiap kota adalah 

mmiliki suatu sistem berbeda dalam setiap komponennya akan melakukan penetrasi dan 

bersinggungan satu sama lainnya dan terefleksikan pada kesan ruang tersebut (Florek et 

al.,2006) 

Membentuk identitas kota dengan menggunakan konsep city branding bukanlah 

hal yang mudah untuk dlakukan, karena banyak tantangan dan persoalan dalam usaha 

untuk membentuk citra suatu kota tersebut. Diperlukan pemikiran dan kesiapan dalam 

segala hal untuk dapat membentuk citra kota yang sesifik untuk dapat membentuk 

identitas kota yang unik yang membedakannya dengan kota lain. 

Dalam pembentukan city branding, diperlukan suatu perecanaan dalam 

pembentukan citra kota yang bersangkutan agar dapat terwujud sebuah city branding 

secara optimal. Secara umum terdapat  3 (tiga) karakterstik dalam tahap city branding 

yang sedang berkembang yaitu : Substansi citra, Konsumen citra dan Bagaimana citra 

dapat di konsumsi. Ketiga karakterstik diatas perlu diakoodasi oleh sebuah perencanaan 

citra yang kuat. Sehingga degan terbentuknya identitas kota dengan city branding, akan 

terbentuk suatu ikon atau citra kota yang spesifik. 

  

Definisi Positioning  

 Positioning adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

merancang poduk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu dalam ingatan 

konsumen.Sehingga konsumen segmen akan mengerti, memahami serta menghargai apa 
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yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Bagi suatu 

perusahaan tindakan meneliti, mengidentifikasi bagaimana posisi pesaing kemudian 

mengambil posisi setaraf dengan posisi pesaing atau mencoba mencari kesempatan dalam 

pasar. Apabila posisi perusahaan dekat dengan pesaing lainnya, perusahaan harus 

menyeleksi kemudian mencari letak dari perbedaannya dengan perusahaan pesaing 

dengan cara mencari perbedaan-perbedaan tersebut secara tersendiri. 

 Menurut Kotler(2009 : 262) “Positioning is the act of designing the company’s 

offer so that it occupies a distinct and value placed in the target customer mind”, yang 

artinya adalah pencari “posisi” di dalam pasar, dimana langkah ini diambil setelah 

menentukan strategi segmentasi yang digunakan. Dalam kata lain, positioning adalah 

tindakan atau langkah yang dilakukan produsen untuk mendesain citra perusahaan  dan 

penawaran nilai dimana konsumen dalam segmen tertentu akan mengerti serta 

menghargai apa yang dilakukan oleh perusahaan, dibandingkan dengan pesaing-

pesaingnya.  

 Sementara itu menurut Craven (1997:255) keputusan pemilihan target pasar 

merupakan titik vocal dari strategi pemasaran itu sendiri dan menjadi dasar dalam 

menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Oleh karena itu strategi 

positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar 

perusahaan disuatu pasar tertentu disbanding pesaing-pesaingnya. Dari pengertian diatas 

tergambarkan bahwa positioning berorientasi pada pikiran atau pesepsi konsumen. 

Sehingga postioning adalah usaha untuk menentukan suatu celah dibenak konsumen agar 

konsumen memiliki image khusus pada produk atau merek produk atau bahkan terhadap 

perusahaan. 

 Craven (1997:270) menambahkan bahwa positioning memegang suatu peran yang 

sangat besar dalam strategi pemasaran, setelah melakukan analisis pasar dan analisis 

pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan (total situasion analysis. Sehingga 

peranan positioning mrupakan sistem yang terorganisir dalam upaya menemukan suatu 

hal yang tepat, pada waktu yang tepat dalam pikiran seseorang,  

 

Konsep City Branding dalam membentuk positioning suatu daerah di masyarakat 

 Seperti di sampaikan oleh Willy Ollins bahwa branding is one the most powerfull 

ways of promoting product” yang bermakna bagaikan sebuah produk,branding 

mempunyai kekuatan untuk mempromosikan suatu kota/kabupaten.Dengan adanya 

globalisasi dan era komunikasi yang terus berkembang serta berubah setiap saat maka 

setiap tempat,daerah,wilayah harus “bersaing” dengan tempat lainnya untuk memperoleh 

perhatian dari masyarakat luas.  

 Di stu sisi dengan semakin terbukanya akses untuk melakukan komunikasi dan 

memperoleh informasi dari berbagai arah termasuk semakin cepat dan luasnya 

penyebaran informasi di media social, sehingga informasi mengenai suatu hal seperti 

tempat akan dapat tersebar dengan cepat dalam hitungan detik.. Sehingga setiap daerah 

harus bersaing dalam berbagai aspek yaitu: Perhatian(attention)- Pengaruh (influence)- 

Pasar (Market)- Tujuan Bisnis  dan Investasi (business and investment destination)- 
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Turis (tourist) – Tempat tinggal penduduk (resident) – Orang-orang berbakat 

(talents) dan Pelaksanaan kegiatan (events). Untuk itlah sebuah daerah harus dapat 

menentukan brand yang kuat bagi daerahnya tersebut. 

 Secara khusus dapat dikatakan bahwa city branding merupakan suatu identitas 

merk,logo,symbol yang melekat pada suatu daerah tertentu. Menciptakan suatu city 

branding bukanlah suatu hal yang mudah, karena dalam beberapa kasus banyak  daerah 

yang gagal dalam membangun suatu city branding. Harus diingat bahwa penciptaan city 

branding bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah daerah saja tapi merupakan 

sinergi yang kuat dengan para stakeholders dan berbagai lapisan masyarakat, sehingga 

pemerintah, birokrat,masyarakat,pemgusaha,para intelektual, pihak media dan semua 

unsure terkait bersinergi dengan penuh kesadaran untuk membangun citra poitif dan 

menemukan cara terbaik dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk membangun 

dan mengembangkan potensi dari masing-masing daerah.  

 Beberapa contoh city branding dari daerah yang ada di Indonesia dalam bentuk 

identitas logonya antara lain Jogjakarta dengan “Never Ending Asia”, Jakarta “Enjoy 

Jakarta”, Solo “Spirit of Java”, Pekalongan “ World City of Batik, Bandung “Parijs van 

Java”, Gunung Kidul “The Hidden Paradise of Jogja”. 

 Manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan strategi city branding adalah 

awareness, reputasi serta persepsi yang baik mengenai suatu destinasi wisata . Selain 

itu diharapkan akan mendorong iklim investasi, maupun peningkatan kunjungan 

wisatatawan ke daerah tersebut. Seperti kita ketahui bidang pariwisata merupakan ujung 

tombak dari suatu daerah untuk menarik para investor masuk ke daerah tersebut. Sebagai 

contoh dalam membangun kawasan di suatu daerah untuk dapat menarik investor 

dibutuhkan pembangunan potensi wisata kawasan tersebut dulu, selanjutnya adalah 

melakukan penawaran kepada para investor konsep mengenai pembangunan kawasan 

industry tersebut.. 

 Oleh karena itu keuntungan yang akan diperoleh jika suatu daerah melakukan city 

branding antara lain :  

• Daerah tersebut dikenal luas (high awareness) disertai dengan persepsi yang baik 

• Dianggap sesuai untuk tujuan – tujuan khusus (specific purpose) 

• Dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan wisata, tujuan tempat 

tinggal,penyelengaraan kegiatan,dan sebagainya 

• Dipersepsikan sebagai tempat dengan kemakmuran dan keamanan yang ditinggi 

(Sumber : www.kemendagri.go.id diunggah 1 mei 2018 pukul 17.50) 

Dibutuhkan suatu langkah yang terencana, jelas dan berbeda bagi daerah yang 

tengah membangun suatu city branding agar memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. 

Karakteristik khusus  yang kuat dari suatu daerah tersebut dapat dijelaskan dan 

diidentifikasikan dengan misalnya tampak fisik kota, pengalaman orang terhadap daerah 

tersebut dan penduduk seperti apa yang tinggal di daerah tersebut. 

Langkah utama dalam membangun city branding yang kuat dapat dilakukan 

dengan : 

http://www.kemendagri.go.id/
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- Mapping survey adalah survey persepsi dan ekspektasi tentang suatu daerah 

baik dari masyarakatnya sendiri maupun pihak-pihak luar yang mempunyai 

keterkaitan dengan daerah tersebut 

- Competitive Analysis, adalah analisis daya saing baik di level makro maupun 

mikro di daerah itu sendiri 

- Blueprint, adalah penyusunan cetak biru atau dengan grand desain daerah 

yang diinginkan baik logo,semboyan, nickname, tagline serta strategi 

branding dan strategi komunikasi lainnya. 

Implementation, adalah pelaksanaan grand design dalam berbagai bentuk media seperti 

pembuatan media center, pembuatan event,iklan dan sebagainya. (Sumber : 

www.kemendagri.go.id diunggah 2 mei 2018 pukul 20.14) 

 Disini para stakeholder terkait harus dapat merumuskan segala bentuk pemikiran 

dan mencoba melakukan terobosan baru untuk pengembangan pariwisata disaerahnya 

karena terdapat kekuatan dan potensi yang cukup besar di bidang ini khususnya seperti 

yang di sampaikan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam Seminar City Branding 

bahwa diharapkan Pariwisata di Indonesia dapat mewujudkan Visi Pariwisata 2020 yaitu 

menarik 20 juta wisatawan ke Indonesia.  

 

PENUTUP 

 Seiring dengan perkembangannya konsep branding meluas ke berbagai obyek 

seperti orang, event juga suatu tempat atau daerah. Dalam dunia bisnis brand atau merk 

sangat menentukam keberhasilan suatu perusahaan, dan melakukan konsep city branding 

saat ini sangat diperlukan sebagai suatu bentuk penentuan identitas sebuah daerah,tempat. 

City branding adalah identitas,symbol,logo atau merek yang melekat pada suatu daerah. 

 Berbagai pihak baik di tingkat provinsi,kota serta kabupaten harus melakukan city 

branding agar daerahnya makin dikenal dan menentukan positioning dari daerah tersebut. 

Dengan dilakukannya city branding juga diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi 

dan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya 
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PENDAHULUAN 

Indonesia menganut asas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang 

menyatakan bahwa hal terpenting dari pelaksanaan asas tersebut adalah partisipasi dari 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan 

ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat mempunyai peran 

penting dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang menjadi pelaku utama 

pembangunan, memerlukan bantuan pemerintah untuk mengarahkan, membimbing, 

melindungi dan menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pembangunan 

nasional. 

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa bangun perusahaan 

yang cocok sebagai cerminan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan adalah 

koperasi, maka pada perkembangan usaha di Indonesia terdapat usaha yang dimulai dari 

usaha kecil yang ternyata mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja 

yang cukup besar di wilayah usahanya, yang disebut Usaha Mikro Kecil menengah 

(selanjutnya disebut UMKM). 

Hambatan yang berasal dari faktor internal UMKM adalah kurangnya 

pengetahuan pelaku usaha UMKM dalam  mendaftarkan merek dagang yang mereka 

pasarkan atau mereka buat. Belum banyak pelaku usaha UMKM yang memiliki 

pengetahuan tentang pentingnya melakukan pendaftaran atas merek barang atau jasa.  

UMKM memiliki peran yang penting dalam membangun ekonomi nasional karena 

keberadaan UMKM dapat membantu ekonomi rakyat kecil, membuka lapangan kerja 

untuk masyarakat, memberikan masukan devisa bagi negara.  

Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. 

Merek juga sangat penting untuk para konsumen sebagai pembeda antara produk satu 

dengan produk yang lainnya. Oleh sebab itu adanya perlindungan hukum atas merek perlu 

dilakukan untuk menghindari tindakan peniruan dari pelaku usahan lain. Selain itu, 

dengan globalisasi ekonomi yang makin pesat membuat produk UMKM dapat dikenal 

selain di Indonesia dapat memunculkan peniruan yang dilalukan oleh negara-negara lain. 

Dengan penggunaan merek dapat mencegah juga terjadinya persaingan usaha tiask sehat. 

yang dapat merugikan pihak UMKM. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi 

permasalahan-permasalan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 1) Hambatan apa saja 

yang muncul dari pelaksanaan pendaftaran merek oleh pelaku usaha UMKM dalam 

praktik dan tindakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

mailto:rai@unpad.ac.id
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kesadaran pelaku usaha UMKM mendaftarkan merek dagangnya? 2) Bagaimana 

hubungan antara pelanggaran merek dengan ketentuan persaingan usaha tidak sehat 

sebagai upaya penegakkan hukum dan perlindungan pemilik merek UMKM? 

 

PEMBAHASAN 

Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Merek Oleh Pelaku Usaha UMKM Dalam 

Praktik Dan Tindakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha 

UMKM Mendaftarkan Merek Dagangnya 

Semakin berkembang dan terbukanya era globalisasi perdagangan di dunia pada 

umumnya dan di Indonesia pada khususnya disertai pula dengan persaingan yang 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari komoditas perdagangan. Hal yang tidak 

bisa dihindari adalah persaingan antara produk lokal dan juga persaingan antara produk 

lokal dengan produk impor baik untuk produk sejenis maupun produk yang berbeda jenis.  

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia sangatlah banyak, 

banyaknya UMKM jelas membantu pemerintah mengatasi jumlah pengangguran dan 

membantu stabilitas ekonomi. Pada saat Indonesia krisis moneter di tahun 1997, UMKM 

dapat membantu menyelamatkan ekonomi negara ketika banyak perusahaan-perusahaan 

besar mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan tenaga kerja. Akan tetapi, hal 

ini tetap tidak membuat UMKM berkembang karena masih lemahnya daya saing yang 

kuat dibandingkan perusahaan besar. Hal ini masih menyebabkan UMKM sulit 

berkembang ke arah yang lebih modern. 

Permasalahan secara umum yang dimiliki oleh UMKM sehingga kurang bisa 

berkembang dengan baik meliputi ada tiga hal. Pertama, minimnya permodalan dan 

aksesnya. Kedua, lemahnya jaringan pemasaran dan yang keiga ketiga adalah masalah 

yang berkenaan dengan sumber daya manusia (SDM). Beberapa UMKM yang 

berkembang di Indonesia termasuk UMKM pada bidang-bidang usaha rumahan 

memerlukan merek sebagai ciri khas dari produk usahanya, baik terhadap merek jasa 

maupun merek barang. Namun, masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM belum 

menyadari peran dan fungsi dari merek.  

Pengembangan usaha UMKM diatur dalam Pasal 16 UU UMKM sampai dengan 

Pasal 20 UU UMKM. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk 

memberi fasilitas pada UMKM berupa produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber 

daya serta desain dan teknologi. Fasilitas tersebut harus disiapkan oleh pemerintah secara 

khusus agar UMKM dapat secara mudah melaksanakan usahanya. 

Pengembangan usaha produksi UMKM dilakukan dengan cara mendorong 

penerapan standarisasi nasional yang dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam 

menjaga kualitas produk. Dengan adanya ACFTA seharusnya bukan menjadi suatu 

ketakutan oleh para pelaku UMKM, keberadaan ACFTA ini sendiri seharusnya dijadikan 

pemacu untuk dapat bersaing dan bertahan pada pasar di dalam negeri sendiri juga 

membuka peluang terhadap pelaku UMKM untuk masuk pada pasar internasional. Pada 

akhirnya keputusan dalam persaingan usaha ini ada pada tangan konsumen yaitu 

masyarakat yang dengan adanya produk dalam negeri dan luar negeri membuat mereka 
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semakin jeli lagi untuk memilih produk di pasaran yang mana pada akhirnya produk yang 

akan mereka pilih adalah produk yang kreatif, inovatif, dan berkualitas. 

Tahapan Pembangunan UMKM dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan 

UMKM serta Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Usaha pengembangan 

pembangunan yang dilakukan oleh dua kementrian tersebut memang masih belum 

memberikan hasil yang optimal karena pada praktiknya kemajuan usaha UMKM masih 

rendah dibandingkan kemajuan usaha besar walaupun UMKM mempunyai potensi untuk 

memajukan pembangunan ekonomi nasional.  

Keberadaan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki posisi yang 

dinamis namun kompleks karena sebagian besar sudah menjadi mata pencaharian 

masyarakat di Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional harus memperhatikan peran 

UMKM dengan adanya aturan yang dapat memberikan perlindungan dalam kegiatan 

usahanya.  Perlindungan kegiatan usaha UMKM bukan hanya menjadi kewajiban dari 

pemerintah saja, tapi juga harus ada peran dari masyarakat dan pelaku usaha besar dengan 

program kemitraan sehingga dapat membentuk pembangunan ekonomi masyarakat yang 

kuat.  

Pada tahun 2020 akan dilaksanakan Declaration of ASEAN Concord II atau Bali 

Concord II. Bali Concord II adalah perjanjian dari 10 pemimpin ASEAN (Sultan Brunei 

Darusalam, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, Presiden RI, Perdana Menteri Laos, 

Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Uni Myanmar, Presiden Republik Filipina, 

Perdana Menteri Republik Singapura, Perdana menteri Kerajaan Thailand dan Perdana 

Menteri Republik Sosialis Vietnam) yang berencana membentuk Asean Economy 

Community (AEC) sebagai wadah keamanan bersama dan ASEAN Sosiocultural 

Community (ASCC) sebagai perjanjian untuk saling menguatkan dan menjamin stabilitas 

keamanan. Tujuan Concord II adalah membuat kesepakatan membangun integritas 

ekonomi, lingkungan politik yang aman dalam kegiatan ekonomi, serta solidaritas politik 

dan kemanan Asean. Saat ini Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki rencana untuk 

membangun 20 juta usaha kecil menengah di tahun 2020 pada saat Bali Concord tersebut 

dilaksanakan. Akibat adanya Bali Concorde II ini adalah untuk kegiatan peredaran 

produk-produk barang dan jasanya tidak lagi dibatasi oleh batas Negara. Keadaan ini 

mengakibatkan sisi positif apabila produkdan jasa UMKM mampu bersaing dengan 

produk dan jasa negara lain, sisi negatifnya dalah apabila produk dan jasa UMKM lebih 

lemah keberadaannya dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

mendesain program yang jelas tepat sasaran seeta keseriusan dalam rencana 

pembangunan 20 juta UMKM sebagai program nasional.  
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Hubungan Antara Pelanggaran Merek Dengan Ketentuan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Pemilik Merek 

UMKM 

Tiga puluh tiga tahun Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan 

sejak direncanakan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1970. Dalam waktu tersebut, 

terdapat perubahan-perubahan kegiatan usaha di masyarakat Indonesia dalam rangka 

pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan Indonesia dilihat dari angka statistik 

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5-6% (lima sampai enam persen) 

pertahun. Sebenarnya keadaan tersebut merupakan tanda keberhasilan pemerintah 

mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang sering disebutkan bahwa masih adanya 

27 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan rakyat ini dapat 

dibantu dengan adanya peran UMKM dalam perekonomian nasional karena UMKM 

dapat membuat penyerapan tenaga kerja secara nasional. Dari sisi jumlah tenaga kerja, 

UMKM di Indonesia memiliki tenaga kerja terbanyak pada sektor pertanian dan 

perdagangan. 

Krisis moneter di Indonesai pada tahun 1997 menyebabkan banyak pelaku usaha 

besar mengalami masalah kuangan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Berbeda 

dengan pelaku usaha besar, usaha UMKM pada saat itu relatif lebih bertahan terhadap 

krisis moneter dibandingkan usaha skala besar. Usaha UMKM biasanya menghasilkan 

produk barang dan jasa yang sering diperlukan oleh masyarakat sehari-hari. Oleh karena 

itu, pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia tidak membuat usaha UMKM menjadi 

menurun. Dampak dari krisis ekonomi juga menimbulkan beberapa masyarakat yang 

terkena pemutusan hubungan kerja pada usaha besar membuka usaha kecil atau usaha 

mandiri.   

Pelaku usaha UMKM lebih bertahan dari krisis moneter dibandingkan  usaha 

besar karena umumnya pelaku usaha UMKM memanfaatkan bahan baku lokal, sumber 

daya manusia setempat serta peralatan konvensional yang artinya sebagian kebutuhan 

UMKM bukan dari produk impor. Selain itu, modal yang telah dikeluarkan oleh UMKM 

relatif lebih kecil dari perusahaan besar, sehingga ketika krisis moneter terjadi, kerugian 

yang dialami UMKM lebih kecil dibandingkan usaha besar yang telah mengeluarkan 

modal yang besar. 

Pemerintah diharapkan untuk kembali memperhatikan keberadaan UMKM 

dengan cara membantu membuka peluang usaha UMKM guna menwujudkan 

perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. UU UMKM 

seharusnya bukan hanya sebagai bentuk aturan saja yang dibuat oleh pemerintah, tapi 

juga harus memperhatikan pelaksanaan dalam praktik terhadap usaha UMKM dengan 

cara memberikan perlindungan dan pengawasan..  

Pengenalan HAKI secara umum dan merek secara khusus pada pelaku usaha 

UMKM perlu diinformasikan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan karena 

UMKM merupakan aset pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu, Merek 

juga mampu menjadikan brand image yang merupakan tanda pengenal atau identitas 

suatu produk usaha. Bukan hanya produk dari usaha besar, UMKM pun memerlukan 
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merek sebagai bentuk proteksi produk karena merek merupakan hak seseorang atau badan 

hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Adanya merek terhadap produk dari 

UMKM menjadi sangat penting karena, produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di 

Indonesia banyak yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan ciri khas dengan keunikan 

produk lokal yang tidak dimiliki oleh pasar di luar negeri. 

Merek merupakan sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Para ahli menyimpulkan 

merek sebagai tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang 

dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum 

dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh yang lain. Secara umu 

merek mempunyai fungsi dalam perdagangan barang dan jasa sebagai tanda pembeda 

antar produk barang atau jasa. Merek bagi produsen digunakan sebagai jaminan nilai hasil 

usahanya dan bagi pedagang merek berfungsi untuk promosi atau memperluas pemasaran 

produk dan jasanya. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk memberikan pilihan antar 

beberapa produk dan jasa yang ada di pasaran. Secara khusus merek merupakan sarana 

untuk menumbuhkan industri perdagangan dalam rangka pembangunan nasional. 

Hak yang melekat pada merek seperti halnya hak kekayaan intelektual lainnya 

adalah hak eksklusif yanvg bertujuan untuk mencegah pihak lain melakukan peniruan 

tanpa izin pemilik HAKI untuk menggunakan merek yang identik (identical) atau mirip 

(similiar). 

Adanya merek dapat memberikan kemungkinan pelaku usaha lain melakukan 

kecurangan yang dapat merugikan UMKM. Kecurangan pelaku usaha lain biasanya 

adalah melakukan penggunaan merek yang menyerupai, memiliki persamaan pada pokok 

dan keseluruhannya. Perlindungan hukum oleh pemerintah dalam hal ini dapat dilakukan 

dengan cara pembinaan pada pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya pendaftaran 

merek pada produknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU UMKM dan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1998 

Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil mencantumkan mengenai 

pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah.  

Lembaga atau institusi yang mempunyai perdan dalam pembinaan UMKM 

adalah: 1) Lembaga teknis yang bertugas mengembangkan produk, utilitas, kualitas 

SDM, dan optimalisasi; 2) Lembaga keuangan yang bertugas menyediakan dana secara 

informal (microfinance). Keprofesionalan ini sering kali dikaitkan dengan pemberian 

dana kepada UMKM yang bankable, namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa 

hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) UMKM di Indonesia tidak memenuhi 

syarat bankable tersebut; 3) Lembaga pemasaran yang bertugas membantu memberi 

asitensi kepada UMKM dalam akses pasar dan pemasaran (market and marketing) 

Kesejahteraan masyarakat tanpa adanya persaingan usaha yang tidak sehat 

merupakan hal yang dicita-citakan oleh pemerintah. Oleh karen itu, pemerintah 

mengecualikan UMKM sebagai usaha yang tidak diiuktsertakan dalam Undang-Undang 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini diharapkan dengan pengecualian 

tersebut membuat UMKM lebih luas dalam melakukan kegiatan usahanya. Untuk 
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meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi ekonomi 

nasional dan juga menjaga kepentingan masyarakat secara umum dan kepentingan 

UMKM secara khusus. Tujuan pemeritah adalah menjamin terlaksananya pasar yang 

optimal, khususnya biaya produksi terendah dengan harga dan keuntungan yang wajar, 

kemajuan teknologi dan pengembangan produk bagi UMKM 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa; Hambatan 

pelaksanaan pendaftaran merek oleh pelaku usaha UMKM dalam praktik antara lain 

adalah kurangnya  kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM dalam  mendaftarkan 

merek dagang yang mereka pasarkan atau mereka buat. Belum banyak pelaku usaha 

UMKM yang mempunyai kesadaran bahwa melakukan pendaftaran atas merek barang 

atau jasa UMKM merupakan satu bentuk asset bernilai dan belum adanya tindakan 

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM mendaftarkan merek 

dagangnya. Hubungan antara pelanggaran merek dengan ketentuan persaingan usaha 

tidak sehat saling berkaitan karena merek merupakan salah satu bentuk perlindungan 

produk dagang pelaku usaha UMKM. 
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PENDAHULUAN 

Pasar oleh-oleh kuliner Indonesia sejak tahun 2017 lalu diramaikan dengan 

kehadiran varian “kue artis” atau “kue kekinian”. Disebut kue artis, karena menghadirkan 

selebriti sebagai ikon dari kue tersebut. Nama-nama bintang film, sinetron, penyanyi, 

hingga vlogger terkenal sama-sama menjadi pengusaha di bidang “kue artis”. Pada awal 

kemunculannya, kue-kue artis amat diminati masyarakat hingga banyak yang rela antri 

untuk mendapatkannya. Hal ini terbukti dari data jumlah penjualan per hari dan omset 

per bulan yang diperoleh dari bisnis kue artis tersebut. Salah satu contohnya yaitu 

Bandung Princess Cake milik penyanyi Syahrini yang mampu menjual 2.500 kue per hari 

atau sekitar 6 miliar per bulan pada tahun 2017 (Nilawati, 2017).   

Beberapa dari selebriti yang menjadi ikon kue artis tergabung dalam manajemen 

PT. Jannah Corporation (J-Corp). J-Corp adalah perusahaan milik Irwansyah dan Zaskia 

Sungkar, yang juga dikenal sebagai pemain film dan sinetron. Selebriti dalam konteks 

penelitian ini adalah individu-individu yang terkenal dan memiliki nilai komersial serta 

sosial budaya (Nayar, 2009). 

Penggunaan selebriti sebagai brand ambassador sebagai salah satu strategi 

marketing public relations sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh perusahaan di dunia. 

Brand ambassador tidak hanya bintang film atau penyanyi tapi ada juga dari olahragawan 

atau tokoh masyarakat. Seperti Ronaldo bintang sepakbola dunia pernah menjadi brand 

ambassador dari brand ayam goreng KFC. Penyanyi Beyonce juga menjadi duta dari 

minuman Pepsi. 

Brand ambassador pada dasarnya adalah duta untuk menyampaikan pesan-pesan 

dari sebuah perusahaan kepada dunia. Orang-orang yang terpilih menjadi ambassador, 

membantu sebuah brand untuk memiliki identitas dan menjadi pembeda diantara brand 

lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis. Dengan merekrut selebriti sebagai brand 

ambassador, perusahaan dapat mulai mengumpulkan konsumen yang loyal, 

meningkatkan keterlibatan konsumen dan konsumen lain dapat terinformasi dengan baik 

mengenai produk perusahaan. 

Menurut Rositter dan Percy dalam Royan (Royan, 2005) ada empat atribut pada 

pemilihan brand ambassador yang harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi dari 

sebuah brand. Pertama, visibility, seorang brand ambassador harus memiliki citra diri dan 

popularitas yang dapat mewakili sebuah brand atau produk. Kedua, credibility, seorang 

brand ambassador harus memiliki keahlian dan objektivitas yang sesuai dengan brand 

tersebut. Ketiga adalah attraction, untuk dapat mewakili sebuah brand, seseorang harus 

mailto:retasari.dewi@unpad.ac.id
mailto:preciosa.alnashava@unpad.ac.id
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disukai konsumen, dan memiliki kepribadian yang diinginkan oleh pengguna produk. 

Keempat adalah power, hal ini berkenaan dengan seberapa handal seorang brand 

ambassador untuk persuasi konsumen agar mempertimbangkan produk yang sedang 

dipromosikan. 

Celebrity endorsement adalah selebriti yang meminjamkan nama mereka untuk 

iklan produk atau layanan yang mungkin bukan milik mereka atau bukan keahlian mereka 

(Khatri, 2006). Meskipun demikian celebrity endorsement bisa dikatakan sebagai formula 

marketing yang paling popular untuk mempromosikan produk atau layanan untuk 

konsumen (Halonen-Knihght & Hurmerinta, 2010). Menurut Byrn dkk (Byrne, 

Whitehead, & Breen, 2003), celebrity endorsement telah menjadi salah satu strategi 

komunikasi yang digunakan untuk penjualan, dengan mencoba membangun citra yang 

sama antara brand dan konsumen. Umumnya sebuah produk atau brand diasosiasikan 

dengan seorang selebriti yang menjadi brand ambassador, tapi ada juga yang 

menggunakan beberapa selebriti dalam sebuah kampanye iklan.  

Public Relations (PR) memegang peranan penting dalam penggunaan selebriti 

sebagai brand ambassador, dengan merancang pesan dan media komunikasi yang dapat 

mengaitkan orang tersebut dengan produk. Kehadiran seorang selebriti dalam sebuah 

konferensi pers membuat berita menjadi lebih dramatis, menarik kalangan media untuk 

hadir, dan menjamin cakupan pesannya luas (Harris, The Marketer's Guide To Public 

Relations, 1991, p. 247).  

Penggunaan selebriti sebagai duta dari sebuah produk atau brand sejalan dengan 

konsep marketing PR yang dikemukakan oleh Thomas L. Harris. Menurut Harris, 

Marketing PR adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebuah kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Melalui penyampaian 

informasi yang dapat dipercaya sehingga mampu memberikan kesan yang 

mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan apa yang dibutuhkan, diinginkan, 

perhatian, dan ketertarikan konsumen (Harris, The Marketer's Guide To Public Relations, 

1991). Tujuan utama penggunaan celebrity endorsement adalah untuk meningkatkan 

penjualan, namun perlu memperhatikan image yang dimiliki oleh selebriti tersebut. 

Karena konsumen akan mengasosiasikan produk atau brand dengan selebriti tersebut.   

Penelitian terkait penggunaan selebriti sebagai brand ambassador di Indonesia, 

pernah dilakukan oleh Susanto dkk yang berfokus pada analisis penggunaan selebriti 

dalam pemasaran di era digital dan strategi pemasarannya di Instagram. Dengan 

menggunakan analisis VisCAP (visibility, credibility attraction dan power) penelitian ini 

dapat memberikan gambaran pentingnya keberadaan selebriti seperti Rafi Ahmad dan 

Nagita Slavina sebagai brand ambassador dari Gigieatcake di media Instagram. (Susanto 

& Harahap, 2017) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jannah corporation adalah perusahaan milik pasangan Zaskia Sungkar dan 

Irwansyah yang berprofesi sebagai penyanyi, pemain sinetron dan designer pakaian 

muslim. Semula ada 12 brand kue artis yang berada di bawah manajemen J-Corp, namun 
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yang bertahan hingga kini ada 10 brand dan brand baru Kia Cake. Tahun 2017 Jambi 

Jambe (Sarwendah) dan Semarang Thal Cake (Ruben Onsu) menyatakan mundur dari 

manajemen J-Corp. Selain kue, saat ini J-Corp juga membuka bisnis bidang jasa 

perjalanan umroh, makanan ringan dan restoran ayam goreng yang juga bekerja sama 

dengan selebriti sebagai ambassador.  

 
Gambar 1 Ucapan Selamat Idul Fitri J-Corp 

Sumber: Instagram  

 

Ada yang menarik dari strategi bisnis J-Corp, mereka memilih membangun brand 

di daerah dengan seorang brand ambassador, bukan membangun sebuah brand besar yang 

memiliki cabang di seluruh Indonesia. Hal ini sebenarnya sangat berisiko bagi J-Corp, 

seperti kasus keluarnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Keterikatan antara brand kue J-Corp 

dengan selebritinya sangat kuat di masyarakat, sehingga brand tersebut kehilangan 

identitasnya ketika selebriti mundur dari manajemen. Hingga kini Jambi Jambe dan 

Semarang Thal Cake belum beroperasi lagi atau melakukan re-branding. Berdasarkan 

hasil analisis pada 11 akun Instagram resmi kue artis J-Corp, terdapat banyak kesamaan 

antara akun yang satu dengan yang lainnya dalam strategi membangun brand dan citra.  

 

 

Kriteria Pemilihan Selebriti 

Produk kue artis dari Jannah Corp menggunakan selebriti yang sudah dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Hal ini karena semakin dikenal masyarakat, semakin positif efek 

kehadirannya pada konsumen. Sebagai brand ambassador, selebriti-selebriti ini sering 

muncul di berbagai media promosi, mempromosikan produk di media pribadinya dan 

hadir di berbagai kegiatan yang disponsori oleh perusahaan.  

Selebriti yang menjadi brand ambassador J-corp selain memiliki banyak 

penggemar dan pengikut di akun media sosial Instagram. Dengan banyaknya jumlah 

penggemar dan pengikut di akun media sosial, maka jumlah konsumen yang bisa 

dijangkau dalam satu kali promosi pun dapat dikalkulasikan. 
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Di samping jumlah followers, hal lain yang dapat diamati dari beberapa brand 

ambassador dari kue artis milik J-Corp adalah citra relijius. Beberapa dari mereka 

memiliki kesan relijius, seperti Zaskia Sungkar, Laudya Cyntia Bella, Melly Goeslaw dan 

Zaskia Adya Mecca yang beragama Islam dan menggunakan hijab dalam kesehariannya.  

Selebriti-selebtiti ini juga dikenal memiliki citra yang positif, mereka sering 

berperan sebagai protagonis dalam film maupun sinetronnya. Pemilihan selebriti ini 

menjadi penting karena selebriti seringkali dianggap sebagai sumber informasi yang 

kredibel dan kredibilitas selebriti digambarkan sebagai total jumlah gambaran positif 

yang membuat dan meningkatkan penerimaan pesan (Erdogan, Baker, & Tagg, 2001). 

Selebriti yang memiliki kredibilitas yang baik memiliki dampak positif pada penerimaan 

pesan -pesan persuasi. 

 

Tabel 1Jumlah Pengikut Akun Instagram Kue Artis dan Profesi 

 

No Brand Ambasador Jumlah 

Pengikut di 

Instagram 

Profesi 

1 Surabaya Snow 

Cake 

Zaskia Sungkar 13,1 juta Penyanyi, pemain sinetron, 

designer pakaian 

2 Medan 

Naopeon 

Irwansyah 6.1 juta Penyanyi, pemain sinetron 

3 Palembang 

Lamonde 

Irwansyah 6.1 juta Penyanyi, pemain sinetron 

4 Vidi Vini Vici 

Surabaya 

Vidi Aldiano 953 ribu Penyanyi 

5 Cirebon Sultana Indra Bekti 1,5 juta Presenter 

6 Gigieat Cake Nagita Slavina 22.4 juta Pemain sinetron 

7 Bandung 

Makuta 

Laudya Cyntia 

Bella 

21.3 juta Pemain film dan sinetron 

8 Really Cake Prily Latuconsina 21.2 juta Pemain film dan sinetron 

9 Pekanbaru Just 

Cake 

Melly Goeslow 5,6 juta Penyanyi 

10 Mamahke Jogja Zaskia Adya 

Mecca 

10.4 juta Pemain film dan sinetron 

11 Kia Cake Zaskia Sungkar 13,1 juta Penyanyi, pemain sinetron, 

designer pakaian 

  

Dalam kegiatan publisitasnya Jannah Corp tidak hanya melibatkan selebriti yang 

menjadi ambassador, tapi juga keluarga yang bukan selebriti. Seperti beberapa promosi 

Vini Vidi Vici Surabaya yang sering menampilkan ibu dari penyanyi Vidi Aldiano. Selain 

itu, muncul juga Cirebon Sultana yang sering melibatkan istri dari Indra Bekti dalam 

kegiatan publisitasnya atau Mamahke Jogja dan Gigieat Cake yang sering melibatkan 
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suami dan anak pada beberapa media promosinya. Jannah Corp juga dalam beberapa 

keterangan foto di sering menuliskan tagar #Jannahcorpfamily. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kriteria selebriti yang menjadi ambassador produk J-Corp adalah 

selebriti yang memiliki citra positif, agamis dan memiliki hubungan yang harmonis 

dengan keluarganya.  

 

 
Gambar 2 Promosi Instagram Vini Vini Vici dan Cirebon Sultana 

Sumber: akun Instagram @vidi.vinivici dan @cirebonsultana 

 

 

Positioning Kue Artis sebagai Oleh-oleh Khas Daerah 

Dari sebelas varian kue artis milik Jannah Corp ada delapan brand yang 

menggunakan nama kota di Indoensia, dan hanya memiliki cabang di kota tersebut. 

Dalam setiap publikasinya J-Corp juga menambahkan logo Wonderful Indoensia yang 

menandakan bahwa J-Corp mendukung Kementerian Pariwisata dalam promosi 

pariwisata di Indonesia. Meski dari penampilan dan varian rasa kue milik J-Corp tidak 

banyak membawa kesan Indonesia namun J-Corp mengklaim produk-produknya sebagai 

kuliner khas kota-kota tersebut, terlihat dari penambahan tanda #kulinerMedan, 

#kulinerBandung dan lain-lain. Dihalaman akun instagramnya, brand kue-kue ini juga 

menambahkan tanda tagar #oleholeh atau seperti Bandung Makuta yang sering 

menambahkan tagar #oleholehbandung, #bandungjuara #persibjuara, dan sebagainya 

yang mengasosiasikan brand tersebut dengan daerahnya.  

Dalam hal ini J-Corp telah memiliki positioning yang jelas di pasaran, yaitu kue 

artis yang menjadi oleh-oleh kekinian dari sebuah daerah. Karena menuurt Harris (Harris, 

1998, p. 27), “Positioning is at the heart of every successful integrated marketing 

communication program.” Dengan memiliki positioning yang jelas maka kegiatan iklan, 

promosi dan pesan-pesan public relations dapat lebih kohesif, kumulatif dan saling 

menguatkan. Seperti penggunaan tagline dengan Bahasa daerah.  
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Tabel 2 Tagline Brand Kue Artis 

No Brand Kue Artis Tagline 

1 Surabaya Snow Cake Oleh-oleh Kekinian Suroboyo, 

#Iki Sing Nagih Lho Rek 

2 Medan Napoleon Oleh-oleh Paten 

#Gak Nyesal lah Kelen 

3 Palembang Lamonde Oleh-oleh Kito 

#Dak Katek Duonyo 

4 Vidi Vini Vici Surabaya #DefinisiBahagia 

#DatangLihatRasakan 

5 Cirebon Sultana Oleh-oleh Wong Cirebob jeh, #LangsungGaweDemen 

6 Gigieat Cake #SegigitbikinHits 

7 Bandung Makuta Sebuah cerita dari kota Bandung penuh cinta dan 

romansa 

#initehngangenin 

8 Really Cake #reallyreallybikinketagihan 

9 Pekanbaru Just Cake Keramahan Kota Bertuah yang Takkan Terlupa 

#buatebayang 

10 Mamahke Jogja Istimewa karena Budaya dan Kearifan masyarakatnya 

#istimewarasane 

11 Kia Cake #CocokKoRasa 

   

Brand kue artis dari J-Corp menggunakan tagline atau jargon dari bahasa daerah, 

selain itu beberapa promosinya juga menampilkan brand ambassador yang mengucapkan 

bahasa daerah.  Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan produk dengan konsumennya. 

Kemiripan (similarity) didefinisikan McGuire sebagai kemiripan yang seharusnya ada 

antara sumber dan penerima pesan (McGuire, 1985, p. 233) 

Jika konsumen mampu mengidentifikasikan dirinya mirip atau dekat dengan 

sebuah brand, maka konsumen akan lebih mudah terpengaruh dengan pesan-pesan yang 

disampaikan brand tersebut. Menurut salah satu prinsip komunikasi semakin mirip 

latarbelakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi yang dibangun. (Mulyana, 

2002, p. 107).  

Sebuah pepatah mengatakan “Think globally, act locally.” Dengan menggunakan 

selebriti nasional dengan pesan berbahasa daerah, setiap brand tersebut mendapat tempat 

di hati masyarakat daerah setempat, karena dianggap mampu memahami budaya dan 

nilai-nilai yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung, strategi ini juga membuat 

masyarakat memiliki rasa memiliki dan kebanggaan pada brand tersebut. Di masa 

mendatang, hal ini berpotensi menggeser kebiasaan membeli oleh-oleh masyarakat yang 

semula kue tradisional menjadi kue artis tanpa meninggalkan semangat kedaerahaan .  
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Gambar 3 Penggunaan Bahasa Daerah pada Promosi Instagram Kue Artis 

Sumber: akun Instagram @palembanglamonde dan @bandungmakuta 

 

Membangun Hubungan yang Berarti dengan Konsumen 

Mengelola sebuah brand baru ditengah pasar yang kompetitif menjadi sebuah 

tantangan tersendiri bagi para pengusaha. Perlunya mencari strategi yang tepat dalam 

memperkenalkan brand baru, membangn kepercayaan dari konsumen, 

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan melibatkan konsumen dengan sebuah 

brand. Hal tersebut merupakan beberapa kegunaan dari Marketing Public Relations 

(MPR) yang dikemukakan oleh Thomas L. Harris. (Harris, The Marketer's Guide To 

Public Relations, 1991, p. 7). Dalam beberapa hal, MPR berdampak positif karena mampu 

menambahkan nilai pada produk atau brand dengan pesan yang dapat dipercaya. Salah 

satu kegiatan yang dilakukan J-Corp dalam membangun hubungan dengan konsumen 

yaitu melalui kegiatan Meet and Greet dan Fun Sales. 

 

Opening Ceremony dan Meet and Greet 

Kesan pertama adalah hal yang penting bagi sebuah brand. Kegiatan upacara 

pembukaan merupakan awal dari sebuah usaha baru, kegiatan ini sangat esensial bagi 

kesuksesan usaha dimasa yang akan datang. Kegiatan opening ceremony atau grand 

launching kue artis tidak ubahnya seperti acara meet and greet dengan selebriti. Orang-

orang yang hadir di acara tersebut tidak hanya mereka yang ingin membeli atau penasaran 

dengan produknya tapi juga penggemar dari selebriti tersebut.  Selebriti yang memiliki 

banyak penggemar memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga media dengan sendirinya 

akan datang. Cakupan penyebarannya tidak hanya di bagian berita tapi juga di media 

hiburan.  
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Gambar 4 Promosi Opening Ceremony dan Meet and Greet Melalui Instagram 

Sumber: Akun Instagram @gigieatcake dan @medannapoleon 

 

Fun Sales Activity  

Membangun hubungan positif dengan pelanggan merupakan salah satu isu yang 

harus dihadapi dunia pemasaran. Karena itu beragam strategi digunakan sebuah brand 

untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Sebuah studi yang 

dilakukan Verint yang dikutip dalam marketingcharts.com menunjukan bahwa 61% 

konsumen yang memiliki pengalaman menyenangkan dengan sebuah perusahaan akan 

menceritakan pengalamannya pada teman dan keluarga. Di antara mereka ada juga akan 

menuliskan ulasan positif, memberikan feedback pada perusahaan, menuliskannya di 

media sosial, dan hanya 15% yang tidak melakukan apa-apa. (industries: retail and e 

commerce, 2015). J-Corp mengadakan acara fun sales activity, dimana brand 

ambassador dari kue artis hadir di gerai kue dan melayani pelanggan. Selebriti yang hadir 

dan kondisi gerai telah dipersiapkan sedemikian rupa, terutama terkait keamanan, agar 

konsumen yang hadir tertib sehingga selebriti dapat melayani pelanggan dengan baik.  

     

 
Gambar 5 Fun Sales Activity Surabaya Snow Cake dan Gigi Eat Cake 

Sumber: Instagram 
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Pada kegiatan Fun Sales ini konsumen mendapat pengalaman dilayani langsung 

oleh selebriti, dapat berfoto bersama, dan menyampaikan saran dan masukannya pada 

selebriti terkait produk yang mereka promosikan. Tidak jarang pelanggan yang datang 

membagikan fotonya pada keluarga atau juga di media sosial, tentu saja hal ini 

menguntungkan bagi brand karena mendapat publikasi gratis.  

  

PENUTUP 

 Di dunia bisnis kuliner Indonesia yang sangat kompetitif seperti saat ini, para 

pengusaha kuliner pun melakukan berbagai strategi agar produknya diminati dan laku di 

pasaran. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan melibatkan selebriti dan 

memunculkan mereka sebagai ikon produk. Begitu pula halnya dengan Jannah Corp, 

untuk mempromosikan produk kue artis yang berada dalam manajemennya, perusahaan 

ini merekrut brand ambassador untuk melakukan endorsement atas produk mereka. 

Strategi celebrity endorsement yang dilakukan oleh J-Corp dapat dianalisis melalui akun 

Instagram dari setiap produk kue artis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

kesamaan kriteria selebriti yang direkrut, yaitu selebriti dengan citra positif dan relijius. 

Selain itu, post Instagram yang diunggah oleh produk-produk kue artis memperlihatkan 

semangat kedaerahan lewat penggunaan bahasa daerah. Hal lain yang juga dapat diamati 

adalah strategi kue artis dalam membangun hubungan positif (engagement ) dengan para 

konsumennya.  Pada akun Instagram masing-masing, dapat dilihat bagaimana produk J-

Corp mempromosikan kegiatan meet and greet dan  fun sales yang melibatkan para 

selebriti.  

Penelitian ini menunjukkan bagaimana kombinasi antara celebrity endorsement 

dan pemanfaatan media sosial dapat menjadi sebuah strategi branding yang kuat. Seiring 

dengan semakin beragamnya platform media sosial sekaligus fitur yang dimiliki oleh 

setiap media sosial potensinya sebagai media promosi akan semakin berkembang. Untuk 

itu, masih dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait media sosial sebagai alat 

pemasaran, terutama dalam kaitannya dengan celebrity endorsement. 
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PENDAHULUAN 

Konsumen merupakan aset yang berharga bagi pihak perusahaan, sehingga 

dalam mendapatkan serta mempertahankan pelanggan dibutuhkan upaya untuk 

memberikan kepercayaan terhadap merek dari jasa yang ditawarkan/dipelihara oleh 

perusahaan. Sebab dengan besarnya kepercayaan pada suatu nilai merek yang kuat, 

dapat diharapkan terjadi kepuasan yang berdampak pada loyalitas konsumen yang 

nantinya akan membentuk kemungkinan transaksi yang berulang dari konsumen 

terhadap produk/jasa (Schifman, 1997 : 86).   

Perusahaan di bidang jasa berkembang dengan sangat pesat di era tahun 2000 an 

di Indonesia, begitu juga dengan usaha di bidang fotografi. Peningkatan industri jasa ini 

berkembang seiring dengan meningkatnya minat konsumen dalam bidang fotografi, 

tetapi hal ini sering tidak ditunjang oleh keahlian memotret dari diri si calon konsumen, 

sehingga gambar yang tercetak dalam foto akan tampil apa adanya, dan kadang-kadang 

hasilnya kurang bagus. Salah satu kendalanya dikarenakan kurangnya keahlian si 

pemotret (konsumen tersebut). Karena menyadari keterbatasan ini,banyak  masyarakat 

menggunakan jasa ahli fotografi pada saat yang dirasakan penting untuk keperluan 

pribadi, seperi: foto pernikahanm, foto wisuda, Foto ulang tahun, foto keluarga serta 

event yang danggap penting  lainnya. Selain itu untuk juga keperluan bisnis, seperti : 

foto katalog barang, foto maket, foto produk fashion dan asesoris , foto perumahan atau 

bahkan foto produk/jasa ainnya. 

Konsumen jasa fotografi ditawarkan berbagai pilihan, terkait dengan keputusan 

mengenai studio foto yang akan digunakan jasanya. Sehingga perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa fotografi dalam menjalankan usahanya berlomba-lomba untuk 

memberikan yang terbaik bagi konsumen, karena industri jasa di bidang ini menghadapi 

pesaing (competitor) yang menawarkan jasa serupa. Untuk memenangkan persaingan, 

maka perusahaan jasa fotografi harus menciptakan citra yang positif bagi masyarakat 

mengenai merek perusahaannya.  

Menurut Aaker Myer (1991) Citra merek diartikan sebagai seperangkat asosiasi 

unik yang ingin diciptakan atau dipelihara para pelaku pasar. Asosiasi tersebut 

menyatakan tentang arti sesungguhnya merek serta janji yng diberikannya kepada 

konsumen. Selanjutnya  Burnet Moriarty Wells, dalam bukunya Advertising : Principles 

‘and Practice menjelaskan elemen yang terdapat dalam citra merek pada konsumen 

yaitu “Semua elemen yang teridentifikasi, keperibadian produk, perasaan dan asosiasi 

yang ada dalam benak konsumen merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam citra 

merek. (Wells, 5th ed 2000 : 342) Dengan citra merek yang baik di mata pelanggan, akan 

mailto:funny_fikomunpad@yahoo.com
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membuat konsumen bertahan atau kembali lagi kepada merek tersebut dan lambat laun 

konsumen akan menjadi loyal terhadap merek tersebut.  Sikap loyal terhadap merek 

tentu tidak lepas dari kepuasan konsumen itu sendiri dalam menggunakan suatu merek. 

Konsumen puas atau tidak puas akan memberitahukannya ke pihak lain, kasus yang 

paling sering ditemui adalah private response berupa peringatan atau juga 

pemberitahuan kepada pihak teman, keluarga juga kolega bahkan kepada yang aru 

dikenal atau pihak lain mengenai pengalaman saat berinteraksi dengan perusahaan atau 

merek yang bersangkutan). Kasus lain yang juga sering ditemui menurut Tjiptono (2005)  

adalah third-party response  yaitu konsumen  mengambil jalur hukum untuk meminta 

ganti rugi; kadang melakukan pengaduan lewat   media massa, atau  mengadukan kepada 

lembaga konsumen. Perusahaan perlu menjaga kepuasan konsumennya agar 

sustainabilitas dan juga profitabilitas perusahaan akan terjamin. Karena  kepuasan 

konsumen merupakan faktor penentu suatu tingkat loyalitas. Untuk membentuk loyalitas 

yang kuat maka perusahaan perlu menjalin komunikasi yang baik dengan konsumennya. 

Pemeliharaan hubungan yang baik dengan melakukan komunikasi yang interaktif  antara 

perusahaan dengan konsumen dapat dilakukan oleh bagian public relation atau bagian 

humas (Rosady Ruslan, 2006:29) Oleh karena itu manajer dan juga staf humas memiliki 

tanggung jawab untuk menyusun program kegiatan (special event dan agenda setting) 

yang komprehensif mulai dari pengumpulan data, mendefiisikan masalah serta 

melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta komunikasi, selanjutnya melakukan 

pengawasan dan evaluasi atas hasil yang dicapai.  

 

PEMBAHASAN 

Persaingan yang ketat diantara studio-studio foto yang ada, pada  akhirnya 

menimbulkan pengklasifikasian reputasi tersendiri di benak konsumen berdasarkan 

nama mereknya. Seperti di wilayah Kota Bandung, ada beberapa studio foto yang sudah 

melekat dengan kuat di benak konsumen seperti Foto studio Seni Abadi yang melegenda 

untuk pemotoan formal  untuk dokumen penting seperti untuk ijazah, pasfor, dan lain-

lain. Studio foto Jonas yang lekat dengan foto gaya dan foto keluarga serta foto wisuda 

juga foto suasana yang rata-rata bernuansa romantis, keceriaan, kehangatan, 

kekompakan dan keakraban. Kedua studio tersebut sangat terkenal di era tahun 1980 an. 

Kemudian diikuti oleh studio foto “Betty”, studio foto “Cantik”, studio foto “Multivera”, 

studio foto ”Lotus”, Studio foto “Gembira”, Studio foto “Aloen” dan sebagainya.  

Bisnis Foto yang awalnya dilakukan di studio, meluas ke foto di luar ruang 

seperti perusahaan  studio foto Papyrus selain melayani foto studio, juga melayani foto 

outdoor, digital montague (menggabungkan gambar, background, teks), digital 

restorasi (memperbaiki gambar/foto yang rusak), scanning (scan dari film slide), desain 

logo (membuat logo), typesetting (setting tulisan dan print), setting pelat teks foil (setting 

tulisan untuk foil), dan juga mengadakan jasa pelatihan fotografi.  Differensiasi jasa 

itulah yang membuat Papyrus Photo berbeda dengan studio foto yang lain, dimana 

fasilitas jasa yang ditawarkan lebih bervariatif dibanding studio foto lainnya. 



87 

 

 Papyrus photo mengelola komunikasi dengan konsumennnya dengan baik, salah 

satunya dengan komunikasi nonverbal melalui merk. Pesan komunikasi yang ada pada 

elemen-elemen yang teridentifikasi pada logo Papyrus Photo, yaitu menyangkut 

gambar, warna dan tulisan yang ada pada logo. Papyrus Photo adalah perusahaan jasa 

yang bergerak di bidang fotografi, dimana logo perusahaan adalah sebagai nama, simbol 

dan package design. Logo dibuat dan dirancang oleh perusahaan dengan sangat apik, 

karena logo  adalah sebagai alat untuk mendiferensiasikan atau membedakan dari produk 

perusahaan lain.  Selain logo komponen lainnya yang  juga penting adalah warna. Warna 

adalah komponen yang penting dari suatu logo, dimana bisa mencerminkan suatu arti 

yang ada dari simbol perusahaan. Papyrus Photo mempunyai logo yang sangat 

sederhana, karena hanya disajikan sebuah tulisan saja, yaitu nama perusahaannya. 

Logonya hanya mempunyai satu warna yaitu hitam yang menjadikan warna logo itu 

lebih dominan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan komunikasi nonverbal, bahwa 

warna adalah salah satu jenis dari komunikasi nonverbal. Berarti dengan demikian warna 

logo Papyrus Photo juga dibuat sedemikian rupa dengan mempunyai arti tersendiri.  

 Komunikasi nonverbal dalam bisnis fotografi sangat penting artinya bagi 

komunikator/pengirim pesan dan komunikan/penerima pesan, karena dengan foto dapat 

mudah untuk dikodifikasi atau diterjemahkan oleh penerima. Foto bersifat efisien, 

dimana suatu pesan nonverbal dapat disampaikan tanpa harus dipikir dengan proses yang 

panjang, dan pihak penerima atau audience juga dapat menangkap artinya dengan cepat. 

(Purwanto, 1996 : 7). Apa yang ada dari logo Papyrus Photo mencerminkan kepribadian 

yang ada dari produk Papyrus Photo. Pesan yang disampaikan dari logo Papyrus Photo 

sebagai pengirim pesan, dan konsumen adalah sebagai penerima pesan sangat mudah 

untuk dicerna oleh kedua beah pihak, artinya mereka mempersepsikan apa yang ada dari 

logo tersebut. Dengan demikian elemen-elemen yang teridentifikasi pada logo Papyrus 

Photo dapat diterima maknanya oleh penerima pesan dan dapat disampaikan dengan 

baik oleh Papyrus Photo sebagai pengirim pesan. 

Citra merk merupakan  sesuatu yang penting baik bagi seseorang maupun bagi  

organisasi, karena  Citra merk muncul dari judgement atau                                                                                                

penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu obyek. Citra yang terbentuk di 

benak konsumen dapat positif maupun negatif, tergantung pada pandanga yang 

diberikan oleh seseorang atau upaya dari pihak perusahaan. Seperti pada perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa jika memberikan pelayanan yang  baik, atau kualitas 

pelayanannya prima, maka citra perusahaan yang  akan terbentuk di benak konsumen 

akan menjadi citra yang positif.Upaya untuk menampilkan citra yang positif di bidang 

jasa yang sifatnya intangible, tidak terlepas dari dimensi fisik (aspek tangible)  seperti 

ruangan yang tertata, peralatan yang lengkap, seragam pegawai, pewarnaan, 

penempatan, merk, logo yang menarik, tagline dan lain-lain. 

 Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa harus cerdas dalam menamai 

perusahaannya. Nama begitu penting dalam bisnis jasa, karena seperti sudah disebutkan 

terdahulu bisnis jasa sifatnya intangible sehingga perlu dipikirkan nama 

merek/perusahaan yang benar-benar dapat merepresentasikan jasa tersebut. Begitu 
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menyebut nama/merk perusahaan tersebut maka harus langsung konsumen 

membayangkan apa yang akan diperolehnya dari merek tadi. Dalam bisnis fotografi 

khususnya studio foto Papyrus mempunyai merek dagang dengan memilih nama 

perusahaannya sendiri. Senada dengan yang dikemukakan oleh Carter bahwa, merek 

dagang yang kuat memiliki nilai yang tinggi, dan citra merek yang kuat juga dapat 

menjadi sumber keunggulan yang besar untuk bertarung dengan pesaingnya. (Carter 

1996 : 90).  

Setiap perusahaan yang memiliki citra korporat yang kuat dan unggul, biasanya 

memiliki logo ang didesain apik kadang unik bahkan seringkali disayembarakan agar 

memudahkan dalam menancapkannya di benak konsumen, karena berawal dari 

konsumen akan sangat mudah diterima oleh konsumen. Studio foto Papyrus selain 

mempunyai merek dagang, juga memiliki logo yang dirancang dengan apik dan penuh 

makna, nama yang simpel dan mudah untuk diingat (ingat papyrus ingat akan lembaran 

naskah-naskah kuno) nama yang sudah memiliki nilai investasi di benak konsumen 

sehingga pas dan mudah diingat, disamping itu juga memiliki sistem kemasan yang 

terencana dan terdapat ciri khas yang serupa di setiap karya, serta menjaga  konsistensi 

penggunaan seluruh elemen atau brand activation dalam program identitas sehingga 

memberikan kesan yang kuat di benak konsumennya. Sejalan dengan pendapat Kotler 

bahwa, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu obyek. Sikap dan tindakan atau perilaku orang terhadap suatu obyek 

sangat ditentukan oleh citra obyek tersebut tentunya. (Kotler, 2000 : 18).  

Hal serupa juga dilakukan oleh Mc Donald yang membentuk memori konsumen 

dengan merepresentasikan karakter Ronald Mc Donald. Karakter yang dekat dengan 

anak-anak karena  segmen pasarnya yang khusus adalah anak-anak. Karakter Ronald Mc 

Donald dengan kostumnya memberikan rasa senang pada anak-anak, ditambah dengan 

karakteristik pelayanan yang konsisten dan cepat. Gambaran ini dapat dibentuk dalam 

benak konsumen melalui komunikasi yang dilakukan oleh manajer  public relations.  

 Gambaran perusahaan/organisasi merupakan suatu saringan yang dapat 

mempengaruhi persepsi yang dibentuk oleh konsumen atas pengalamannya terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan/organisasi. Apabila konsumen memperoleh 

pegalaman yang baik maka terbentuk persepsi yang baik, dengan demikian jika 

mendapatkan sedikit pengalaman buruk dari  perusahaan/organisasi maka besar 

kemungkinan tidak akan berakibat fatal. Akan tetapi sebaliknya, jika mendapatkan 

pengalaman buruk maka kemungkinan besar dapat menghilangkan/mengurangi citra 

yang positif, untuk mengembalikannya memerlukan penanganan yang khusus dan 

memerlukan waktu serta upaya lainnya. Sehingga  citra ini selain perlu dibentuk juga 

perlu dipertahankan serta ditingkatkan, mengingat persaingan dalam bisnis jasa ini 

semakin hari semakin ketat. 

Melalui merek konsumen akan mengetahui eksistensi dari produk/jasa yang 

dimaksud, contoh merek Nestle yang identik dengan produk susu, hanya  dengan melihat 

merek yang disajikan melalui symbol atau logo saja, maka konsumen dengan cepat akan 

mengetahui merek tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa merek tersebut sudah 
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diterima bahkan mendapatkan posisi dalam pikiran atau benak konsumen. Bisa jadi 

merek tersebut menjadi pemanggil bagi produk/jasa sejenis, dengan kata lain posisioning 

produk/jasa yang kuat dapat menjadi top of mind dalam diri konsumen. Menurut  

American Marketing Association (AMA) dalam Kotler mengatakan bahwa, merek 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari sesuatu yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing”. (Kotler, 2000 : 460). 

Selanjutnya Primo Angeli yang merupakan seorang disainer pengemasan  ternama dari 

Amerika berpendapat bahwa, merek adalah wajah dari sebuah perusahaan dalam 

menghadapi dunia. Setiap pembaharuan yang berhubungan dengan merek tersebut harus 

ditangani secara sangat hati-hati, dan perlu dijaga agar pesannya dapat tersampaikan 

dengan tepat,  baik kepada konsumen baru maupun konsumen yang setia. Pesan yang 

disampaikan seharusnya dapat menyampaikan gambaran tentang perusahaan. Gambaran 

tentang perusahaan meliputi standar-standar perusahaan, landasan, nilai-nilai, budaya 

perusahaan dan sikap perusahaan. Apabila terjadi sedikit saja kesalahan, maka bisa jadi 

merek yang kuat dan unggul sekalipun dapat  menjadi kabar buruk dan dalam sekejap 

bisa menghancurkan kredibilitas yang telah lama di bangun. Dalam proses disain 

kemasan merek perlu ketelitian, perlu dilakukan pengkombinasian antara jenis, bentuk 

dan ukuran huruf (font) dengan modifikasi pada tampilan grafis dengan melakukan 

harmonisasi warna. Dengan demikian akan diperoleh sebuah simbol visual yang 

khas/unik, memiliki karakter, serta mudah diingat dan memiliki kualitas visual yang 

istimewa  karena spesifik. Beberapa  contoh merek yang telah menjadi simbol visual 

antara lain Nike, Adidas, FILA, McDonald’s, KFC, dan lain sebagainya. Merek-merek 

di atas bagi sebagian besar masyarakat, apalagi pelanggan tanpa harus dibaca, mereka 

dengan cepat mengetahui,   walaupun hanya terlihat selintas simbolnya 

 Untuk itu seperti yang dikemukakan  oleh Stanton (1996) bahwa, merek adalah 

sebuah rancangan atau desain yang dalam proses pembuatannya harus benar-benar 

dilakukan secara apik oleh perusahaan, baik tampilan gambar ataupun logonya juga 

nama merek. Karena pembuatan merek dimaksudkan merek tersebut dapat dikenal luas 

dan dapat dipasarkan dengan mudah serta memiliki  keunggulan serta memiliki nilai 

beda di kalangan masyarakat , disamping itu agar dapat diingat sampai puluhan tahun 

seperti Kecap Bango yang sudah menancap di benak konsumen selama 90 tahun atau 

kecap Siong Hin (SH) yang sudah bertahan 98 tahun,  kecap  Cap  Orang Jual sate  sudah 

bertahan selama 129 tahun, juga Kecap Banteng yang sudah menduduki benak 

konsumen selama 136 tahun,  bahkan kalau bisa diingat ratusan tahun seperti merek 

Stora yang mampu bertahan dibenak konsumen selama 800 ratusan tahun atau 

Sumitomo yang sudah bercokol di benak konsumen selama lebih dari 400 tahun dan 

masih banyak perusahaan yangdapat menjaga citra mereknya dengan sangat baik. 

Guna merek  adalah mempermudah para konsumen mengidentifikasi produk atau 

jasa yang mereka lihat atau akan beli. Menurut Stanton (1996) merek juga dapat 

membuat pembeli yakin akan mendapatkan  kualitas barang yang sama jika mereka 

melakukan pembelian ulang. Adapun bagi produsen ataupun penjual maka guna merek 
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menurut Simamora  (2003) merek merupakan sesuatu yang dapat diiklankan dan akan 

dikenali konsumen bila sedang diperagakan di etalase toko. Merek juga membantu para 

penjual untuk mengendalikan pasar sasaran, bagi konsumen yang tidak mau 

dibingungkan oleh produk/jasa sejenis. Selain itu merek mengurangi perbandingan harga 

bila konsumen dihadapkan pada beberapa barang/jasa dengan merek yang berbeda. 

Guna lainnya dari merek bagi penjual dapat menambah ukuran prestise untuk dibedakan 

dari merek lainnya.  

 Perlu diupayakan agar merek menjadi sesuatu yang khas, unggul dan berbeda 

dari produk/jasa sejenis. Untuk itu merek perlu ditunjang dengan karakter merek yang 

baik. Beberapa sifat merek yang baik antara lain mencerminkan manfaat dan kualitas, 

singkat dan sederhana, mudah diucapkan, didengar, dibaca serta diingat, memiliki kesan 

berbeda dari merek-merek yang sudah ada, mudah diterjemahkan kedalam bahasa asing 

serta tidak mengandung konotasi negatif dan dapat didaftarkan dan dilindungi secara 

hukum sebagai hak kekayaan Intelektual. (Simamora, 2003) 

Begitu banyaknya merek yang ditemui setiap hari, dari mulai bangun tidur 

sampai kembali tidur, seseorang berhadapan dengan merek-merek. Semua merek sudah 

tentu ingin menampilkan sesuatu yang selalu bisa dikenal dan diingat oleh setiap orang. 

Ada jutaan merek dan tidak semua merek itu dikenali konsumen. menurut Davis (2001) 

Merek yang kuat memiliki tempat yang di benak konsumen.” 

Dalam memposisikan merek perlu strategi marketing dan komunikasi yang 

handal, jika merek mengandalkan promosi yang bersifat individual, seperti personal 

selling dan beberapa teknik direct marketing, sulit untuk membangun citra merek yang 

kuat. Kondisi ini terjadi karena setiap individu tidak mendapatkan stimuli yang sama. 

Karena dalam  pemasaran langsung yang diutamakan adalah meningkatkan penjualan 

sehingga setiap konsumen diperlakukan secara personal. Untuk menanamkan citra 

merek perlu dibuat program-program penanganan merek yang direncanakan dan 

dirancang serta dilaksanakan oleh manajer humas maupun manajer pemasaran.  

Terdapat empat pilihan sponsor merek yang dikemukakan Kotler dalam buku 

Simamora (2003). Keempat pilihan tersebut adalah: Kesatu merek yang dilaunching 

sebagai merek produsen seperti Indomie, Sosro ataupun IBM; Kedua , merek yang 

menggunakan nama perantara atau yang disebu merek privat atau merek toko atau merek 

distibutor seperti produk-produk Hero dari supermarket Hero, Yoa dari supermarket 

Griya, dan lain-lain; Ketiga dengan cara menggunakan lisensi dan Keempat adalah 

membangun merek bersama seperti Kualiva yang menggabungkan Hero, simpatim bank 

bali, gramedia yang membuat kartu anggota  yang dapat digunakan di beberapa 

perusahaan yang tergabung. Pilihan-pilihan tersebut perlu terlebih dahulu dianalisis 

sebelum diluncurkan di pasar.  

 Organisasi/Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa memiliki tantangan 

yang berbeda dalam memposisikan merek perusahaan agar diterima oleh konsumen 

potensialnya. Harus fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen untuk 

menyesuaikan dengan situasi pasar sasaran.  Organisasi/perusahaan harus dapat 

membedakan jasa mereka dari para pesaingnya, agar  jasanya dapat diterima dan lebih 
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banyak  dikenal karena nilai tambah dan nilai beda atau lebih unik dari produk lain yang 

sejenis. Dengan kata lain,  perusahaan/organisasi harus menciptakan citra merek yang 

baik di mata konsumen. Perencana merek dalam proses membentuk citra merek, harus  

memasuki dunia persepsi. Karena citra (image) adalah persepsi yang relatif konsisten 

dalam jangka panjang (enduring perception). Walaupun tidak mudah dalam membentuk 

citra positif, akan tetapi sekali terbentuk, tidak mudah juga untuk mengubahnya. Untuk 

melihat posisi posisi merek, perusahaan/organisasi dapat  melakukan uji coba dengan 

mengajukan pertanyaan tentang bagaimana citra merek terbentuk di benak konsumen.  

Menurut Simamora (2003) Citra merek terbentuk dari interpretasi akumulasi dari 

berbagai informasi yang didapat konsumen. Interpretasi konsumen hasilnya berkaitan 

dengan dua hal yaitu bagaimana konsumen melakukan interpretasi, dan  informasi apa 

yang diinterpretasi. Informasi mengenai merek  tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh 

perusahaan/organisasi. Konsuen seringkali menggunakan berbagai sumber seperti 

orang-orang yang dekat, kadang dengan konsumen lain, juga dari  wiraniaga, dari 

membaca informasi di  media massa, dan lain-lain. Walaupun tidak dapat  

mengendalikan sepenuhnya proses pembentukan citra merek akan tetapi jangan biarkan 

citra merek berjalan dengan sendiri pada konsumen. Jika ingin membangun merek yang 

kuat,  perusahaan/organisasi selayaknya melakukan berbagai upaya yang sistemik dan 

sistematis. Proses penanaman citra merek di benak konsumen ini  dinamakan 

positioning. Merek yang kuat dapat dijadikan sebagai aset perusahaan/organisasi yang 

tak ternilai. Diperlukan upaya dari mulai perencanaan dan pengelolaan merek tersebut 

melalui citra merek. Dengan citra merek yang positif, maka perusahaan akan dapat 

menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama bahkan dapat 

membentuk konsumen-konsumen yang setia (loyalty behavior). 

  Perusahaan/organsasi dapat mempertahankan dan meningkatkan citra merek  

dari jasa yang dikelolanya melalui beberapa cara . Cara Pertama dengan melakukan 

differensiasi, Relationship marketing, mengelola produktivitas, serta melaksanakan 

bauran pemasaran. (schifman & Leslie: 2000). Differensiasi dilakukan dengan cara 

membuat produk/jasa yang berbeda atau melakukan pembedaan produk/jasa dengan 

produk/jasa lainnya secara internal maupun eksternal. Cara berikutnya yaitu relationship 

marketing dimana perusahaan/organisasi melaksanakan hubungan dengan konsumennya 

secara konsisten dan menjadikan konsumen sebagai bagian dari perusahaan. Upaya ini 

membuthkan biaya yang relatif lebih irit dibandingkan dengan upaya untuk menarik 

konsumen. Dalam cara berikutnya upaya mengelola produktivitas dilakukan dengan cara 

meningkatkan kualitas, mengganti alat  dan produksi/layanan yang standar, merancang 

jasa yang lebih efektif dan efisien  dengan pemanfaatan teknologi terkini. Cara 

berikutnya melakuan analisis bauran pemasaran baik dengan mebaurkan konsep 4 P 

maupun 4C. Semua elemen yang teridentifikasi, kepribadian produk, perasaan dan 

asosiasi yang ada dalam benak konsumen merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam 

citra merek. (Wells, 5th ed : 342). 
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PENUTUP 

Perusahaan/organisasi perlu melakukan analisis mengenai citra merek yang akan 

diluncurkan mulai dari memberntuk konsep merek serta cara-cara membentuk sampai 

cara menanganinya. Membentuk Citra merek yang positif perlu langkah-langkah dan 

penanganan yang terencana dan sistemik, agar terbentuk Citra Merek yang dapat 

diterima dengan sangat baik oleh konsumen dan dapat menetap lama di benak 

konsumen, bahkan jika perlu diwariskan dari satu konsumen kepada konsumen lainnya 

dari generasi ke generasi. Pengelolaan citra merek yang positif dapat menjadikan calon 

konsumen menjadi pelanggan dan pelanggan menjadi konsumen yang setia atau loyalty 

behavior 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Belch, George E dan Michael A Belch. 2004. Advertising and Promotion: An Integrated 

marketing Communication Perspective Sith Edition. New York: McGraww-Hill 

Carter, J,A. 1996. Introductory Course on Integraed Coast al Zone Management. Medan: 

PPSDAL USU 

Craven, David W, 1998. Pemasaran Strategis. Jakarta : Erlangga 

Davis, Keith dan Newstrom. 2001. Perilaku dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia 

Jewler, A. Jerome & Bonnie L Drewniany. 2005. Creative strategy in Advertising. 

Belmort: Wadsworth 

Kitchen, Philip J &  Patrick De Pelsmacker, 2004. Integrated marketing Communication. 

New York: Routledge 

Kotler, Philip & Gary Amstrong. 2001. Prinsip-prinsip Pemasaran: jld 2. Jakarta: 

Erlangga 

Liliweri, Alo. 1992. Dasar-dasar Komunikasi Periklanan. Bandung: Citra Adityabakti  

Purwadi, Budi. 2000. Riset pemasaran. Jakarta: Grasindo 

Ruslan, Rosady, 2006. manajemen Public Relations dan Media komunikasi. Jakarta: 

Rajawali 

Schifman, Leon G. 1997. Consumer Behaviour. New Jersey: Prentice Hall 

Schifman, Leon G & Leslie L Kanuk 2000. Consumer Behaviour. New Jersey: Prentice 

Hall 

Shimp, Terence A. 2003. Periklanan Promosi dan Aspek Tambahan Komunikasi 

Pemasaran Terpadu.Jakarta: Erlangga 

Simamora, Bilson. 2003. Memenangkan Pasar dengan pemasaran Efektif dan Profitabel. 

Jakarta:Gramedia 

Stanton,  William. 1996/ Prinsip-pronsip Pemasaran. Jakarta:Erlangga 

Tjiptono, Fandy. 2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia 

 

 

  



93 

 

KONSEP EMPLOYER BRANDING DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA  

 

Aang Koswara, Kokom Komariah  

kokom.komariah@unpad.ac.id 

Universitas Padjadjaran 

 

PENDAHULUAN 

Tahun 2018, Google4 mulai membangun sebuah komplek perkantoran di pusat 

kota London. Kantor ini diberi nama “Knowledge Quarter” yang terbentang sepanjang 

330 meter dan dapat menampung sekitar 4500 karyawan. Kantor Google ini diklaim 

sebagai kantor yang hemat energy karena setiap lantai dalam gedung dipasang jendela 

yang memberikan celah cahaya masuk sekaligus untuk sirkulasi udara, sehingga dapat 

mengurangi penggunaan cahaya lampu dalam ruangan. Pada bagian atap kantor 

dilengkapi dengan area “trim trail” untuk pelari dan pejalan kaki yang ditunjang dengan 

“pause areas” yang memberikan ruang bagi karyawan untuk melakukan serangkaian 

aktivitas seperti olah raga, tempat istirahat dan bersantai, bertemu dengan klien, dan 

melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi beban bekerja di balik meja. Di 

samping itu, ruang atap terbuka ini juga akan ditanami berbagai ragam bunga dan 

tanaman liar, yang menambahkan kesan sebagai ruang publik yang tidak membosankan. 

Google menyebutnya sebagai “fields”, yang dapat memberikan ruang santai bagi 

penghuni maupun pengunjung. Ruang olah raga dalam ruangan, seperti untuk bola basket, 

ruang pijat, dan berbagai sarana olah raga lain sambil menikmati pemandangan kota 

London juga disediakan, ditambah dengan fasilitas kolam renang sepanjang 25 meter. 

Pusat perbelanjaan yang mudah diakses dengan desain tangga yang memungkinkan orang 

berinteraksi lebih banyak. Intinya, Kantor Google ini memiliki tiga komponen utama, 

yaitu roofplane, workspace volume, dan ground plane (Business Insider Deutschland, 

2017).  

Tujuan Google membangun perkantoran ini adalah untuk terus menjaga 

konsistensi dan diferensiasinya sebagai perusahaan berbasis teknologi yang tetap 

menekankan keseimbangan aktivitas bekerja dan aktivitas personal karyawannya (work-

life balance). Google adalah salah satu dari banyak perusahaan di komplek Silicon 

Valley5 Amerika Serikat yang membangun employer brand-nya untuk memberikan 

                                                           
4 Google adalah perusahaan yang berturut – turut (2016 dan 2017)  mendapatkan penghargaan sebagai 

perusahaan yang menampilkan employer branding terbaik sesuai dengan peringkat yang dilansir oleh 

Universum, sebuah lembaga survey yang memfokuskan penelitian pada employer branding terhadap 

perusahaan – perusahan global.   
5 Adalah komplek industri yang berbasis IT dan industry teknologi tinggi yang terdapat di bagian selatan 
San Fransisco Bay Area, bagian dari Kota Metropolitan San Fransisco dan San José. Perkembangan 
ekonomi area ini dimulai pada Tahun 1951 dengan nama Stanford Industrial Park, sebuah area 
penelitian dan industry yang berdekatan dengan Universitas Stanford. Sejalan dengan perkembangan 
teknologi computer, sejak Tahun 1960 dan 1970-an berdirilah beberapa perusahaan berbasis IT, seperti 
Apple, Intel, San Disk, Adobe, Yahoo, eBay, Amazo, Google, dan lainnya (wikipedia, 2018) 
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kenyamanan kepada karyawannya dengan tujuan utama untuk menarik calon karyawan 

potensial yang penuh talenta, sehingga tertarik untuk bergabung dengan perusahaan. 

Silicon Valley effect ini telah banyak menginspirasi beberapa perusahaan multinasional 

dunia untuk mendorong pengelolaan manajemen sumber daya manusia keluar dari zona 

aman, yang hanya mengelola karyawan secara konservatif dan birokratis, dengan cara 

mengembangkan perusahaan yang tidak hanya terfokus pada aktivitas pengembangan 

merek produk, lebih dari itu karyawan dan calon karyawan sebagai komponen utama 

dibalik produksi dan pengelolaan produk juga menjadi titik kritis perhatian perusahaan 

dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya. Istilah yang kemudian dikenal dengan nama 

employer branding.  

 Employer branding atau employment branding merupakan salah satu elemen 

dalam pemasaran internal (internal marketing). Konsep ini berperan dalam menjaga 

keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan mendapatkan calon karyawan yang 

memiliki talenta, yang mana hal ini menjadi kunci penting dalam pertumbuhan sebuah 

organisasi (Mandhayana & Shah, 2010).  Employer branding dianggap dapat memberikan 

implikasi pada perputaran dan pergantian kerja karyawan (Ahmad & Daud, 2016), 

memberikan penawaran kerja pada prediksi komitmen afeksi karyawan (Hanin, 

Stinglhamber, & Delobbe, 2013), dan keluaran employer branding seperti kepuasan kerja 

dan kontrak psikologis memberikan pengaruh positif pada daya serap karyawan sama 

halnya dengan komitmen organisasi (Tanwar & Prasad, 2016). Karyawan cenderung 

untuk memilih dan bertahan di lingkungan kerja yang dapat menjamin keamanan, 

kenyamanan, peluang karir, gaji, tunjangan keluarga, keselamatan dan hubungan kerja 

yang baik. Di samping itu, perusahaan akan mendapatkan pengakuan status yang positif 

apabila komunitas dan para karyawannya merasa bahwa perusahaan memberikan 

perhatian kepada mereka sama halnya dalam memberikan perhatian terhadap keutamaan 

dalam menjaga nilai pelanggan dalam penyampaiannya.  

Tujuan untuk mencapai konsistensi dalam penyampaian janji sebuah merek 

kepada konsumennya adalah mungkin melalui kesejajaran antara merek produk (product 

branding) dan employment branding – nya (Panda, 2002). Dalam program CSR 

(Corporate Social Responsibility), employer branding dipandang sebagai bagian 

terintegrasi yang menawarkan pendekatan baru dalam menunjang pengembangan 

keberlanjutan perusahaan dan hubungan perusahaan-karyawan dalam jangka waktu yang 

panjang (Aggerholm, Andersen, & Thomsen, 2011). Sebelumnya Cowlett (1999) seperti 

yang dikutip Alison Theaker memaparkan survey yang dilakukan oleh Erns & Young 

pada Tahun 1998 pada 275 analis dan manajer berpengalaman menunjukan bahwa 

keputusan pemegang saham dalam membeli dan menjual saham didasarkan pada 

pertimbangan kinerja non-finansial sama halnya perhatian pada aspek finansial 

perusahaannya, seperti strategi korporat, inovasi, dan kemampuan untuk menarik dan 

mendapatkan karyawan yang penuh talenta yang dapat memberikan dampak besar pada 

harga saham di bursa. Cowlett lebih lanjut menambahkan studi dari the Journal of 

Marketing mengungkapkan 68% cacat konsumen dari sebuah organisasi disebabkan oleh 

sikap dan ketidakpedulian karyawannya (Theaker, 2004, pp. 164-165). Begitupun dengan 
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calon karyawan yang akan melamar pekerjaan, mereka akan mencari informasi terkait 

dengan calon tempat kerja mereka. Universum, sebuah lembaga survey global yang 

secara periodik tahunan merilis employer branding perusahaan global menyatakan 

sedikitnya lima pertimbangan alasan calon karyawan memilih bekerja dalam perusahaan, 

seperti keeimbangan kehidupan kerja dan personal (51%), keamanan dan stabilitas (42%), 

dedikasi pada sesuatu atau memberikan layanan yang baik (29%), memiliki nilai 

enterprenerial atau kreatif (29%), dan memberikan tantangan secara intelektual dan 

kompetitif (29%). Berkaitan dengan saluran komunikasi yang digunakan, calon karyawan 

menggunakan beberapa saluran sebagai sumber informasi calon tempat kerjanya, antara 

lain media sosial (50%), website perusahaan (50%), pameran kerja (45%), lembaga 

ketenagakerjaan (31%), dan presentasi di kampus (32%) (Universum, 2017).  

Karyawan sebagai salah satu stakeholder utama perusahaan adalah kelompok 

yang heterogen. Kelompok ini menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan hierarki 

dalam perusahaan, mulai karyawan dari tingkat non-manajerial sampai dengan tingkat 

manajerial (bawah, menengah dan atas). Sejalan dengan perkembangan organisasi berikut 

pengaruh eksternalnya, nilai – nilai dan kebutuhan karyawan terus mengalami perubahan 

sepanjang waktu. Perubahan ini disebabkan oleh perbedaan generasi dalam komposisi 

dan jumlah karyawan, seperti karyawan generasi baby boomers (sebelum tahun 1970), 

generasi X (sebelum 1980), generasi Y (antara 1984 dan 1996), dan generasi Z (setelah 

1997) yang pada beberapa tahun akan datang akan mendominasi lapangan kerja, tidak 

terkecuali dengan lingkungan kerja di Indonesia 

Riset yang dikembangkan oleh INSEAD Emerging Market Institute, Universum 

dan HEAD foundation melaporkan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh karyawan 

generasi X, Y dan Z pada 19 negara di dunia antara lain, pertama, ambisi kepemimpinan 

yang manyatakan bahwa menjadi pemimpin adalah hal penting bagi generasi Y (61%), Z 

(61%), dan X (57%). Pada umumnya, para profesional Gen Y dan Gen X lebih antusias 

mendapatkan coaching dan mentoring dari manajemen yang memiliki jabatan lebih 

tinggi, sedangkan Gen Z memiliki tanggung jawab lebih tinggi dan lebih bebas sebagai 

bagian dari atribut kepemimpinan. Kedua, ambisi kewiraswastaan pada ketiga generasi 

sangat kuat terutama di kalangan Gen X dan Y yang memiliki dorongan kuat untuk 

mendirikan perusahaan sendiri misalnya setelah pensiun dari tempat kerja, sementara Gen 

Z cenderung memilih bekerja di perusahaan multinasional. Untuk mendorong 

ketertarikan ketiga generasi ini, perusahaan mendorong untuk melakukan 

intrapreneurship dengan menyediakan kesempatan kepada karyawan untuk 

mengembangkan potensi, keterampilan dan minatnya mendirikan unit usaha atau 

pengembangan di dalam perusahaan. Ketiga, ketergantungan pada teknologi 

dipersepsikan berbeda yang mana para professional generasi tua cenderung menjadikan 

teknologi sebagai hambatan dalam menunjang pekerjaannya dibandingkan dengan Gen 

XYZ. Keempat, pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Kelima, kecocokan dengan 

perusahaan tempat bekerja (Harvard Business Review, 2017).  

Saat ini, Indonesia memiliki jumlah komposisi karyawan era baby boomers yang 

sudah mulai memasuki jenjang pensiun yang estafetnya mulai digantikan oleh generasi 
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X dan milenial (YZ). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa 35% penduduk 

Indonesia pada Tahun 2015 adalah populasi usia muda antara 15 sampai 34 tahun. 

Populasi muda ini seringkali disebut sebagai generasi milenial bahkan bisa mencapai 40% 

di area perkotaan, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan lainnya. BPS lebih 

lanjut memperkirakan generasi milenial berada pada usia 20 – 40 tahun pada Tahun 2020 

dan diperkirakan mencapai 34% atau 83 juta dari total penduduk Indonesia (271 juta). 

Angka ini lebih besar dibandingkan dari generasi sebelumnya, yaitu generasi X yang 

diperkirakan sebesar 20% atau 53 juta dan generasi baby boomers yang hanya tinggal 

13% (35 juta) (Ali, Purwandi, Nugroho, Ekoputri, & Halim, 2016). Atas dasar ini, penulis 

menganggap bahwa strategi dan praktek dalam mengembangakan hubungan dengan 

karyawan tidak lagi menjadi tanggung jawab salah satu bagian dalam perusahaan, akan 

tetapi harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh yang melibatkan departemen 

sumber daya manusia, pemasaran dan public relations.  

 

Konsep Employer Branding 

Konsep employer branding pertama kali dikemukakan oleh Tim Amber dan 

Simon Barrow  yang disampaikan melalui artikel mereka yang berjudul “the employer 

brand” (1996). Berdasarkan temuannya, Amber dan Barrow kemudian mempublikasikan 

temuannya pada the Journal of Brand Management. Penelitian eksploratif ini menemukan 

indikasi bahwa konsep marketing secara nyata dapat diterapkan pada isu ketenagakerjaan 

(employment issue). Employer branding (EB) membawa peran yang terpisah secara 

fungsional, akan bersama – sama membawa manfaat timbal balik dan mengarah pada 

ukuran kinerja yang sebanding, misalnya kepercayaan dan komitmen. Keduanya melihat 

hubungan antara ekuitas korporat yang dipresentasikan melalui merek sebuah produk 

(brand) dengan peningkatan timbal balik pada sumber daya manusia. Hal yang sama juga 

terjadi pada peningkatan sumber daya manusia yang dapat mendorong ekuitas merek 

produk dari dari para pelanggannya (Ambler & Barrow, 1996, p. 185). Selanjutnya, 

keduanya menyatakan bahawa EB dapat menambah nilai pada corporate culture dan 

identitas, internal marketing, dan corporate reputation. Dalam penelitiannya, informan 

mengaitkan EB dengan corporate culture dan dalam prakteknya tidak bisa jelas 

dipisahkan antara keduanya, kecuali dua konsep yang secara konsisten merupakan kunci 

elemen dalam EB yaitu kesadaran (awareness) dan menfaat – manfaat psikologis 

(psychological benefits), “the EB is so intertwined with culture that I find it hard to 

separate them” (Ambler & Barrow, 1996).       

Employer branding menyarankan diferensiasi karakteristik perusahaan sebagai 

penyedia kerja dari para competitor, yang menonjolkan aspek – aspek unik 

ketenagakerjaan dan lingkungan kerja yang ditawarkan, “as the process of building an 

identifiable and unique employer identity, and the employer brand as a concept of the 

firm that differentiates it from competitors” (Backhaus & Tikoo, 2004, p. 502). Sebagai 

sebuah strategi jangka panjang untuk mencapai target dalam pengelolaan kesadaran dan 

persepsi karyawan, karyawan potensial, dan pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan perusahaan atau organisasi tertentu (Mandhayana & Shah, 2010). Sebuah proses 
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employer branding yang strategis harus mampu menciptakan, menegosiasikan dan 

menjadikan hubungan yang berkelanjutan antara sebuah organisasi dengan karyawan 

yang telah ada maupun karyawan potensial yang akan direkrut, dalam pengaruh konteks 

korporat yang beragam dengan tujuan untuk menciptakan bersama nilai – nilai yang 

berkelanjutan bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan (Aggerholm, 

Andersen, & Thomsen, 2011, p. 113). 

Dengan demikian, pada prosesnya EB melalui tiga tahapan antara lain, pertama, 

sebuah perusahaan mengembangkan “nilai proposisi” yang harus diwujudkan dalam 

bentuk merek. Kedua, perusahaan memasarkan “nilai proposisi” kepada karyawan 

potensial yang menjadi target perusahaan, agensi perekrutan tenaga kerja, konsultan yang 

membantu penempatan pekerja, dan berbagai agensi sejenis lainnya. Kegiatan pemasaran 

eksternal employer brand dirancang terutama untuk menarik target populasi dan juga 

dirancang untuk mendukung serta meningkatkan merek korporat dan merek produk. 

Ketiga, kegiatan pemasaran internal employer brand yang bertujuan untuk 

mengembangkan tenaga kerja yang berkomitmen untuk dalam penyusunan nilai – nilai 

dan tujuan organisasi yang dibentuk oleh perusahaan (2004, pp. 502-503). Bagan 1 

berikut ini menggambarkan tentang kerangka kerja employer branding yang berkaitan 

dengan konsep lainnya, seperti identitas organisasi, budaya perusahaan, loyalitas, 

produktivitas, asosiasi merek, dan mereka. Konsep – konsep ini pada akhirnya bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas karyawan atau menarik karyawan potensial yang akan 

direkrut.  

 

Bagan 1 Kerangka Kerja Employer Branding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya organisasi adalah konsep yang saling mempengaruhi dengan employer 

brand. Penelitian tentang budaya organisasi memberikan dukungan lebih lanjut untuk 
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tentang pra-pekerjaan (Backhaus & Tikoo, 2004, p. 508) kepada calon karyawan yang 

akan direkrut. Bagian berikut akan membahas beberapa variable penduhulu yang 

mendorong perlunya employer branding, berikut keluaran dari aktivitasnya.   

 

Variabel Pendahulu dan Keluaran Employee Branding 

Munculnya konsep employer branding terlebih dahulu disebabkan oleh beberapa 

variable pendahulu. Saks (2006) seperti dikutip dalam Tanwar dan Prasad (2016, p. 189) 

mendefinisikan variable pendahulu sebagai sebuah factor spesifik atau kondisi yang 

memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi perilaku atau fenomena tertentu.  

Beberapa peneliti telah melakukan penelusuran atas sejumlah variabel pendahulu 

employer branding. Tanwar dan Prasad (2016, pp. 189-190) melakukan penelitian 

tentang hubungan antara employer branding dan retensi karyawan menyebutkan 

sedikitnya ada empat factor/dimensi yang menjadi variable pendahulu employee 

branding, yaitu lingkungan kerja (work environment), tanggung jawab social perusahaan 

(corporate social responsibility), keseimbangan kehidupan kerja dan non-kerja (work-life 

balance), dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pertama, dimensi lingkungan 

kerja memiliki beberapa tema seperti paparan lingkungan kerja yang bersifat global, 

rekan kerja yang menolong dan ramah, dan lingkungan yang aman. Kedua, dimensi 

tanggung social perusahaan seperti kode etik yang ketat dan inisiatif mencakup kesehatan, 

pendidikan dan kepedulian lingkungan. Ketiga, keseimbangan kehidupan kerja dan non-

kerja antara lain aktivitas kerja yang fleksibel, kerja dari rumah, dan kegiatan – kegiatan 

yang menghibur. Keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan mencakup fasilitas 

pelatihan online, program – program pembelajaran dan pengembangan, dan orientasi dan 

pelatihan kepada karyawan yang baru direkrut.  

Sementara itu, keluaran yang dihasilkan (outcomes) dari strategi employee 

branding antara lain kepuasan kerja (job satisfaction), kontrak psikologis (psychological 

contract), produktivitas (productivity), komitmen organisasi (organizational 

commitment), retensi karyawan atau niat untuk tetap bertahan dalam perusahaan 

(Retention of employees/intention to stay), produktivitas, dan advokasi merek (brand 

advocacy). Pertama, kepuasan kerja mencakup struktur manfaat dan manajemen yang 

memberikan rasa adil kepada karyawan. Kedua, kontrak psikologis dalam bentuk 

pemenuhan kewajiban dan harapan. Ketiga, komitmen organisasi dalam bentuk struktur 

kompenasi dan peluang – peluang tumbuh. Keempat, retensi karyawan atau niat untuk 

tetap bertahan dalam perusahaan dalam beberapa tahun yang akan datang. Kelima, 

produktivitas berkaitan dengan peningkatan dalam tingkat kinerja. Keenam, advokasi 

merek mencakup komunikasi melalui word of mouth yang memberikan penilaian positif, 

kemungkinan informasi yang terbaik tentang organisasi, dan penggunaan sosial media 

untuk promosi merek (Tanwar & Prasad, 2016, pp. 190-192).  

Dalam prakteknya, konsep employer branding seringkali dipahami kurang tepat 

dengan konsep lainnya seperti internal branding, dan corporate branding (Foster, 

Punjaisri, & Cheng, 2010), sehingga dalam implementasinya tidak konsisten dan tidak 

sesuai dengan tujuan – tujuan strategis perusahaan.  
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Bagan 1 Hubungan antara internal, employer dan corporate branding  
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Internal branding (A) dan employer branding (C) seperti yang ditunjukan dalam 

Bagan 1, adalah dua konsep yang mendukung penyampaian “brand promise” dari 

corporate branding, meskipun di sampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Internal 

branding memiliki focus internal sementara employer branding cenderung berfokus pada 

konstituen eksternal, yaitu pada karyawan potensial, yang juga bisa pada pelanggan 

organisasi. Baik pelanggan lama maupun yang potensial, cenderung berinteraksi dengan 

staf yang berhadapan dengan pelanggan (B), pada prosesnya mereka mungkin 

membentuk persepsi organisasi sebagai tempat yang tepat untuk bekerja, yaitu employer 

brand berdasarkan interaksi tersebut, yang mungkin saja pada akhirnya membujuk 

mereka untuk bergabung. Seperti yang tersirat dalam bagan, aktivitas employer brand dan 

internal brand harus secara tepat dan konsisten mengartikulasikan apa organisasi, 

berdasarkan kultur dan nilai – nilainya, dapat menawarkan karyawan dan pelanggannya 

(baik yang lama maupun yang potensial), oleh karena itu penting untuk menyoroti 

kebutuhan akan kerangka kerja integrative di seluruh bagian sumber daya manusia dan 

marketing. Hal ini akan memastikan bahwa corporate brand memberikan pengalaman 

yang konsisten di setiap titik yang disentuh, yang pada saat bersamaan menyesuaikan 
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dengan perubahan lingkungan. Bagan ini juga menunjukan di mana kesenjangan yang 

ada dalam literatur tentang konsep branding (seperti yang digambarkan dalam garis putus 

– putus - F), yang merupakan kegagalan untuk mengidentifikasi hubungan antara internal 

dan employer branding sebagai bagian dari pengelolaan corporate brand (Foster, 

Punjaisri, & Cheng, 2010, pp. 404-405).     

 

PENUTUP 

Strategi komunikasi merek produk kepada konsumen memberikan dampak yang 

lebih kuat dalam pasar apabila karyawan sebagai bagian dalam internal perusahaan yang 

sehari – hari bernafas, berinteraksi, dan bersatu juga diberikan porsi penting dalam 

kegiatan komunikasi pemasaran dan pengelolaan sumber daya manusia. Kegiatan 

komunikasi pemasaran seharusnya berjalan secara paralel kepada publik internal dan 

eksternal perusahaan, sehingga capaian akhir yang dibentuk tidak hanya dalam proses 

pembentukan citra produk saja, lebih dari itu citra korporate dan employer image juga 

dapat terbentuk, sehingga dapat menarik minat calon karyawan potensial untuk 

bergabung dengan perusahaan.    
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PENDAHULUAN 

Sejak reformasi, bangsa Indenesia  sibuk dengan urusan politik praktis dengan 

segala persoalan dan tantangannya. Urusan politik menjadi “panglima” yang mengemuka 

adalah persoalan perebutan kekuasaan di tingkat elite dan semakin transparannya para 

pejabat yang terkena kasus korupsi. Salah satu efek negatif dari  kebebasan ekspresi 

warga, kini disalurkan melalui media sosial dengan segala konten nya yang sangat 

:mengancam” keutuhan relasi kebangsaan. Media sosial (twitter, instagram, youtube, 

dlsb) seakan terbelah menjadi komunitas lovers dan haters yang berlebihan dan atau 

kebablasan..   

Di tahun politik, suhu relasi sosial, kekuasaan antar bangsa semakin “panas”. 

Kebebasan tanpa batas tanggung jawab seakan menjadi trend keseharian para netizen. 

Siapapun anda, mulai dari pejabat tinggi negara, politisi, tokoh masyarakat dan atau 

public figure lainnya, selalu mendapat reaksi antara para haters dan lovers yang 

berlebihan.  Berbagai disinformasi, rumor, hoaks, opini, hasutan, ujaran kecintaan 

(lovers) dan kebencian (haters) memadati ruang media sosial yang sangat masif.  

Sungguh tak tertahankan, semua di framing dan atau dikontruksi sesuai 

kepentingan masing-masing individu atau kelompok secara berlebihan, melampaui nalar  

dan nurani yang sehat.  Alih-alih kehadiran UU ITE belum dipahami dengan baik dan 

benar oleh para netizen. Dan keadaan ini  tentunya tidak bisa dibiarkan, karena pada 

gilirannya menjadi kontra produktif  dalam mengawal  dan mewujudkan misi 

nasionalisme. 

 

PEMBAHASAN 

Nation Branding 

Pentingnya “Merk Bangsa” (nation  branding) dalam kajian komunikasi politik 

dan atau humas politik, sangat erat kaitannya dengan reputasi atau citra suatu bangsa, 

yang diukur melalui berbagai luaran atau prestasi yang di kenal masyarakat luas baik 

nasional, regional maupun internasional. Secara konseptual, nation branding menurut 

Delori dalam Lestari, dkk., 2013)  dapat diistilahkan sebagai country branding yaitu 

sebagai sebuah identitas bangsa yang telah dikaji mendalam, diartikan dan 

diinternalisasikan kepada seluruh warga negaranya yang ditujukan untuk membangun 

citra sebuah negara yang menguntungkan serta untuk meningkatkan daya saing sebuah 

negara. Nation branding berkaitan dengan citra menyeluruh sebuah negara di mata 

internasional meliputi bidang politik, ekonomi dan dimensi-dimensi budaya. Manfaat 

yang didapatkan dari nation branding : (1). Membentuk kembali identitas sebuah bangsa; 

mailto:suwandi.sumartias@unpad.ac.id
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(2). Meningkatkan daya saing bangsa; (3). Merangkul berbagai aktivitas politik, 

kebudayaan, bisnis dan olah raga; (4). Memajukan ekonomi dan politik di dalam negeri 

dan luar negeri; (5). Mengubah, memperbaiki dan meningkatkan image atau reputasi 

sebuah bangsa . 

Keunikan yang dialami Indonesia, dengan keragaman suku, budaya, agama serta 

golongan (heterogenitas yang sangat tinggi), seringkali menghadapi kendala dalam 

membangun “merk” bangsa yang utuh dan komprehensif, bahkan kini di era digital, 

melalui media sosial, eksistensi “merk bangsa” seakan terlupakan, karena para elite 

negara dan warganya seakan tak lagi penting, daripada urusan politik dan pratik 

pelanggaran hukumnya,  potensi kekayaan alam, keragaman budaya dan bahasa daerah 

yang  dianggap menjadi kekuatan dalam mengemas “merk bangsa”, terkalahkan jauh oleh 

“perang ujaran” di media sosial.   

Untuk itu nation branding yang kuat sebagai diferensiasi, positioning dan 

branding seharusnya menjadi perhatian yang serius oleh para elite penyenggara negara. 

Namun sampai saat ini, kita masih ingat dengan slogan  “Wonderful Indonesia” atau 

”remarkable Indonesia”.  Semakin kalah populernya dengan konflik sosial, hukum dan 

politik yang dimainkan para elitenya. Alih-alih di tahun politik yang dikonstruksi oleh 

para politisi dan netizen secara keblablasan.  

 

Komunitas Terbayang     

NKRI sebagai satu bangsa, belumlah kuat dan konsisten dalam memelihara 

nasionalismenya, seperti negara-negara yang lebih dulu maju. Alih-alih dalam kontestasi 

dan kompetisi global. Berbagai tantangan dan persoalan sosial, ekonomi, politik, 

keamanan, relasi negara-warganya, antar warga, masih saja diliputi berbagai pontensi 

konflik yang bernuansa SARA. 

Pertarungan dan kompetisi global telah memberi dampak positif dan sekaligus  

negatif. Praktik penyelenggaraan birokrasi oleh para elite negera akhir-akhir ini benar-

benar kehilangan wibawa, media sosial dipadati dengan kegiatan netizen yang terbelah 

antara yang lovers dan haters. Presiden Jokowi seakan menjadi “solo karier” dalam 

menjalankan tugas kepresidenannya. Wibawa para “Kabinet kerja” semakin tak mendapat 

tempat di media sosial, kalau adapun berita di media sosial, tak lepas dari komentar pro-

kontra para netizen, bahkan banyak yang mem-bully. Urusan “nation branding” seolah 

tak menjadi perhatian.    

Benedict Anderson (2001) dalam bukunya “Imagined Communities” mengajukan 

definisi bangsa sebagai “sebuah komunitas politis dan dibayangkan terbatas secara 

inheren dan memiliki kedaulatan.” Bangsa merupakan sebuah “komunitas 

terbayang”, karena mustahil bagi individu anggotanya untuk benar-benar pernah 

berinteraksi. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki syarat inheren adalah bagian dari 

bangsa. Berdaulat berarti bangsa-bangsa ini menganggap dirinya memiliki wilayahnya 

yang mandiri. Anderson membuat model kemunculan nasionalisme dengan 

mengandalkan pengalaman historis berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Dalam kasus 

Indonesia, tentu Indonesia tidak mengalami sejarah nasionalisme yang sama tuanya 
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dengan Amerika maupun Eropa. Namuan pernyataan Anderson bahwa model 

nasionalisme ada untuk ditiru bangsa-bangsa berlaku juga untuk Indonesia. 

Dalam pemikiran Anderson, bangsa sebagai komunitas terbayang (imagined 

community), memiliki makna, betapa Indonesia sebagai bangsa yang sarat dengan 

berbagai suku, bahasa, budaya, agama dan tersebar dalam bentangan ribuan pulau, 

menyebabkan betapa sulitnya membangun nasionalismes sebagai satu komunitas besar. 

Relasi dan interaksi kuasa antara negara dengan warganya atau antar warga dengan warga 

sangatlah sulit dan rentan munculnya berbagai potensi konflik kepentingan dan atau 

konflik. Dan kondisi inilah yang menjadi kesadaran para elite negeri sebagai modal sosial 

dalam membangun negeri.  

Tanpa pemahaman dan kesadaran yang penuh terhadap situasi ini, alih-alih saat 

ini para elite hanya konsentrasi pada kepentingan partai, golongan dan atau individu 

dalam perebutan kekuasaan, alih-alih minimnya  wibawa presiden dengan para 

pembantunya, maka yang muncul adalah komunitas yang penuh dengan bayangan, dan 

dalam media sosial, sangat jelas, betapa ujaran lovers dan haters sangat di luar nalar yang 

sehat, bahkan menjadi  dua kutub yang terpisah.   

Betapa tidak, setiap menjelang dan atau saat kampanye pemilu (pilkada, pileg dan 

pilpres), semua elemen yang bekaitan, baik individu ataupun kelompok, parpol, relawan, 

para pengamat partisan serta media massa, ormas dan lain sebagainya, secara intensif dan 

ekstensif memproduksi kata-kata, bahasa  atau jargon politik yang sangat erat   berbagai 

wacana beraura SARA sampai hari ini, Konten negatif di dunia maya, termasuk hoaks 

dan ujaran kebencian, naik signifikan. Semua pihak patut mewaspadai fenomena ini. 

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), ada 

peningkatan hampir 900 persen jumlah pengaduan masyarakat terkait konten di situs, 

akun media sosial, aplikasi telepon genggam, dan perangkat lunak. Platform media sosial 

itu antara lain Twitter, Facebook, Instagram, Google + Youtube, Telegram, Line, dan 

BBM.   

Sebagai warga dan atau netizen, yang senantiasa aktif di media sosial, khususnya 

twitter, facebook, instagram, dll., sudah sangat terbiasa menyimak berbagai konten 

(informasi) yang positif dan negatif. Dan yang membuat sangat terperangah, hampir tiap 

detik, media sosial dipenuhi ujaran kebencian, khususnya di aras politik praktis. Yang 

terakhir lawatan Presiden Jokowi;  Gubernur dan Wagub  DKI; Pimpinan DPR, dlsb. 

Benar-benar seakan “perang cacian dan kebencian” di antara netizen yang suka dan tidak, 

luar biasa masif. Dan sungguh mengherankan, mengapa konten-konten ujaran kebencian 

tersebut masih saja “mewabah” dan seakan mengalami pembiaran. Dan betapa masih 

banyak netizen atau elite yang selalu memberi ujaran kebencian dan berpikir negatif. 

Bukankah secara psikis, manakala kebencian yang dipelihara, hanya akan menambah 

aura negatif dalam diri, sehingga kosep diri pun menjadi negatif.  

 

Minim Literasi dan Kesadaran 

 Dengan asumsi bahwa pengguna media sosial, mereka yang memiliki pendidikan 

dan kemampuan literasi yang baik terhadap etika  bersosial media, namun faktanya sangat 
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minim kesadaran. Berbagai kasus ujaran kebencian dan atau hoaks, sudah banyak 

ditangani pihak berwenang, namun  sampai detik ini, konten negatif di media sosial 

semakin masif dan membuat miris. Betapa sebagai negeri yang beradab, alih-alih punya 

Pancasila, ,asih banyak netizen yang dengan “seenak dewe” membangun ujaran 

kebencian yang melampaui batas-batas nalar, etika dan moralitas. Jangan-jangan, dalam 

tataran makro nasional, praktik relasi warga dengan warga, atau warga dengan elite nya 

sedang dalam krisis kepercayaan atau etika satu sama lain. Dan pada gilirannya, 

demokrasi transisional yang sedang dibangun melalui reformasi seakan menjadi 

antiklimaks. Dan keutuhan NKRI semakin terancam, karena perilaku netizen dan elitenya 

sama-sama minim komitmen dan kesadaran dalam membangun negeri ini yang lebih 

baik.     

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik,Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang  digunakan dalam 

kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana 

dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan 

Etnis (UU Diskriminasi Rasial), pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan 

terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.  Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU 

ITE, bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA). 

 

Demokrasi dan Media Sosial 

Salah satu artikel dari Crispin Thurlow, Dkk. (2004) yang berjudul Unwanted 

Cammmunication; Aggression and Abuse; Sexual Harassment; Ethical and unethical 

Communication”). Dia mengatakan bahwa media sosial online (media virtual) memiliki 

peran amat penting dan telah menjadi media alternatif bagi masyarakat, khususnya dalam 

berdemokrasi.  Apresiasi  tinggi masyarakat dalam penggunaan sistem jejaring sosial 

(social-networking systems) untuk berkomunikasi dan sekaligus menyalurkan, 

mengartikulasikan kepentingan secara online untuk hal yang bermanfaat ataupun 

merugikan. Dan dampak yang merugikan, para peneliti menemukan sejumlah pers 

popular telah mengingatkan kita tentang bahaya potensial yang tersembunyi dari online 

dan CMC (Computer Mediated Communication) yang tak beretika. “Online potential 

dangers lurking online and unethical CMC); Online harassment; hate speech online dan 

online ethics.  

Dan Indonesia pengguna media sosial sungguh luar biasa. Menurut lembaga riset 

pasar e-Marketer,  populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka 

yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan 

itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah 

pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan netter Indonesia bakal 

mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan 

jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara keseluruhan, jumlah pengguna 
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internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga 

tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal 

mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. (Kompas. Com) 

Dengan dinamika yang sangat cepat di atas, tentunya antispasi lembaga negara 

terkait sangat diperlukan tidak hanya pendekatan dan penegakkan formalitas yuridis 

melalui UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan atau negatif di 

media sosial, juga terhadap dinamika gerakan netizen dan atau komunitas yang seringkali 

melakukan perlawanan sosial terhadap terhadap penyimpangan dari praksis demokrasi 

yang ditampilkan para elite politik. Dan aksi ini juga merupakan jalan terbaik untuk 

memperingatkan bahwa legitimasi dan optimalisasi fungsi demokrasi melalui lembaga-

lembaga formal (eksekutif, legislatif, yudikatif) bentukan pemilu akan menjadi lembaga 

yang tak lagi memiliki legitimasi rakyat  dan kehilangan makna dan kepercayaan di mata 

rakyatnya.  

Demokrasi online, seyogianya menjadi media pembelajaran demokrasi yang lebih 

bermanfaat dan bertanggung jawab terhadap konten-konten negatif, sehingga formulasi 

literasi dan kesadaran netizen dan elite-nya perlu menjadi prioritas.  Hakikatnya, 

demokrasi merupakan kulminasi evolusi moral manusia dalam ranah politik yang dinamis 

dan mampu membangun masyarakat sipil yang damai dan sejahtera.  

Kita sepakat bahwa, ikon demokrasi sungguh menjanjikan suatu bentuk 

pemerintahan yang harmonis dan berdampingan antara pemerintah dengan warganya. 

Sebagai satu formasi politik yang dinamis, praksis demokrasi akan sangat tergantung 

pada sejauhmana kualitas SDM para elite birokrasi hasil pemilu, mampu memberi makna 

signifikan dan mempertanggungjawabkan peran dan fungsinya kepada mayoritas 

warganya.  

Aksi para netizen di era kebebasan, tidak bisa dianggap sepele, kekuatan warga 

melalui media sosial ini telah menjadi wacana baru sebagai bentuk demokrasi yang efektif 

sebagai media alternatif yang relatif ampuh, khususnya dalam masyarakat transisional di 

berbagai elemen kehidupan. Hadirnya media sosial dan demokrasi online, tentunya tidak 

dapat lepas dari pengaruh globalisasi demokrasi yang mengusung era kebebasan individu 

dalam menyampaikan pendapat dan menyalurkan berbagai informasi dan ketidakpuasan 

yang dirasakan mengganjal di masyarakat. Juga bisa menjadi pemicu konflik sosial yang 

anarkis.  

 Untuk  mencari solusi dari konten-konten ujaran kebencian dan atau negatif 

dalam media sosial, upaya membangun kesadaran dan kepedulian netizen dan elite-nya, 

diperlukan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan secara sinerjis antar 

lembaga negra dan atau perusahaan yang terkait secara tepat dan profesional. 

 

PENUTUP 

Dalam situasi dan perilaku elite yang serba instan dan pragmatis serta merta 

menjadi “bom waktu” dalam mewujudkan nasionalisme dalam wilayah NKRI. 

Munculnya gerakan sosial di berbagai daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, 

sudah lama menjadi antitesis dari gagalnya pemerintahan. Alih-alih pembangunan SDM 
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yang berkeadilan dirasakan semakin jauh dari harapan. Dan yang lebih ironis, media 

massa mainstream ataupun media media sosial  benar-benar terjebak dalam lingkaran 

sempit elite kekuasaan dan atau opemilik modal. Agen perubahan yang semestinya 

melekat di media massa, sering kali berbuat naïf hanya sekedar perpanjangan segelintir 

elite parpol, penguasa dan pengusaha.   
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PENDAHULUAN 

Sosial media merupakan salah satu hasil dari fenomena adanya perkembangan 

teknologi internet. Hampir pengguna aktif internet pasti memiliki sosial media, hal ini 

karena sosial media kini dianggap selain sebagai penyampai informasi yang cepat juga 

bisa digunakan sebagai media bisnis. Sosial media dianggap bisa menjadi media yang 

efektif dalam melakukan bisnis personal, salah satunya personal branding. Banyak 

perusahaan yang juga memanfaatkan media social sebagai salah satu media promosi 

mereka. Media social berbasis internet yang kini banyak digunakan salah satunya adalah 

Instagram.  

Aneh mungkin sering terbesit di benak kita saat melihat seorang pria yang 

menggunakan peralatan atau aksesoris yang lumrahnya digunakan oleh kaum wanita. 

Androgini salah satu ungkapan bagi perilaku demikian, androgini bukan hanya semata-

mata fashion tetapi juga merupakan identitas gender manusia. Androgini adalah sebuah 

konsep yang dikembangkan oleh Sandra Bem, seorang psikolog Universitas Stanford 

pada tahun 1974. Pada tahun 1977, ia mengeluarkan sebuah inventory pengukuran 

gender yang diberi nama The Bem Sex Role Inventory.6 

Androgini berasal dari bahasa Yunani yang artinya “andros-” berarti laki-laki dan 

“gyné-“ berarti perempuan. Androgini adalah istilah dalam identitas gender dimana 

seseorang tidak termasuk dengan jelas ke dalam peran maskulin dan feminin yang ada di 

masyarakat. Banyak androgini yang diidentifikasi berada di antara laki-laki dan 

perempuan dan juga disebut tidak memiliki gender. Bagi kebanyakan masyarakat 

Indonesia, sebelumnya hal ini dianggap menyimpang karena berbenturan dengan ajaran 

agama. Tetapi tidak pada jagat media sosial, androgini menjadi daya tarik sendiri bagi 

pengguna media sosial. Dalam media sosial seseorang bisa menjadi apapun yang mereka 

inginkan. 

Korespondensi: Luh Putu Pratiwi Eka Putri, S.Ikom. Program Magister Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung 

Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. 

Email: luhputuwir@gmail.com

                                                           
6 https://www.psikoterapis.com/?en_apa-itu-androgini-,98 yang diakses pada tanggal 20 Desember 
2017 
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Androgini sebenarnya sudah ada sebelum jaman media sosial gencar seperti 

sekarang, tetapi pada saat itu orang lebih memilih menutupinya karena hal tersebut 

dianggap aib. Lain halnya dengan saat ini, kebebasan mengekspresikan diri malah 

menghasilkan pergeseran makna dimana yang dulu dianggap aib, sekarang dianggap 

sebagai sesuatu yang unik. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya digital influencer yang 

kemudian mengklaim diri mereka sebagai androgini. Mereka yang lahir sebagai laki-laki 

kemudian lebih nyaman bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan, ditunjukan 

dari cara berpaikan, cara berbahasa bahkan perilaku mereka yang sangat mencerminkan 

perempuan.  

Tugas dari digital influencer adalah sama hal nya dengan promosi melalui media 

sosial mereka, hal tersebut karena mereka dianggap sebagai opinion leader yang 

kemudian opininya akan menjadi dasar perubahan sikap bagi khalayak atau publik. Sama 

halnya seperti dengan influencer lainnya, influencer androgini juga melakukan hal yang 

sama. Mereka biasanya menggunakan produk kemudian memberikan tanggapan akan 

produk tersebut melalui akun social media mereka.  

Jovi Adhiguna dalam akun instagramnya @joviadhiguna adalah satu selebgram 

atau influencer androgini di Indonesia. Jovi adalah seorang laki-laki yang menggunakan 

baju ataupun pernak-pernik sampai dengan skincare atau makeup untuk perempuan. Hal 

tersebut menjadi pembeda dirinya dengan influencer yang lain dan hal tersebut 

mempengaruhi personal branding dari Jovi sendiri. Media yang digunakan Jovi salah 

satunya instagram, dengan followers yang berjumlah 253.000 akun.  

Bisa dilihat dari foto-foto yang di unggah Jovi di akun instagramnya dapat dilihat 

bahwa Jovi memiliki ketertarikan terhadap fashion dan traveling. Fashion yang 

ditujukan Jovi memiliki konsep minimalis, simple dan edgy. Tanpa adanya latar 

belakang sebagai selebriti, banyak brand kenamaan yang kemudian melirik Jovi sebagai 

salah satu endorser mereka.  

Personal Branding secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan merek 

atas diri seseorang. Sama halnya seperti kegiatan kehumasan yang dilakukan seorang 

public relations terhadap sebuah perusahaan (corporate branding), personal branding 

bertujuan untuk mengontrol cara pandang atau persepsi orang lain terhadap diri 

seseorang. Kegiatan personal branding melalui internet sudah berhasil melahirkan 

banyak idola, influencer, atau endorser di Indonesia. 

Pendapat lain menyatakan bahwa personal branding merupakan persepsi, 

pendapat, atau kesan seseorang terhadap kita (Hood, 2006; Peter Montoya, 2008; Subur, 

2011). Hood bahkan menambahkan bahwa personal branding yang sukses akan secara 

tepat menggambarkan keseluruhan potensi, kualitas, dan nilai-nilai yang berada dalam 

diri seorang individu (Hood, 2006).  

Saat ini, personal branding memang menjadi lebih penting dan signifikan 

pengaruhnya dibandingkan merek perusahaan (corporate branding). Hal ini karena pada 

dasarnya kita lebih mudah mempercayai individu dibandingkan perusahaan dan kita akan 

memilih untuk berhubungan atau berbisnis dengan seseorang yang membuat kita nyaman 

(Peter Montoya, 2008). Tidak hanya itu, personal branding tidak bisa sebatas 
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mengkomunikasikan, tetapi juga terlebih dahulu harus mengidentifikasi hal unik, relevan, 

dan menarik dari individu sehingga dapat meningkatkan karir atau bisnis individu 

tersebut (Rampersad, 2009; Schawbel, 2015). 

Tidak semua orang melihat peluang dari pemanfaatan personal branding. Bahkan, 

sebagian orang juga tidak menyadari bahwa mau tidak mau, disadari atau tidak, dirinya 

telah memiliki sebuah personal branding paling tidak di kalangan orang-orang 

sekitarnya, rekan kerja atau tetangga (Peter Montoya, 2008). Hal ini lebih jelas dipahami 

melalui argumen McNally bahwa branding dari diri tiap orang merupakan refleksi dari 

apa yang orang tersebut lakukan dan apa yang menjadi kepercayaan orang tersebut yang 

direalisasikan melalui apa yang dilakukan dan bagaimana orang itu melakukannya. 

Dengan adanya kontak yang berulang dengan orang lain, branding tersebut akan menjadi 

lebih kuat dan terbentuk dalam persepsi orang lain (McNally & Speak, 2012). 

Dalam melakukan personal branding, anda memerlukan sarana untuk 

menampilkan gagasan, ide, aktivitas, atau keahlian Anda dan dengan internet hal tersebut 

dapat dengan mudah dilakukan (Erik Deckers, 2012). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Schawbel bahwa melalui sebuah situs internet setiap orang dapat dengan sangat mudah 

mengembangkan dan memasarkan personal branding mereka (Schawbel, 2015). Internet 

memungkinkan setiap orang untuk berbagi informasi, baik melalui tulisan, gambar, atau 

video kepada seluruh pengguna internet lainnya dan melahirkan berbagai forum diskusi 

online dan ruang menulis bebas, seperti blog (Erik Deckers, 2012). 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teori personal branding, dimana;  

Teori personal branding adalah proses dimana manusia dipandang dan dinilai 

sebagai sebuah brand oleh target market. Personal Branding juga merupakan 

seni menarik lebih banyak klien dengan secara aktif membentuk persepi publik. 

Dikatakan bahwa manusia dapat mengendalikan cara bagaimana manusia itu 

sendiri dipersepsikan oleh target market. (Rampersad, 2009:67) 

Menurut Montoya (dalam Haroen, 2014: 67-59) terdapat delapan konsep 

pembentukan personal branding. Adapun delapan konsep pembentukan personal 

branding sebagai pondasi yaitu; (1) Spesialisasi, ciri khas dari sebuah personal branding 

yang hebat adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah 

kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. (2) Kepemimpinan, personal branding 

dilengkapi dengan sosok kepemimpinan yang dapat memutuskan sesuatu dalam suasana 

penuh ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas. (3) Kepribadian, sebuah 

personal branding yang hebat didasari pada sososk kepribadian yang apa adanya dan 

hadir dengan ketidaksempurnaan. Konsep ini menghapuskan beberapa tekanan pada 

konsep kepemimpinan, seseorang harus memiliku kepribadian yang baik, namun tidak 

harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus sempurna. (4) Perbedaan, 

personal branding yang efektif harus ditampilkan dengancara yang berbeda dari yang 

lainnya. Diferensiasi diperlukan supaya membedakan antara satu dengan yang lainnya. 

Selain itu, dengan perbedaan seorang akan lebih dikenal oleh khalayak. (5) Terlihat, 

personal branding harus dilihat secara konsisten dan terus menerus sampai personal 

branding seseorang dikenal. Makan visibility itu lebih penting dari ability. Supaya visible 
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seseorang perlu mempromosikan dirinya dan menggunakan setiap kesempatan untuk 

membuat dirinya terlihat. (6) Kesatuan, kehidupan pribadi yang berada di balik personal 

branding harus sejalan dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari branding 

tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cerminan dan citra yang diinginkan 

dalam personal branding. (7) Keteguhan, personal branding tidak bisa terjadi secara 

instan, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh. Selama proses tersebut berjalan, penting 

untuk selalu memperhatikan tiap trend yang terjadi. (8) Nama baik, sebuah personal 

branding memberikan hasil yang baik dan bertahan lebih lama, jika seseorang 

dibelakangnya dipersepsikan dengan citra yang positif. Seorang tersebut harus di 

asosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan bermanfaat. 

Berdasarkan dengan latar belakang yang dijelaskan, penelitian ini akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan focus penelitian Personal 

Branding Influencer Androgini dengan akun Instagram Jovi Adhiguna sebagai objek 

penelitian.  

 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang hasil temuan dari penelitian yang 

dilakukan peneliti yang berjudul “Personal Branding Influencer Androgini”. Objek pada 

penelitian ini adalah bagaimana personal branding yang dilakukan oleh Jovi Adhiguna 

pada akun sosial medianya yaitu Instagram. 

Akun instagram Jovi juga sudah di verified dari pihak instagram, yang 

menandakan bahwa akun Jovi dianggap public figure dengan banyaknya aktivitas yang 

berlangsung di akun instagramnya, entah seperti comment, like atau upload foto. Dengan 

media sosial pun, suatu personal branding dapat disampaikan dengan cara yang beragam 

dan kreatif sehingga dapat membentuk suatu ciri khas pribadi dari seorang individu. 

Analisis konsep utama personal branding menurut Montoya (2002) mengusulkan 

delapan konsep utama untuk personal branding, yakni spesialisasi (the law of 

specialization), kepemimpinan (the law of leadership), kepribadian (the law of 

personality), perbedaan (the law of distinctiveness), kenampakan (the law of visibility), 

kesatuan (the law of unity), kesatuan (the law of unity), keteguhan (the law of persistence), 

dan nama baik (the law of goodwill).  

Analisis delapan konsep utama ini dalam personal branding Jovi Adhiguna ialah 

sebagai berikut. (1) Spesialisasi (The Law of Specialization), sebuah personal branding 

harus terkonsentrasi pada kekuatan, keahlian atau pencapaian tertentu. Instagram Jovi 

Adhiguna berkonsep jurnal pribadi lebih banyak berisi tentang fashion dan beberapa 

produk kecantikan.  Jovi Adhiguna mengunggah foto dirinya yang mengenakan padu-

padan busana pilihannya sendiri, foto produk fashion yang diinginkan atau baru 

dibelinya, hingga komentar atau pendapat Jovi terhadap suatu produk fashion. Kreativitas 

dalam memadupadankan busana yang dipakainya menjadi kekuatan atau keahlian Jovi 

dan membawanya menjadi salah satu fashion influencer di Indonesia. (2) Kepemimpinan, 

dapat dibentuk melalui keunggulan, yakni dipandang sebagai seorang ahli dalam bidang 

tertentu. Jovi dalam hal ini dianggap unggul dalam berbusana. Beberapa komentar 
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pembaca di akun instagramnya bahkan meminta Jovi untuk mau memberikan saran 

terhadap gaya busana mereka dan ada beberapa yang menanyakan merek busana yang ia 

gunakan. (3) Kepribadian (the law of personality), personal branding yang baik 

menggambarkan kepribadian individu dalam segala aspek, artinya bukan hanya kelebihan 

atau kesempurnaan, tetapi juga ketidaksempurnaan individu. Beberapa kali Jovi 

memberikan statement yang jujur mengenai suatu produk atau pelayanan jasa tertentu. 

Ini menunjukkan kegigihan, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan Jovi dalam menyikapi 

perbedaan pandangan followers dengan pandangannya sendiri. (4) Perbedaan (The Law 

of Distinctiveness), personal branding yang efektif perlu memiliki kesan yang kuat dan 

berbeda dengan orang lain dalam bidang atau bisnis yang sama. 

 Hal yang menjadikan Jovi berbeda dilihat dari pertama, Jovi adalah “androgini” 

yang kemudian cara berpakaiannya dianggap sangat stylist. Jovi dianggap memiliki ciri 

khas dengan fashion yang minimalis dan netral. Keberaniannya dalam berkreativitas 

melalui busana yang ia pakai membuat karakter busana Jovi dapat menarik perhatian 

followers di akun instagramnya dan membuat Jovi mudah dibedakan dengan influencer 

lainnya. (5) Kenampakan (The Law of Visibility). Untuk menjadi sukses, personal 

branding harus terlihat secara konsisten atau terus-menerus hingga personal branding 

orang tersebut dikenal. Jovi mempublikasikan dirinya sendiri melalui media instagram 

dan secara konsisten mempublikasikan foto-foto di akunnya tersebut. Jovi juga secara 

rutin mengunggah foto hasil padu-padan busananya yang selalu berciri khas minimalis 

hingga lama kelamaan gaya tersebut dikenal dan dipahami followersnya sebagai ciri khas 

Jovi.  

Selain itu Jovi juga aktif mengikuti event-event yang dilaksanakan oleh beberapa 

brand, hal ini membuktikan bahwa kehadiran Jovi sebagai influencer memang ada. (6) 

Kesatuan (The Law of Unity). Realita kehidupan pribadi seseorang harus sejalan dengan 

nilai dan perilaku yang telah ditentukan dari personal branding yang dibangun. Personal 

branding Jovi sebagai fashion blogger sejalan dengan kehidupannya sehari–hari. Gaya 

busana Jovi yang diunggah dalam blog sebagian besar bukan hanya untuk keperluan foto, 

tetapi merupakan diary Jovi tentang apa yang ia gunakan ketika bepergian ke suatu 

tempat. Kesatuan dengan personal branding juga dapat dilihat dari kesenangan Jovi 

berbelanja produk fashion dan mengamati produk fashion terbaru. (7) Keteguhan (The 

Law of Persistence).  

Karena membentuk personal branding memerlukan waktu yang tidak sebentar, 

individu harus memiliki keteguhan terhadap personal branding awal yang telah dibentuk, 

tanpa ragu atau ingin mengubahnya. Jovi tidak pernah mengubah gaya busananya yang 

minimalis dan menggunakan fashion perempuan walaupun dirinya adalah seorang laki-

laki. Meski menerima komentar pedas, Jovi tidak mengubahnya. (8) Maksud baik (The 

Law of Goodwill), pengaruh sebuah personal branding akan lebih besar apabila individu 

tersebut dipersepsikan secara positif. Bagi followers-nya, Jovi berbeda, Jovi memiliki ciri 

khasnya sendiri dan dapat mengekspresikan dirinya melalui busana, tidak seperti orang 

lain kebanyakan. Selain itu pribadin Jovi yang ramah menjadi salah satu alasan mengapa 

ia menjadi salah satu influencer ternama di Indonesia. 
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PENUTUP 

Dalam proses pembentukan personal branding dalam media sosial instagram oleh 

Jovi Adhiguna memiliki keunikan sendiri, yang sebelumnya androgini dianggap tabu atau 

menyimpang dalam kehidupan sosial kini hal itu malah bisa menjadi salah satu ‘pembeda’ 

antara individu satu dengan yang lainnya.  Dalam personal branding Jovi Adhiguna 

personal branding kepribadian, spesialisasi, pembeda dan nilai baik. Selain itu 

konsistensi menjadi salah satu kunci utama pembentukan personal branding yang kuat. 

Personal branding yang dimiliki oleh Jovi Adhiguna memiliki fokus yang beda, 

Jovi memiliki passion dalam dunia fashion, membentuk personal branding di 

instagramya sebagai androgini yang fashionable. Jovi Adhiguna memiliki gaya khusus 

dari dirinya yaitu simpel, kasual dan sederhana. Instagram sebagai new-media atau media 

baru dianggap memiliki suatu platform yang praktis untuk bersosialisasi serta membentuk 

suatu persepsi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Jovi Adhiguna membangun personal 

branding yang dimiliki melalui media sosial instagram. Tak hanya itu dengan 

berkomunikasi melalui media foto, video serta caption dapat membentuk suatu gambaran 

yang jelas akan personal branding yang dibangun oleh keduanya. Personal branding 

yang dibangun oleh Jovi Adhiguna dalam media sosial instagram membawa banyak hal 

dalam kehidupannya. Jovi mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan berbagai 

macam brand seperti Zalora, Charles and Keith, Loreal sampai dengan high-end brand 

seperti Marc Jacobs, Dior dan YSL pernah bekerjasama dengan Jovi. Kerjasama yang 

diterima oleh Jovi memiliki keterikatan dengan personal branding yang telah dibentuk 

sebelumnya. 
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PENDAHULUAN 

 Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Barat yang memiliki 

keanekaragaman budaya yang bisa diangkat untuk dijadikan ikon pariwisata selain pantai. 

Produk budaya sebagai warisan sunda masa lalu tersebut berupa upacara-upacara 

adat/ritual yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakatnya sehingga menjadi 

kearifan lokal yang sangat menarik. 

 Kearifan lokal yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakatnya, di 

antaranya hajat laut, hajat bumi, babarit layang syeikh, dan sebagainya, yang kesemuanya 

berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata ikonik dan unik, sehingga menjadi pasar 

representatif untuk dipromosikan oleh Pemerintah kabupaten Pangandaran. 

 Promosi destinasi wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran ini 

merupakan kegiatan  destination  branding yang dapat menambah reputasi Pangandaran 

selain sebagai destinasi wisata pantai yang selama ini dikenal oleh wisatawan. Kegiatan 

destination branding ini selaras dengan visi-misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pangandaran, di mana visinya adalah “Mewujudkan Pangandaran sebagai 

daerah tujuan wisata dunia yang berbasis lingkungan, alam, dan budaya”. Ada pun 

misinya antara lain, “meningkatkan penggalian, pelestarian, pemberdayaan, 

pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, kepurbakalaan, dan seni budaya”, dan “ 

Menumbuhkembangkan potensi seni budaya sebagai peluang investasi budaya”. 

 Untuk melaksanakan destination branding Pangandaran sebagai destinasi wisata 

berbasis kearifan lokal diperlukan aksi komunikasi yang intensif oleh humas Pemkab, 

karena pada dasarnya destination branding merupakan strategi yang berkaitan dengan 

cara yang dilakukan untuk mengkomunikasikan keunikan atau kelebihan suatu objek 

kepada publik. 

 Pada kenyataannya, akivitas destination branding destinasi wisata berbasis 

kearifan lokal di Kabupaten Pangandarang lebih banyak dilakukan oleh para penggiat 

wisata dan budaya di masing-masing tempat di mana potensi wisata tersebut tumbuh dan 

berkembang, sementara pihak pemerintah belum secara penuh terlibat langsung di 

dalamnya, baru sebatas dukungan dana untuk membangun infrastruktur menuju ke objek 

wisata yang bersangkutan. Pihak Pemkab/Dinas Pariwisata masih memprioritaskan 

penataan penataan fasilitas, penertiban, penetapan lokalisasi pedagang suvenir, dan 

sebagainya untuk kenyamanan pengunjung di objek wisata pantai. 

 Upaya memperkenalkan objek wisata berbasis budaya (kearifan lokal) yang 

selama ini sudah dilakukan oleh komunitas penggiat pariwisata/budaya di Pangandaran, 

mailto:irianabakti.pr@gmail.com
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di antaranya melestarikan berbagai tradisi yang masih dilaksanakan oleh sebagian 

masyarakat, dan mengangkat kembali tradisi lama yang sudah mulai ditinggalkan, seperti 

vestival kolecer di perbukitan, dimana lokasi perbukitan tersebut merupakan objek wisata 

yang akan di promosikan kepada khalayak. 

Untuk mempromosikan destinasi wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten 

Pangandaran diperlukan posisioning, strategi komunikasi, dan kerja sama berbagai stake 

holders, karena membangun brand, menurut Waluyo dalam 

http://mynewblogharrywaluyo.blogspot.co.id/19/04/2018, “diperlukan keterlibatan para 

pemangku kepentingan di dalamnya”. Oleh karena itu, peran humas sangat diperlukan 

dalam mendukung strategi komunikasi dalam rangka mempromosikan destinasi wisata 

berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran. 

Tulisan ini berusaha mengkaji secara konseptual tentang, kerja sama di antara 

pemangku kepentingan, posisioning brand destinasi wisata berbasis budayal, dan strategi 

komunikasi yang bisa digunakan untuk membangun destination branding wisata berbasis 

kearifan lokal di Kabupaten pangandaran. 

 

PEMBAHASAN 

 Implementasi destination branding Pangandaran sebagai destinasi wisata berbasis 

kearifan lokal merupakan hall yang sangat penting untuk diwujudkan agar destinasi 

wisata di wilayah tersebut semakin berariasi, yang tentunya akan berimplikasi kepada 

pendapatan daerah dari sektor pariwisata,dan dapat pula mengurangi jumlah 

pengangguran. Selain itu, diperkenalkannya destinasi wisata berbasis kearifan lokal dapat 

membantu melestarikan tradisi lokal yang masih dilaksanakan oleh masyarakat, dan 

mengangkat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. 

 Untuk mengimplementasikan destination branding Pangandaran sebagai 

destinasi wisata berbasis kearifan lokal tersebut diperlukan usaha keras dan 

berkesibambungan, berupa  kerja sama yang dilakukan, posisioning brand destinasi 

wisata berbasis kearifan lokal, dan strategi komunikasi yang efektif. 

 

Kerja sama para pemangku kepentingan 

 Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata 

berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran baru pihak pemkab, dinas terkait, dan 

penggiat pariwisata dan budaya. Upaya yang dilakukan berupa penataan dan promosi 

pariwisata. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan pihak terkait. 

 Kontribusi Pemkab Pangandaran dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata, 

yang menurut Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata (2018) dalam 

https://wartapriangan.com/2018/03/08/upaya-pemkab-pangandaran-bentuk-bppd-ini-

/20/04/2018 , “pembentukan badan promosi pariwisata adalah amanat Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dari mulai pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota”. 

Lain halnya dengan pendapat  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pangandaran, Undang Sobharudin yang menyatakan bahwa, “upaya yang 

http://mynewblogharrywaluyo.blogspot.co.id/19/04/2018
https://wartapriangan.com/2018/03/08/upaya-pemkab-pangandaran-bentuk-bppd-ini-/20/04/2018
https://wartapriangan.com/2018/03/08/upaya-pemkab-pangandaran-bentuk-bppd-ini-/20/04/2018
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dilakukan  dalam kerja sama mengembangkan pariwisata di Pangandaran lebih 

mengutamakan pada promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata”. Sementara 

itu, berkaitan dengan pariwisata berbasis kearifan lokal ini, Kasi Budaya Dinas 

Pangandaran menyatakan “Atraksi wisata budaya yang dimanfaatkan Pemkab 

Pangandaran untuk menarik wisatawan, oleh karena itu, Kami bekerja sama dengan 

komunitas budaya dengan membantu menyumbang dana untuk perbaikan akses, dan 

memberi pelatihan menjadi pemandu wisata”. 

Sementara itu, salah seorang penggiat wisata di Pangandaran, Didin Jentreng 

menyatakan, bahwa “untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke Pangandaran adalah 

dengan mengenalkan objek wisata budaya pengunjung yang dilakukan  bekerja sama 

dengan sesama penggiat budaya lain, misalnya mengidentifikasi jenis budaya yang bisa 

diangkat jadi objek wisata”. 

Senada dengan Didin, penggiat budaya lainnya adah Abah Erik menyatakan 

“wisata budaya ke depannya bukan hanya sebagai pelengkap wisata alam yang selama ini 

dikenalkan wisatawan, melainkan  bisa menjadi destinasi wisata yang utama, karena 

pengunjung tidak hanya melihat alam saja, tetapi mereka juga ingin mengetahui sejarah 

dan budaya lokal (tradisi) yang masih  dilakukan di wilayah tersebut. Untuk itu dilakukan 

kerja sama dengan penggiat budaya lain, sesepuh adat, dan pihak pemerintah, serta 

masyarakat menentukan dan menyiapkan berbagai keperluan untuk menyelenggarakan 

aktivitas budaya di wilayah Pangandaran”. 

 Selain itu pihak terkait lainnya bekerja sama dengan  menambah jadwal acara dan 

kerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti perusahaan travel, pengusaha hotel, 

pengusaha restoran, dan sebagainya. 

Berdasarkan pernyataan dari para pemangku kepentingan di atas dapat diketahui 

bentuk kerjasama yang telah dilakukan dalam mendukung destinasi wisata berbasis 

budaya di Kabupaten Pangandaran adalah “membentuk badan promosi pariwisata, 

membantu promosi,  menyumbang dana untuk perbaikan akses, dan memberi pelatihan 

pemandu wisata, mengidentifikasi jenis budaya yang bisa diangkat jadi objek wisata 

menentukan dan menyiapkan berbagai keperluan untuk menyelenggarakan aktivitas 

budaya, menambah jadwal acara kunjungan wisata”. 
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Gb.1 Kerja sama Pemangku kepentingan dalam mewujudkan destinasi wisata 

berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran 

 Upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan baik dari pihak pemda, 

instansi terkait, penggiat budaya, dan pelaku wisata pada dasarnya merupakan 

implementasi kerjasama dalam mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata 

berbasis budaya. Kerja sama tersebut didasarkan pada bidang garapan/tupoksi masing-

masing pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat  Abdulsyani (1994), sebagai “bentuk proses 

sosial, di dalam kerjasama terdapat berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing”. 

 Aktivitas dari setiap pemangku kepentingan ini disinergikan dalam rangka untuk 

mencapai tujuan bersama, yaitu membangun persepsi seseorang  (pengunjung) tentang 

objek wisata yang unik berupa berbagai aktivitas budaya di Kabupaten Pangandaran, 

sehingga pada suatu saat dalam dirinya akan terbentuk citra bahwa destinasi wisata 

berbasis budaya di kabupaten Pangandaran layak untuk dikunjungi. 

 

Posisioning 

Langkah yang dilakukan menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata 

berbasis kearifan lokal adalah dengan melakukan positioning, yaitu menanamkan citra 

dalam alam pikiran pengunjung objek wisata di Pangandaran yang selama ini 

Pangandaran dicitrakan oleh sebagaian besar pengunjung sebagai destinasi wisata pantai, 

dengan positioning citra destinasi tersebut dirubah menjadi citra destinasi wisata budaya 

(kearifan lokal).  

Upaya positioning tersebut telah dilakukan oleh para penggiat budaya di 

Kabupaten Pangandaran. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh salah 

seorang penggiat wisata di Pangandaran, Didin Jentreng menyatakan, bahwa “untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung ke Pangandaran adalah dengan menjadikan objek 
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promosi pariwisata 

Dinas terkait 

-promosi 
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-pelatihan pemanduwisata 
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wisata budaya beserta sejarah lokalnya, karena sejarah lokal menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pengunjung”. 

Sementara itu menurut Abah Erik, “pengunjung harus diberikan gambaran lain 

tentang pariwisata di Pangandaran, bahwa objek wisatan bukan saja pantai, bukit,sungai, 

dan goa, tetapi juga ada ritual budaya sebagai kearifan lokal masyarakat Pangandaran 

yang penuh makna secara spritiual dan menjunjung tinggi nilai yang bermanfat bagi 

kehidupan”. 

Senada dengan kedua penggiat budaya di atas, Abah Kunay menyatakan, 

“kegiatan budaya yang merupakan kebiasaan lama di Pangandaran harus diketahui oleh 

pengunjung, karena merupakan peristiwa langka dan unik menjadi  perekat dan tertanam 

dalam pikiran kita”. Kasi Budaya Dinas Pariwisata menyatakan “salah satu atraksi wisata 

budaya yang dimanfaatkan Pemkab Pangandaran untuk menarik wisatawan oleh karena 

itu, mendukung upaya penggiat budaya dalam mengangkat budaya yang unik untuk 

dijadikan destinasi wisata”. 

Penggiat wisata mendukung kegiatan destinasi wisata berbasis budaya di 

kabupaten pangandaran dengan menawarkan paket wisata ke lokasi di mana peristiwa 

budaya tersebut dilaksanakan. Mereka siap melayanai pengunjung “yang ingin berwisata  

mempelajari karakteristik sosial, dan menikmati berbagai atraksi seni dan budya lokal, 

dengan pelayanan dari guide yang profesionl dan menguasai bahasa inggris dengan baik”. 

Berdasarkan pernyataan dari para pemangku kepentingan di atas dapat diketahui 

positioning yang dilakukan dalam membangun destinasi wisata berbasis budaya di 

Kabupaten Pangandaran dengan  “menetapkan objek wisata budaya untuk semua 

pengunjung, menceritakan  objek wisata budaya beserta sejarah lokalnya agar menjadi 

daya tarik bagi pengunjung, menanamkan makna spiritual dari ritual budaya sebagai 

kearifan lokal masyarakat Pangandaran yang bermanfat bagi kehidupan, mengenalkan 

kebiasaan lama yang unik dan sudah langka sehingga harus diketahui oleh pengunjung, 

karena dapat menjadi  perekat dan tertanam dalam pikiran kita, melayanai pengunjung 

yang ingin  mempelajari karakteristik sosial, dan menikmati berbagai atraksi seni dan 

budya lokal, dengan pelayanan dari guide yang profesionl dan menguasai bahasa inggris 

dengan baik”. 
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Gb.2 Positioning destinasi wisata berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran 

 Upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mewujudkan destinasi 

wisata berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran adalah melalui positioning, berupa 

penanaman pengetahuan, pengalaman, dan kesan tentang objek wisata berbasis budaya 

yang unik, lengkap dengan  faslitasnya, karena menurut  Laws (1995), “Pelanggan 

cenderung membuat perbandingan antarfasilitas, atraksi, dan standar pelayanan pada 

setiap destinasi”. Selain itu,  destinasi wisata berbasis budaya harus  dapat memenuhi 

harapan pengunjung, karena menurut Pritchard dan Havits (2006), mereka “cenderung 

memberikan penilaian yang lebih baik kepada destinasi wisata yang dikunjungi 

berdasarkan pengalaman yang sudah memenuhi harapan-harapannya”. 

 Positioning destinasi wisata berbasis budaya yang dilakukan oleh para pemangku 

kepentingan di Kabupaten Pangamdaran tersebut pada akhirnya akan membentuk citra 

baru bahwa destinasi wisata di Pangandaran bukan hanya wisata alam saja, tetapi ada 

citra destinasi wisata lainnya, yaitu destinasi wisata budaya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kasali (2005), bahwa “positioning dapat menembus jaringan memori semantik 

sehingga produk dan layanan dapat diasosiasikan didalam benak  pelanggan”. Dengan 

demikian positionin menurut Kartajaya & Yuswohady (2005), merupakan strategi untuk 

memenangkan mindshare dari target pelanggan.  

 

Strategi Komunikasi 

Untuk mengimplementasikan Pangandaran sebagai destinasi wisata berbasisi 

kearifan lokal diperlukan strategi komunikasi yang efektif, dengan mempertimbangkan 

kompenen-komponen komunikasi yang cocok untuk melakukan sosialisasi tentang 

destinasi wisata tersebut.  

Aksi komunikasi yang dilakukan untuk mensosialisasikan aktivitas pariwisata di 

kabupaten pangandaran menurut Kepala Humas Kab. Pangandaran bapak Soni adalah, 
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dengan melakukan “promosi,  melalui media relations, penguatan informasi di web, iklan 

di media massa dan memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di kabupaten 

Pangandaran”. Sedangkan, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kasubid. Pariwisata  

melakukan konsolidasi internal di dinas pariwisata, seperti melalui forum apel pagi, apel 

senin dan briefing, kemudian melakukan promosi ke pihak eksternal dalam hal ini adalah 

calon wisatawan. 

 Adapun pihak terkait lain yang membantu pariwisata berbasis kearifan lokal di 

Pangandaran adalah Kasubag Sandi dan Telekomunikasi dengan Deddy Haryanto dengan 

“melakukan sosialisasi melalui safari ramadan dan memanfaatkan kelompok-kelompok 

masyarakat, seperti “SAHATE” komunitas yang memperhatikan sektor wisata “. 

 Berdasarkan pernyataan dari para pemangku kepentingan di atas dapat diketahui 

bahwa untuk mempromosikan destinasi wisata berbasisi budaya di Kabupaten 

Pangandaran, mereka melakukan promosi, konsolidasi inetrnal eksternal, dan sosialisasi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.3 Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan destinasi 

wisata berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran 

  

 Para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kabupaten, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, serta PT. Telkom  dalam mewujudkan destinasi wisata berbasis budaya di 

Kabupaten Pangandaran melakukan strategi komunikasi masing-masing, namun tetap 

bersinergi. Stretegi komunikasi yang dilakukan merujuk pada salah satu  misi Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran, yaitu “Menumbuhkembangkan 

potensi seni budaya sebagai peluang investasi budaya”. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Patterson dan Redke (2009) bahwa “dalam strategi komunikasi harus dikombinasikan 

antara rencana strategi komunikasi itu sendiri dengan misi dan nilai organisasi”. 

 Strategi komunikasi sebagai kegiatan humas organisasi/lembaga para pemangku 

kepentingan tersebut memiliki tujuan untuk membentuk citra pengunjung tentang objek 

wisata berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran, karena seperti dikatakan oleh 

Patterson dan Redke (2009), “strategi komunikasi mempengaruhi, menggerakan dan 

meyakinkan publiknya untuk membantu organisasi dalam mencapai misinya. 

 Para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan destinasi wisata berbasis 

budaya di Kabupaten pangandaran melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya   

melakukan media relations, pengelolaan informasi/pesan di web, dan media massa, serta 

memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di kabupaten Pangandaran. Kombinasi 

dalam mengimplementasikan strategi komunikasi tersebut menurut Middleton dalam 

Cangara (2013) merupakan “kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang 

dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal”. 

  

PENUTUP 

 Peran humas dalam mengimplementasikan destinasi pariwisata berbasis budaya 

di kabupaten Pangandaran diawali dengan kerja sama yang sinergis antar pemangku 

kepentingan, baik dari pemkab, dinas terkait, pelaku wisata, dan penggiat budaya dalam 

rangka untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami 

aktivitas masing-masing”. 

Untuk mewujudkan destinasi wisata berbasis budaya di Kabupaten Pangandaran 

dilakukan positioning dalam rangka membangun citra tentang objek wisata berbasis 

budaya yang unik yang dapat memenuhi harapan pengunjung, dan memenangkan 

mindsharenya. 

Untuk mempromosikan destinasi wisata berbasis budaya di kabupaten 

Pangandaran diperlukan strategi komunikasi yang sesuai dengan misi organisasi terkait 

dengan mengkombinasikan berbagai komponen komunikasi, sehingga dapat 

mempengaruhi, menggerakan dan meyakinkan pengunjung untuk datang ke objek wisata 

tersebut. 
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PENDAHULUAN 

Bagi kelangsungan hidup manusia, ekonomi merupakan salah satu faktor yang 

menentukan. Demikianlah, sehingga manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya 

tidak akan terlepas dari motif ekonomi. Sebab seperti yang kita ketahui manusia adalah 

makhluk sosio ekonomi, yang secara garis besarnya ada enam faktor yang mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi diantaranya yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan, untuk memperoleh kesejahteraan, untuk memperoleh keuntungan, untuk 

memperoleh kekuasaan, penghargaan dari sesama dan untuk melakukan tindakan sosial. 

Penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa faktor ekonomi merupakan suatu 

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik perorangan maupun 

kelompok. Itulah sebabnya mengapa manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

material dalam hidup bagaimanapun itu caranya. Persoalan kehidupan itu harus selalu 

dapat dipenuhi baik itu di perdesaan maupun perkotaan (Mustari & Rahman, 2010). 

Demikian halnya dengan masyarakat yang ada di Desa Trusmi yang memiliki 

kehidupan dan mata pencaharian yang sangat beragam. Di satu sisi masyarakat Desa 

Trusmi masih menggantungkan sumber kehidupan mereka pada tanah pertanian, tetapi 

untuk meningkatkan tingkat ekonominya, maka sekarang banyak masyarakat Desa 

Trusmi beralih profesi. Banyak diantara mereka yang sekarang lebih memilih pada sektor 

jasa baik buruh maupun menjadi pengrajin batik, karena pekerjaan ini dianggap dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi daripada yang sebelumnya. 

Seni kerajinan batik biasa disebut seni batik adalah seni menggambar di atas kain 

dengan menggunakan alat khusus, yang sudah lama berkembang di tengah-tengah 

kebudayaan Indonesia. Selain di Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Garut dan Tasikmalaya 

usaha ini juga berkembang di Cirebon. 

Sebagai salah satu kantung seni kerajinan batik yang hingga saat ini masih 

bertahan dengan ciri-cirinya yang khas. Desa Trusmi di Kecamatan Plered masih tetap 

eksis sampai sekarang bahkan sudah banyak perkembangan sehingga banyak para 

wisatawan yang sengaja berkunjung ke Desa Trusmi untuk melihat dan berberlanja batik. 

Seni kerajinan batik trusmi merupakan keahlian turun temurun sebagai salah satu sumber 

penghidupan yang memberikan lapangan kerja cukup luas bagi masyarakat sekitar, 

khususnya wanita. Usaha batik merupakan mata pencaharian pokok di daerah desa trusmi 

kulon sehingga bagaimanapun proses produksi dari batik tidak pernah berhenti. Selain 

memproduksi batik, terdapat kurang lebih 40 griya pemasaran atau show room yang 

tersebar di daerah trusmi sehingga menjadi objek wisata belanja yang dikunjungi oleh 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. 

mailto:ftmdh@yahoo.com
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Keberadaan show room penjual batik yang semakin banyak secara tidak langsung 

merugikan para pengrajin karena sebagian besar para pengrajin memasarkan produknya 

melalui show room sehingga pendapatan yang diterima pun berkurang dibandingkan 

dengan memasarkannya sendiri, namun banyaknya show room yang berdiri akan menjadi 

peluang untuk bertambahnya lapangan pekerjaan sebagai karyawan di show room batik. 

Akibat keberadaan show room yang semakin menjamur, sehingga para pembeli lebih 

tertarik untuk membeli batik di show room ketimbang membeli langsung di pengrajin 

karena di show room lebih nyaman dan lebih banyak pilihan model batiknya (Wawancara 

dengan DT, tokoh masyarakat, 26 Agustus 2017). 

Awalnya motif-motif batik klasik ciptaan Panembahan Trusmi sarat akan ritual 

dan makna dalam proses penciptaannya yang digunakan hanya untuk waktu-waktu 

tertentu pada saat itu. Adapun motif klasik yang masih dapat dijumpai sampai saat ini 

walaupun sulit jarang sekali pengrajin batik yang membuat motif klasik antara lain yaitu, 

mega mendung, wadasan kencana, sawat penganten. Namun dengan semakin 

berkembangnya jaman maka motif batik pun dimodernisasi sesuai permintaan pasar. 

Apa yang menarik adalah bagaimana sebuah desa menjadi nama brand yang 

terkenal sebagai produk yang original dan berkualitas. Demikian sehingga banyak orang 

yang mencari produk tersebut dan juga dapat memberi keuntungan bagi masyarakat 

tersebut. Di sini diperlukannya telaahan tentang batik Trusmi dari sudut public relations 

dan branding. 

 

PEMBAHASAN 

Sejarah Batik Trusmi 

Batik mulai ada di Desa Trusmi sejak abad ke-14. Nama Trusmi berasal dari cerita 

masyarakat bahwa di daerah tersebut tumbuh banyak tumbuhan, kemudian para warga 

menebang tumbuhan tersebut namun secara seketika tumbuhan itu tumbuh kembali. 

Sehingga tanah tersebut dinamakan desa trusmi yang berasal dari kata terus bersemi. 

Masa keemasan kerajinan batik di daerah ini terjadi pada kurun waktu 1950-1968. 

Bila dibanding dengan batik Yogyakarta, Solo, atau Pekalongan, batik trusmi mempunyai 

ciri yang berbeda dan khas. Perbedaan ini terlihat dari segi warna dan motif. Batik trusmi 

menampilkan warna yang cerah dan ceria, seperti warna merah, merah muda, biru langit, 

hijau pupus. Gambar motifnya pun lebih bebas, melambangkan kehidupan masyarakat 

pesisir, seperti gambar aktivitas masyarakat di pedesaan atau gambar flora dan fauna yang 

memikat.  

Lokasi daerah sentra pembuatan batik trusmi Cirebon berada di Provinsi Jawa 

Barat. Trusmi sendiri adalah nama desa di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon dan 

berjarak 5 km dari pusat kota. Lokasinya dari arah perempatan pasar Plered, terdapat 

papan nama “Objek Wisata Belanja Batik Trusmi”. Desa Trusmi dibagi menjadi menjadi 

dua yaitu Trusmi Kulon dan Trusmi Wetan, dan ada beberapa desa disekitar Trusmi yang 

juga menghasilkan produk atau pengrajin batik yaitu Desa Gameel, Kaliwulu, Wotgali, 

Kalitengah dan Panembahan. Seiring perkembangan industri batik kini di Desa Trusmi 

sudah banyak terdapat show room atau ruang pamer yang banyak memajangkan hasil 
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sandang yang diperoleh dari batik dan ada juga pengrajin yang menggunakan rumahnya 

sebagai show room.  

Dalam membuat batik tentunya mempunyai cara dan jenis pembuatan yang 

berbeda, Perbedaan jenis batik dan cara membuatnya menjadi hal yang membedakan 

harga dan kualitas batik berikut teknik dan jenis batik (Wawancara dengan WD, pemilik 

toko batik, 21 Agustus 2017). 

Ada jenis batik trusmi berdasarkan teknik yang digunakan para pengrajin batik 

dalam memproduksi batik yaitu diantaranya: 

Batik Tulis: Antara ornamen yang satu dengan ornamen lainnya agak beda 

walaupun bentuknya sama. Bentuknya sama bentuk isen-isen relatif rapat, rapih, dan 

tidak kaku, prosesnya dikerjakan secara manual, satu persatu, dengan canting, lilin 

malam, kain, dan pewarna. Batik jenis tulis inilah yang mempunyai harga lebih mahal 

dari pada batik cetak karena dilihat dengan tingkat kesulitan  dan kualitasnya. 

Batik Cap: Antara ormen yang satu dengan ormen lainnya pasti sama, namun 

bentuk isen-isen agak rapat maka akan terjadi mbleberan (goresan yang satu dengan yang 

lainnya menyatu, sehingga terlihat kasar). Proses pembuatan menggunakan alat cap atau 

stempel yang telah terpola batik stempel tersebut dicelupkan ke dalam lilin panas, 

kemudian ditekan pada kain. 

 Industri batik di desa trusmi sekitar 24 industri, dari jumlah dua puluh empat 

industri tersebut, tiap industrinya rata-rata mempunyai 5 sampai 15 orang karyawan. 

Berikut tabel mengenai jumlah industri batik di desa trusmi: 

Tabel 1 

Jumlah Industri Batik Di Desa Trusmi 

No  Desa Trusmi Industri Batik 

1 RW 01 5 

2 RW 02 9 

3 RW 03 3 

4 RW 04 3 

5 RW 05 4 

Sumber: Profil Desa Trusmi Wetan tahun 2017 

 

 Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar industri batik terdapat 

di RW 02 dan itu merupakan pekerjaan pokok bagi masyarakat untuk menambah 

penghasilan rumah tangga mereka. Banyaknya masyarakat yang bekerja di industri batik 

di RW 02 disebabkan karena di RW 02 banyak warganya yang mempunyai modal lebih 

untuk membuat industri batik, serta minat yang tinggi untuk bekerja di industri batik 

karena dilihat dari skill yang dimiliki hanya membatik, kemudian jika di lihat dari RW 

yang lainnya kurang nya minat untuk bekerja di industri batik sebagian penduduknya 

lebih memilih bekerja di kota (Wawancara dengan AJ, ketua RW, 26 Agustus 2017). 

Jadi disamping jenis pekerjaan masyarakat yang sebelumnya kurang 

mendatangkan pendapatan yang cukup, yang mendorong masyarakat untuk bekerja di 

industri batik trusmi adalah kemudahan dalam faktor produksi, seperti skill, bahan baku, 
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maupun modal. Dan pemasarannya pun dapat ditingkatkan dengan memperluas segmen 

pemasaran yang dilakukan pelaku itu sendiri, sedangkan secara eksternal pemasaran 

dilakukan oleh orang diluar industri (Putri et.al., 2018) atau pengrajin batik trusmi seperti 

yang dijelaskan oleh salah seorang pengusaha batik: 

Saya membuka usaha batik ini karena membuka usaha batik ini dirasa usaha yang 

tidak terlalu susah untuk dijalankan karena banyaknya kemudahan dalam 

menjalankan usaha ini seperti tenaga kerja yang mudah karena mayoritas warga 

disini bisa membatik dan di desa trusmi ini anak kecilnya juga sudah di ajarkan 

membatik secara turun temurun, jadi mudah mencari tanaga kerja untuk di toko, 

kemudian tidak terlalu sulit dalam hal pemasaran karena pengunjung bisa memilih 

toko mana yang mau pengunjung datangi (Wawancara dengan WD, pemilik toko 

batik, 21 Agustus 2017).  

 

Selain itu juga mempengaruhi lapangan pekerjaan tumbuhnya kawasan industri 

batik juga mempengaruhi solidaritas antar anggota masyarakat dan interaksi sosial 

masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat Desa Trusmi memilih 

bekerja sebagai pengrajin atau karyawan di industri batik antara lain, 1) Tidak 

memerlukan modal yang banyak, 2) Dekat dengan rumah tidak harus keluar dari Desa 

Trusmi dan tidak perlu mengeluarkan uang transport 3) Ingin melestarikan budaya 

daerahnya sendiri. Industri batik ini usaha turun temurun jadi banyak warganya yang 

otomatis sudah mempelajari teknik membatik sejak usia remaja dan mayoritas 

masyarakatnya mempunyai usaha batik jadi yang tidak mempunyai usaha batik pun bisa 

bekerja sebagai pengrajin batik.  

Pendapatan sebesar itu bagi masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin batik di 

Desa Trusmi sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang terpenting 

bagi mereka adalah bahwa pendapatan itu rutin di dapatkan oleh mereka setiap bulannya. 

Desa Trusmi merupakan desa yang menjadi sentra batik di Cirebon jadi mayoritas 

masyarakatnya menggantungkan hidupnya kepada usaha batik trusmi ini. Sehingga tidak 

mengherankan kalau pendapatan sebagian masyarakat di Desa Trusmi bersumber dari 

industri batik. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Trusmi Wetan: 

Memang masyarakat desa ini mempunyai ciri khas sebagai pengrajin dan 

pengusaha batik. Usaha batik ini jelas mendatangkan untung bagi para pengrajin 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena desa ini sudah menjadi tujuan 

wisatawan sebagai wisata belanja. Serta banyaknya industri batik di desa ini dapat 

membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar (Wawancara dengan GF, pejabat 

desa, 21 Agustus 2017).  

 

Banyaknya industri batik di Desa Trusmi kini sudah menjadi daya tarik wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Daerah Desa Trusmi yang jaraknya tidak jauh dari jalur 

pantura dan pintu tol cipali memudahkan para wisatawan datang untuk berwisata belanja 

di desa trusmi. Tentunya jika sudah musim liburan banyak wisatawan yang datang ke 

Desa Trusmi untuk berbelanja dan tidak hanya pengusaha batik yang mendapat 
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keuntungan tetapi masyarakat yang disekitarnya pun dapat kecipratan rezekinya seperti 

tukang becak, pedagang asongan,tukang parkir dan lainnya seperti yang di katakan oleh 

manajer marketing di BT Batik Trusmi:  

 

Di Desa Trusmi ini kalau sudah musim liburan wisatawan itu rasanya belum afdol 

kalo ke Cirebon tidak mengunjungi Batik Trusmi tidak hanya di toko Batik 

Trusmi tapi batik yang lainnya pun ikut kecipratan rezekinya dan tidak hanya 

pengusaha batik yang merasakan keuntungannya yang lainnya pun ikut 

merasakan seperti pedagang asongan, tukang becak, pedagang jajanan, pedagang 

oleh-oleh pun ikut merasakan keuntungan dari ramainya industri batik ini karna 

kawasan ini sudah menjadi kawasan wisata belanja (Wawancara dengan FR, 24 

Agustus 2017).  

 

Adanya industri batik ini berpengaruh terhadap mengurangnya pengangguran 

membuka peluang kerja seperti masyarakat yang hanya mempunyai ijazah SMA 

masyarakat sekitar bisa mencoba bekerja sebagai karyawan di toko-toko batik yang ada 

di Trusmi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti yang diungkapkan 

seorang karyawan toko Batik Kelana: “Alhamdulillah sebelumnya saya kerja di toko 

batik kelana itu saya masih jadi buruh serabutan masih belum jelas pentapatannya. Resiko 

hanya punya ijazah SMA ya Cuma jadi karyawan toko tapi saya bersyukur karena 

hasilnya bisa mencukupi untuk biaya sehari-hari bisa dibilang cukup untuk kebutuhan 

diri sendiri dan ntidak minta uang ke orang tua lagi” (Wawancara dengan RW, 26 Agustus 

2017). 

 Selain banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Trusmi 

dengan adanya industri batik seperti terbukanya lapangan pekerjaan seperti mulai dari, 

pengusaha batik, pengrajin batik serta karyawan yang bekerja di toko batik tentunya ada 

perbedaan kondisi sosial ekonomi serta kondisi lingkungan yang bisa dirasakan oleh 

masyarakat seperti yang dijelaskan ketua RW 02 Desa Trusmi Wetan: 

Bedanya dulu dengan sekarang itu jelas berbeda de kalau dulu mah toko batik itu 

tidak ramai seperti sekarang jangankan toko batik de rumah-rumah juga masih 

jarang masih sepi masih banyak sawah dan kebun, warganya juga kebanyakan 

bekerja sebagai tukang macul, buruh tani, dan tukang kebun. Kalau sekarang mah 

jalan di Trusmi itu sudah padat penduduk banyak rumah-rumah sudah banyak 

toko batik berdiri sudah semrawut de, tetapi warga bersyukur dengan ramainya 

pertokoan batik di desa ini dapat membantu perekonomian warga banyak warga 

yang menggantungkan hidupnya seperti bekerja sebagai pengusaha batik, 

pengrajin batik, dan para karyawan batik dan lainnya di industri batik ini 

(Wawancara dengan AJ, 26 Agustus 2017). 

 Tentunya ada keuntungan yang dirasakan oleh pemilik usaha batik dan upaya 

yang dilakukan terhadap usahanya agar dapat bertahan dengan banyaknya saingan di 

Desa Trusmi seperti yang telah dipaparkan oleh pemilik Batik Elsa: 
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Saya membuka usaha batik ini sudah jalan 7 tahun, awal saya membuka saya 

masih pake toko seadanya yang ga terlalu besar masih mempekerjakan karyawan 

cuma 2 orang dan memiliki pengrajin Cuma 4 orang seiring berjalannya waktu 

dari tahun ke tahun saya merintis usaha ini hasilnya Alhamdulillah toko yang saya 

bangun ini dapat berkembang dan bersaing dengan toko-toko batik disini 

keuntungan yang di dapat pun lumayan sehingga saya bisa merenovasi toko saya 

sehingga menjadi lebih besar dari awal berdiri kemudian karyawan pun kini 

bertambah. Cara untuk bertahan dengan banyaknya saingan yaitu saya tentunya 

menjaga kualitas batik yang saya jual, melakukan inovasi untuk motif batik saya 

kemudian selalu memberikan servis yang baik terhadap konsumen saya dengan 

mengedepankan keramahan kepada konsumen (Wawancara dengan WD, 26 

Agustus 2017).  

 

 Hadirnya industri batik di daerah Desa Trusmi yaitu sekitar tahun 1970-an, yang 

sampai sekarang masih eksis dan berkembang seiring berkembangnya zaman. Pada 

mulanya Desa Trusmi merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Pembangunan 

industri di daerah ini secara tidak langsung merangsang penduduk setempat 

memanfaatkan peluang usaha yang semula di bidang pertanian dan perkebunan, dapat 

berkembang ke bidang jasa. 

 Berdirinya industri batik di daerah Desa Trusmi menimbulkan daya tarik 

tersendiri bagi pencari kerja dari luar daerah Desa Trusmi seperti masyarakat dari Kota 

Cirebon dan sekitarnya yang ingin bekerja sebagai karyawan di show room batik yang 

banyak berdiri di Desa Trusmi, sehingga menimbulkan masyarakat yang majemuk. 

Dengan berbagai macam budaya dan perilaku yang dibawa oleh masing-masing individu, 

maka akan berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakat setempat.  

 Pembangunan dan pengembangan industri yang sekarang ini sedang digalakkan 

oleh pemerintah daerah, industrialisasi merupakan usaha peningkatan produksi berskala 

besar dengan cara memanfaatkan teknologi modern, sehingga tuntutan kepada 

masyarakat untuk dapat menguasai teknologi tersebut harus dilihat dalam pola atau sistem 

yang modern pula. Tumbuhnya kawasan industri di daerah tidak menutup kemungkinan 

terjadinya perubahan-perubahan di berbagai sisi kehidupan baik perubahan kondisi alam 

maupun perubahan nilai-nilai kehidupan. Pembangunan industri memberikan 

kesempatan kerja baik bagi masyarakat setempat maupun bagi masyarakat luar daerah 

sehingga menimbulkan perubahan penduduk yang sangat pesat misalnya transmigrasi 

(Rahman & Sjoraida, 2017).  

 Banyaknya home industri batik di Desa Trusmi mempunyai peran yang cukup 

membantu dalam perekonomian masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah desa 

trusmi yang bekerja di industri batik yang merasa mempunyai pendapatan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setelah industri batik semakin menjamur di 

Desa Trusmi kini tidak hanyak pengusaha batik yang mendapat keuntungan tetapi 

masyarakat sekitar seperti pedagang asongan, toko-toko kelontong, toko oleh-oleh, 

tukang becak, ikut merasakan dampak adanya industri batik trusmi, karena kawasan Desa 
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Trusmi kini sudah menjadi kawasan wisata belanja di daerah Cirebon. Terlebih jika 

musim liburan tiba banyak wisatawan dari luar kota banyak yang berkunjung Ke Desa 

Trusmi untuk memburu batik dan oleh-oleh khas Cirebon. Hal ini yang menjadi latar 

belakang dasar pertimbangan penulis mengadakan penelitian studi tentang Peranan Home 

Industri Batik Trusmi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Trusmi. 

Selain itu penulis ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya industri batik terhadap 

perekonomian masyarakat penulis juga ingin mengangkat bahwa di Cirebon ada desa 

yang mayoritas warganya bermatapencaharian sebagai industri batik. 

Ketika wawancara dengan salah seorang masyarakat, masyarakat sangat berharap 

bagi pemerintah agar bisa melakukan strategi untuk dapat memperbaiki industri batik ini 

sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, adanya industri batik ini 

memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat seperti yang dijelaskan RD (30) 

karyawan Batik Salma. Sebagaimana hasil wawancara dengan RD: “Harapan bapa buat 

pemerintah mah pengennya ada perhatian dari pemerintah supaya daerah trusmi ini 

banyak yang dateng wisatawannya gimana cara nya pemerintah buat mempromosikan 

batik trusmi biar tambah rame biar ngebantu juga buat pendapatan warga di trusmi” 

(Wawancara, 26 Agustus 2017). 

Sejauh informasi yang telah penulis himpun, berkembangnya aktivitas industri 

batik dari hari ke hari telah membawa pada keadaan seperti sekarang yang dirasakan 

perubahannya telah meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Seperti yang di 

ungkapkan seorang pekerja toko: 

Adanya industri batik ini merasa senang dan bisa membantu peningkatan 

pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai buruh serabutan 

yang pendapatannya tidak pasti, tetapi setelah bekerja sebagai karyawan saya bisa 

mendapatkan uang hampir sekitar satu juta per bulan. Saya bersyukur dengan 

pendapatan segitu karena pendapatan itu rutin setiap bulannya (Wawancara 

dengan RW, pekerja toko, 20 Agustus 2017). 

 

Upaya Branding 

Hubungan masyarakat umumnya terkait dengan kegiatan komunikasi yang 

dirancang untuk mempercantik dan melestarikan dan citra dan hubungan organisasi 

dengan publiknya. Baru-baru ini, peran humas organisasi telah diperluas sebagaimana 

dibuktikan dalam mengaburkan batasan yang ketat antara hubungan masyarakat, iklan, 

dan kegiatan komunikasi pemasaran. Konvergensi kegiatan komunikasi ini adalah 

sebagai tanggapan terhadap suatu lingkungan bisnis yang terus berkembang yang ditandai 

dengan “hilangnya nilai pemegang saham dan menurunnya kepercayaan pelanggan dan 

dukungan organisasi" yang, pada gilirannya, telah memimpin banyak organisasi untuk 

menguji kembali komunikasi inti mereka dalam memproses dan melakukan sesuatu. 

Konvergensi komunikasi yang melibatkan hubungan masyarakat ini juga telah terjadi 

didorong oleh pengetatan ikat pinggang perusahaan sebagai respons terhadap resesi 

ekonomi saat ini. Misalnya, American Airlines, salah satu operator udara terbesar, 
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percaya bahwa hubungan masyarakat dapat membantu memaksimalkan iklan yang 

menyusut anggaran di masa ekonomi yang ketat (Bush, 2009). 

Faktor lain adalah pertumbuhan eksponensial di media sosial yang didorong oleh 

permintaan konsumen. American Airlines percaya bahwa integrasi kegiatan pemasaran 

dan hubungan masyarakat adalah terutama hasil dari kedatangan dan penerimaan media 

sosial dan kesadaran sosial yang meningkat oleh konsumen (Bush, 2009). Secara umum, 

ini adalah bukti di dalam pasar saat ini bahwa "klien mencari program terpadu dan olah 

pesan merek yang konsisten di setiap titik kontak dengan pelanggan mereka” (Baruzzi, 

2010). 

Demikianlah, di Cirebon, walaupun Trusmi itu nama suatu desa, namun 

belakangan ini Trusmi sudah menjadi merek dagang atau brand tertentu. Pada awalnya 

memang ada pertentangan di antara masyarakat, terutama karena ada pihak yang 

menamai tokonya dengan “Batik Trusmi.” Namun karena semua memang menikmati 

branding tersebut, maka brand tersebut terus berjalan. Bahkan keberadaan  brand 

tersebut telah mengubah daerah Trusmi ini menjadi daerah wisata belanja. Tentunya dari 

pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian terhadap industri batik 

Trusmi ini karena daerah ini merupakan aset bagi Cirebon sendiri yang dimana mayoritas 

masyarakatnya menggantungkan hidupnya kepada usaha batik ini.  

Tidak heran jika pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai objek wisata belanja 

sekaligus sebagai wujud pelestarian budaya Cirebon. Berikut hasil wawancara dengan 

salah seorang pejabat Desa Trusmi mengenai perhatian dari pemerintah terhadap industri 

batik di Desa Trusmi: 

Adanya perhatian dari pemerintah yaitu pada saat batik diklaim oleh negara 

tetangga yaitu Malaysia yang salah satunya batik Cirebon lalu paguyuban batik di 

Desa Trusmi ini meminta kepada pemerintah agar batik trusmi ini dipatenkan 

bahwa batik Cirebon ini milik Indonesia. Lalu setelah itu diadakannnya pengakuan 

batik trusmi dengan mengadakan pemecahan rekor muri jalan santai menggunakan 

batik terbanyak yang bernama “mlaku bareng nganggo batik” kemudian perhatian 

dari pemerintah pun yaitu membangun gapura depan jalan Desa Trusmi yang 

bertuliskan “Objek Wisata Belanja Batik Trusmi” (Wawancara dengan GF, 

Sekretaris Desa Trusmi, 21 Agustus 2017). 

 

Secara nasional, Trusmi sekarang sudah menjadi merek dagang (trade mark). 

Merek trusmi sendiri lebih dari sekadar simbol visual dan garis tag yang mengesankan; 

ia menjembatani misi dan visi, prinsip operasi dan taktik organisasi, yaitu organisasi 

bisnis masyarakat. Secara alamiah merek adalah "nama, istilah, desain, simbol, atau yang 

lain fitur yang mengidentifikasi barang atau jasa satu penjual berbeda dari penjual 

lainnya.” (Skinner, 1994) Merek Trusmi sudah melampaui program, layanan, dan produk, 

display; ia mencakup hal-hal lain tentang organisasi termasuk reputasi, budaya, dan nilai-

nilai dasar. Dengan demikian, merek Trusmi bukan sekadar iklan atau pemasaran. 

Pencitraan merek telah dilakukan disebut sebagai instrumen pesan yang membantu bisnis 
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mencapai tujuannya dan mencakup promosi segala sesuatu yang terkait dengan bisnis 

(Fritz, 2011). 

Dengan merek Trusmi yang sudah terkenal, ada semacam rasa tanggung jawab 

dari masyarakat Desa Trusmi tersebut untuk menjamin kualitas dan layanan kepada para 

pelanggan. Demikian karena fungsi merek termasuk menciptakan identifikasi dan 

kesadaran merek; menjamin pada tingkat tertentu tentang kualitas, kuantitas, dan 

kepuasan; dan, membantu dengan promosi (Onkvisit & Shaw, 1997). Di sini branding 

mengandung strategi pemasaran, yaitu suatu "proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk 

menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi” (Skinner, 1994). 

Selain pelayanan secara faktual di lapangan, yaitu Desa Trusmi itu sendiri, pihak 

pengusaha batik itu sendiri sudah menyediakan layanan online. Di sini telah terjadi 

perubahan cara di mana bisnis dan pelanggannya berkomunikasi berubah secara dramatis. 

Inti dari perspektif ini adalah pengakuan bahwa komunikasi pemasaran dalam arus 

lingkungan bisnis sekarang menjadi proses dua arah. Media sosial sangat mendorong dan 

memfasilitasi cara komunikasi ini. Sementara ekspansi yang cepat dari internet dan 

platform media sosial yang terkait organisasi menghadirkan peluang lebih besar untuk 

terhubung dengan publik, ekspansi saluran ini juga membutuhkan organisasi pemantau 

merek elektronik mereka, yaitu, apa yang dikatakan orang secara online tentang merek 

mereka (Meredith, 2010). 

Perbedaan juga dirasakan oleh seorang pejabat Desa Trusmi yang merasakan 

perbedaan dari tahun ke tahun perkembangan industri batik di desa Trusmi yang semakin 

ramai banyak pengunjung dari luar kota yang transit ke Cirebon kebanyakan mereka 

menyempatkan waktu untuk berwisata belanja ke daerah Trusmi tak jarang banyak artis 

dan pejabat yang mengunjungi desa Trusmi ini untuk berbelanja, perbedaan yang 

dirasakan pun dilihat dari para pengusaha yang lebih semangat lagi bersaing dengan para 

pesaingnya seperti yang dikatakan salah seorang pejabat desa. 

Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada perbedaan yang saya rasakan selaku 

sekretaris desa disini menjadi ramai dengan industri batik tidak hanaya penusaha 

batik yang merasakan dampak nya tetapi warga sekitar juga merasakan seperti 

tukang  becak juga ikutan kecipratan rejekinya banyak wisatawan yang ingin 

menggunakan jasanya dan juga para tukang dagang sekitar pun ikut kebagian 

rejekinya. Saya pun melihat adanya semangat dari para pengusaha batik dan 

warganya untuk meramaikan industri batik di desa ini dan menjadikan batik 

sebuah icon desa ini sekaligus menjadi warisan budaya Cirebon. Saya harap 

adanya industri batik ini tetap akan menjadi sumber mata pencaharian mayoritas 

warganya dan akan terus tetap eksis dengan berkembangnya zaman (Wawancara 

dengan GF, Sekretaris Desa Trusmi, 21 Agustus 2017). 

 

Sama pentingnya adalah kesadaran sosial yang meningkat di antara para 

konsumen yang difasilitasi sebagian besar oleh media sosial. Dalam hal ini, diisyaratkan 

pula tren peningkatan harapan konsumen terhadap merek untuk "berdiri melampaui 
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atribut mereka sendiri” (Finchum, 2010). Peran hubungan masyarakat organisasi 

berkembang dengan perubahan zaman: “Hubungan masyarakat tidak hanya fokus pada 

produk bisnis Anda; ia juga membantu dalam membentuk pesan strategis” (Benyman, 

2010). 

Melihat kondisi objektif masyarakat Desa Trusmi dan hasil wawancara dengan 

sejumlah masyarakat setempat berikut para pedagang, pengrajin, para karyawan batik, 

dan pemilik usaha batik, memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Trusmi 

terbantu dengan banyaknya industri trusmi yang membuka peluang lapangan kerja seperti 

pengrajin, karyawan toko batik, dan lainnya di bidang batik dan banyak masyarakat nya 

merasa diuntungkan dengan banyaknya toko batik seperti pedagang dan tukang becak 

banyak menggunakan jasanya sehingga adanya peningkatan perekonomian dan hidup 

yang sejahtera di Desa Trusmi. 

Menurut narasumber yang bernama Masniri salah seorang pengrajin batik trusmi, 

awal mula ada batik trusmi yaitu dikarenakan Sultan Keraton Kasepuhan menyuruh orang 

trusmi dan kaliwulu untuk membuat batik yang sama dengan batik yang dia buat. Sultan 

hanya memperlihatkan motifnya saja, orang Trusmi dan Kaliwulu pun bilang bahwa 

mereka bisa membuat batik yang sama dengan buatan Sultan. Orang Kaliwulu membuat 

kayu dan orang trusmi membuat batik. Kemudian orang trusmi dan kaliwulu membawa 

hasil batik yang mereka buat dan memperlihatkannya kepada Sultan. Orang trusmi 

meminta Sultan untuk memilih batik yang asli namun saking miripnya Sultan tidak dapat 

membedakannya. Batik yang dibuat orang trusmi tersebut sangat mirip dengan aslinya, 

sehingga Sultan pun memerintahkan mereka untuk membuat dan memproduksi batik 

sampai sekarang pembuatan batik menjadi turun temurun (Wawancara dengan MN, 

pengrajin batik, 26 Agustus 2017). 

Cerita di atas menunjukkan adanya narasi dalam branding. Demikian karena 

memang konsep dan praktik keaslian bisnis menjadi semakin penting bagi keberhasilan 

bisnis. Hynes (2009) percaya bahwa keaslian untuk meningkatkan merek harus berasal 

dari hubungan masyarakat. Allen (2005) menunjukkan adanya hubungan antara keaslian 

dan penceritaan. Bercerita memiliki peran dalam hampir setiap aspek organisasi dan 

penelitian terkemuka telah menunjukkan pentingnya narasi dalam branding. Melengkapi 

jalur ini adalah fakta profesi PR memiliki warisan dalam bercerita. McLellan (2010) 

menunjukkan bahwa cerita menyediakan media komunikasi kepada pelanggan dan 

melaporkan pertumbuhan penggunaan organisasi dari cerita sebagai alat hubungan 

masyarakat dan pemasaran. Sepanjang garis ini, narasi "semakin diakui sebagai pusat 

dalam branding" dan bahkan telah disebut sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa dari 

inisiatif branding yang sukses dalam industri apa pun" (Denning, 2006). 

Demikianlah, PR untuk batik Trusmi ini telah membawakan dampak positif, 

terutama karena terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran terutama 

pada masyarakat yang paling dekat rumahnya ke lokasi industri batik, serta menjadikan 

desanya menjadi objek wisata belanja di Cirebon. Ini semua dicapai berkat banyaknya 

pihak yang menjadi PR dalam menggaungkan brand bahwa Trusmi adalah batik Cirebon 

asli. 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat dirumuskan simpulan penelitian 

sebagai berikut: PR untuk branding batik Trusmi tumbuh secara organik sejalan dengan 

situasi Desa Trusmi yang mengalami perubahan ke arah pengembangan industri kecil dan 

menengah dengan mengandalkan industri batik. PR itu dilakukan oleh para pekerja dan 

pemerintah lokal secara taken for granted karena semuanya memerlukan kelangsungan 

urusan mereka. 

Strategi branding dari batik Trusmi adalah klaim keaslian sebagai pewaris dari 

model batik yang dikembangkan oleh Sultan Cirebon itu sendiri. Di sini yang dilakukan 

oleh PR adalah pengemasan narasi cerita keaslian tersebut kepada khalayak ramai. 

Intensifnya PR pada branding batik Trusmi telah mengubah mata pencaharian 

masyarakat Desa Trusmi dari yang dulu petani dan buruh menjadi wiraswasta. Perubahan 

mata pencaharian ini juga dikarenakan pekerjaan dahulu dirasakan tidak menjanjikan 

lagi, akibat berkurangnya lahan pertanian dan penghasilan yang tidak tetap dan dianggap 

kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu terdapat tumbuhnya kawasan industri 

batik di desa tersebut yang mempengaruhi solidaritas antar anggota masyarakat dan 

interaksi sosial masyarakat. 

Gencarnya PR setelah menjamurnya industri batik sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat, terutama bagi kondisi ekonomi masyarakat. Berbagai dampak 

bisa terjadi akibat adanya industri batik ini, baik dampak negatif maupun dampak positif. 

Dampak positif yang terjadi diantaranya meningkatnya ekonomi masyarakat, yaitu 

meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dan adanya kesempatan usaha. Dengan 

adanya industri batik ini telah membawa pengaruh bagi perubahan kehidupan dalam 

masyarakat dimana kegiatan tersebut berlangsung.  

Peran yang dilakukan industri kecil batik yaitu membuka lapangan pekerjaan 

kepada masyarakat yang dulunya bekerja sebagai petani, buruh serabutan kini masyarakat 

sudah banyak beralih profesi pada home industri batik trusmi. Di batik trusmi juga bukan 

hanya sebagai pengrajin batik tetapi ada yang bekerja sebagai penjaga toko, sales 

marketing, kasir dan lainnya. Tidak hanya batik yang mendapat keuntungan tetapi dengan 

ramainya para wisatawan yang datang masyarakat sekitar pun ikut merasakan keuntungan 

dengan adanya industri batik ini seperti tukang becak, tukang parkir, penjual asongan dan 

lainnya. Jadi banyaknya industri batik di Desa Trusmi cukup berperan dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat. Tidak heran jika PR untuk batik Trusmi ini melekat 

pada diri masing-masing orang. Dengan demikian tindakan PR untuk branding batik 

Trusmi ini bersifat kolosal. 
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PENDAHULUAN 

Akses internet yang sudah mencapai pelosok Indonesia dan munculnya produk 

smartphone merek lokal maupun luar yang menyasar hampir seluruh kalangan seakan 

menjawab adanya kebutuhan dari masyarakat atas layanan yang serba mudah dan instan. 

Pola keseharian yang instan ini kemudian berpengaruh terhadap banyak hal, salah satunya 

adalah proses pencarian informasi di kalangan masyarakat yang kemudian mempengaruhi 

eksistensi dari media di Indonesia. 

Media massa merasakan dampak pergeseran tren. Kini, buku, majalah, koran, 

tabloid, dan sejenisnya jarang dibeli masyarakat karena semua informasi dicari oleh 

mayoritas masyarakat melalui smartphone. Media cetak melakukan revolusi dengan 

kehadiran e-newspaper, media penyiaran menghadirkan konsep streaming, hingga 

menjamurnya media online.  

Melihat persaingan pasar pada jaman modern ini, media cetak sedikit “kalah 

saing” dengan media massa lainnya seperti online. Kecanggihan teknologi tersebut 

mampu mempengaruhi masyarakat sehingga beralih mengkonsumsi media online ini 

dibanding dengan media cetak untuk mendapatkan informasi atau berita yang cepat. 

Namun, bukan berarti bahwa hanya perkembangan teknologi saja yang menjadi ancaman 

terhadap perkembangan media cetak. Ada banyak hal yang sebenarnya juga turut menjadi 

penyebab berkembang atau tidaknya sebuah media cetak seperti, minat baca masyarakat 

yang minim, kurangnya pemasokan iklan, sumber daya manusia, biaya distribusi, pajak 

kertas yang tinggi, persaingan diantara media cetak sendiri, dan lain-lain. 

Sebagai alasan yang mendasari perusahaan untuk melakukan aktivitas 

rebranding, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, untuk meningkatkan 

awareness masyarakat, memodifikasi citra brand atau perusahaan tersebut, adanya 

perubahan strategi perusahaan atau munculnya faktor-faktor dari lingkungan eksternal 

yang menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan.  Rebranding dilakukan dengan 

metode atau cara yang berbeda-beda bagi setiap perusahaan namun memiliki satu tujuan 

yang sama yaitu mengubah atau meningkatkan citra perusahaan, serta melebarkan pangsa 

pasar yang berorientasi profit (Tevi & Otubanjo, 2013, hal. 92) 

Perubahan itulah yang terjadi pada Majalah KaWanku. Sebagai salah satu majalah 

yang sudah hadir di Indonesia sejak 5 Agustus 1970 ini, pada awal berdirinya KaWanku 

diperuntukkan bagi pembaca usia muda atau anak-anak dengan rentang usia 6 – 12 tahun,. 

Hingga pada akhirnya di tahun 1990 , KaWanku bergabung menjadi bagian dari Kompas 

Gramedia Grup dan semakin menegaskan brand-nya sebagai salah satu pionir majalah 

remaja di Indonesia.Sejak tahun 1995 KaWanku kemudian lebih memfokuskan diri 

mailto:kokom.komariah@unpad.ac.id
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kepada segmen pembaca remaja perempuan dengan rentang usia 12 – 18 tahun. Majalah 

KaWanku ini secara perlahan goyah karena penetrasi internet, smartphone dan 

keterbukaan informasi khususnya di kalangan remaja yang merupakan target audience. 

Kini terjadi transisi di kalangan remaja dalam pencarian informasi yang mayoritas 

dilakukan melalui platform digital. 

KaWanku  memutuskan untuk menghentikan penerbitan majalahnya sejak edisi 

Desember 2016. KaWanku edisi ke-26 yang terbit pada tanggal 21 Desember 2016 

menjadi nomor terakhir majalah KaWanku versi cetak. Sebagai gantinya, media yang 

menyasar segmen pembaca remaja putri itu akan fokus ke media online melalui situs 

CewekBanget.id. Sejak itulah KaWanku melakukan rebranding yaitu merupakan proses 

yang dilakukan untuk menanggapi perubahan lingkungan dengan mengubah identitas diri 

agar dapat tetap bertahan dalam persaingan bisnis (Tevi & Otubanjo, 2013, hal. 92). Jadi, 

rebranding adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga 

untuk mengubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi 

lebih baik. Dengan kata lain, ketika melakukan rebranding maka yang berubah ialah 

nilai-nilai dalam merek itu sendiri.  

Perubahan identitas KaWanku menjadi  CewekBanget.id tentunya melaui proses 

yang panjang, agar memperoleh hasil yang maksimal proses rebranding menurut 

(Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2003) harus melalui empat tahapan yaitu repositioning, 

renaming, redesigning dan relauncing. Keempat tahapan yang  dijelaskan peneliti ini 

merupakan hasil penelitian secara deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Metode deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2013, hal. 21). 

 

PEMBAHASAN 

Proses Repositioning CewekBanget.id 

 Ketika elemen pada brand diubah, secara otomatis posisi brand juga ikut berubah.  

Awal positioning KaWanku adalah media cetak, berubah posisi menjadi CewekBanget.id 

(repositioning) menjadi media online. Dalam melakukan repositioning perlu dilakukan 

beberapa tahap, yaitu mendefinisikan bagaimana perusahaan akan menyentuh market 

(situation analysis), mengetahui dengan jelas pemikiran konsumen (audience analysis), 

lalu menganalisis tren consumer dan tren bisnis yang sedang hangat (marketplace 

analysis), serta tidak meninggalkan customer lama demi repositioning (know what to 

keep, and what to throw away). Hal ini dilakukan guna menentukan segmentasi 

CewekBanget.id, sehingga CewekBanget.id dapat melakukan repositioning secara tepat 

sasaran.  

 Dari hasil wawancara dengan Astri Soeparyono selaku Editor in Chief 

CewekBanget.id  terungkap alasan majalah Kawanku cetak beralih ke media online 

CewekBanget.id adalah : pertama, karena  ongkos cetak setiap tahunnya naik,  harga 

kertas yang naik, lalu ongkos untuk mendistribusikannya ke seluruh kota di Indonesia 
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juga naik. Kedua, karena memang pembelian masyarakat terhadap media cetak 

khususnya majalah, menurun. Ketiga, pertimbangan tren menunjukkan pergeseran di 

mana mayoritas dari anak muda lebih memilih media online dibandingkan dengan media 

cetak. Informasi yang didapat dari media online dapat disebarluaskan dengan mudah dan 

cepat, membuat anak muda menjadi terus up to date dengan kejadian atau isu yang sedang 

hangat diperbincangkan. Bahkan penyebaran informasi yang sangat cepat ini berpotensi 

untuk mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, hingga budaya yang dijalankan oleh 

anak-anak muda.   

 Dalam situation analysis, tren pencarian informasi yang sudah mulai berpindah 

ke digital ini yang menjadi salah satu alasan mengapa majalah KaWanku sebagai media 

dengan platform print ini berubah menjadi CewekBanget.id.  Target audience yang 

merupakan anak muda menjadi salah satu pendorong terbesar bagi KaWanku untuk 

berakhir dan melakukan perubahan secara total. KaWanku menyadari dengan tren 

audience saat ini yang lebih besar bermain dan mengakses informasi melalui digital, 

maka disitulah peluang bagi KaWanku untuk tetap menghadirkan konten – konten 

menarik seputar isu anak muda, perempuan, yang dikemas dengan gaya baru untuk 

merebut kembali audience-nya melalui platform digital.   

Perubahan ini dilakukan karena dampak dari tren pencarian informasi di kalangan 

remaja yang kini berpindah ke digital, sesuai dengan hasil survei dari Nielsen Consumer 

Media View mengungkapkan, jumlah generasi muda pada usia 10-19 tahun (generasi Z) 

yang masih membaca dengan media cetak hanya tinggal 9%. Sisanya, lebih memilih 

mendapatkan informasi dari televisi atau internet. Generasi Z tersebut sesuai dengan 

target audience majalah KaWanku yaitu remaja perempuan berusia 12-18 tahun.  

Menilik analisis terhadap tren bisnis (market analysis). Pemberhentian majalah 

KaWanku ini juga disebabkan oleh biaya produksi yang cukup besar, biaya ongkos cetak 

yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, karena kertas yang digunakan merupakan 

kertas import, lalu biaya distribusi ke nasional, dan juga pengiklan yang mulai shifting ke 

digital.    

Tahap selanjutnya adalah mengetahui dengan jelas pemikiran konsumen 

(audience analysis). Audience KaWanku yang sudah mulai shifting ke digital. Perubahan 

audience ke online ini disebabkan oleh budaya membaca media cetak atau majalah yang 

semakin lama semakin menurun, semakin dikit pula orang yang mau membeli majalah.  

Pada saat majalah KaWanku berubah ke CewekBanget.id, visi misi dari majalah 

KaWanku tetap terbawa ke CewekBanget.id, yaitu empowering girl power di mana 

mereka ingin membuka wawasan para remaja perempuan bahwa terdapat banyak hal yang 

mereka bisa lakukan dan membantu remaja perempuan dalam mengejar impiannya 

melalui website CewekBanget.id, di mana didalamnya terdapat konten-konten inspiratif. 

 

Proses Renaming CewekBanget.id 

Renaming menjadi tahapan di mana nama baru menjadi media mengirimkan 

sinyal kuat kepada seluruh stakeholder bahwa perusahaan atau brand melakukan 
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perubahan startegi, perubahan fokus, atau perubahan struktur kepemilikan. (Kapferer, 

2002; dalam (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2003, hal. 34). 

Perubahan nama (renaming) pada majalah KaWanku menjadi CewekBanget.id ini 

diawali dengan perubahan bentuk media, dari media cetak menjadi media online. Majalah 

KaWanku dulunya sudah memiliki media berbasis online sebagai media sekunder untuk 

melengkapi majalah KaWanku yaitu KaWankumagz.com pada tahun 2011.  

Oleh karena awalnya majalah KaWanku ditujukan untuk anak-anak, saat majalah 

KaWanku meningkatkan target audiencenya menjadi remaja perempuan, image bahwa 

majalah KaWanku itu sebagai majalah anak-anak masih terikat pada majalah KaWanku. 

Sementara untuk CewekBanget.id ini, redaksi ingin meningkatkan segmentnya sampai 

dengan kuliah. Untuk itu, redaksi tidak ingin image yang sudah ada sebelumnya terus 

mengikutinya, karena konten yang terdapat dalam CewekBanget.id banyak membahas 

mengenai perempuan, isu-isu yang sedang marak dibicarakan, dan juga sex education. 

oleh karena itu, jika masih dibayang-bayangi oleh image majalah anak-anak akan sulit 

untuk menyediakan konten-konten tersebut.  

Majalah KaWanku mulanya pada tahun 2011 mempunyai tagline ‘unbeatable fun 

girl’ sebagai ajang pencarian bakat yang dibuat untuk perempuan dengan nilai akademis 

yang baik, terbilang aktif dalam sekolahnya dan juga memiliki keinginan untuk melawan 

anti bullying di sekolah. Lalu pada tahun 2016 tagline majalah  

KaWanku berubah menjadi “Cewek Banget‟. Tujuan diambilnya tagline ini 

adalah untuk para perempuan yang ingin mengejar impiannya di bidang yang tidak umum 

dilakukan oleh perempuan, seperti perempuan yang menjadi pilot, menjadi programmer, 

dan lainnya.  

Pengambilan nama CewekBanget.id ini berdasarkan perjalanan dari KaWanku 

yang melihat banyak potensi perempuan yang mengarah ke nama cewek banget. Dari 

penamaan ini redaksi ingin membuka wawasan untuk remaja perempuan di  

Indonesia, bahwa ada banyak hal yang dapat kita pelajari dan juga lakukan. 

Pemutusan pengambilan nama ini hanya sebatas lingkungan BOD, tim redaksi KaWanku, 

dan tim marketing communications. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya 

terpilihlah nama CewekBanget.id melalui diskusi dengan tim yang bersangkutan. Tim 

redaksi menginginkan nama yang masih mempunyai benang merah dengan KaWanku, 

agar para pembaca tidak terlalu terkejut dengan perubahan ini.  

 Irawan  membahas lima pedoman pemilihan nama suatu merek, yaitu nama suatu 

merek hendaklah mudah diingat, nama merek seharusnya mempertimbangkan asosiasi 

atau relevansi terhadap kategori produk dari merek tersebut, nama merek memiliki 

keunikan atau relatif berbeda dengan nama merek-merek yang sejenis, nama merek yang 

konsisten dengan positioning, dan nama merek yang tidak bermakna negatif dalam bahasa 

lain (Irawan, 2004, hal. 47). 

CewekBanget.id terdiri dari 3 kata yang sering diucapkan oleh masyarakat, yaitu 

cewek, banget, dan .id yang merupakan tanda bahwa mereka menggunakan platform 

digital. Selanjutnya nama CewekBanget.id mempertimbangkan asosiasi dan relevansi 

dari merek sebelumnya di mana nama CewekBanget.id ini diambil dari tagline majalah 
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KaWanku pada tahun 2016.  Pedoman lainnya adalah nama mereka yang konsisten 

dengan positioning. Penggunakaan nama CewekBanget.id ini konsisten dengan 

positioningnya yaitu media dengan platform digital untuk perempuan, dengan misinya 

yaitu empowering girl power. Penggunaan nama CewekBanget.id menggunakan kata 

yang sering, mudah, dan dimengerti untuk diucapkan sehingga pembaca mudah 

mengingat CewekBanget.id ini dan Nama merek tidak bermakna negatif dalam bahasa 

lain. CewekBanget.id diambil dari bahasa indonesia yang tidak terdapat unsur negatif di 

dalamnya.   

Selain itu, nama CewekBanget.id juga konsisten dengan manfaat utama produk 

yaitu sebagai media online, dengan mencantumkan “.id‟ di namanya, yang menjelaskan 

bahwa CewekBanget.id merupakan media dengan platform digital. Perubahan nama ini 

juga untuk memperbaiki citra (brand image) yang ada di benak masyarakat mengenai 

brand sebelumnya yang memiliki image majalah anak-anak. Dengan pemilihan nama 

yang sesuai dengan positioning yang baru ini diharapkan dapat membangkitkan kembali 

brand baru terlepas dari masa lalu.  

 

Proses Redisigning pada CewekBanget.id 

Mengenai proses redesigning yang dilakukan dalam rebranding majalah 

kaWanku menjadi CewekBanget.id. Proses redesigning ini pada awalnya bermula dari 

positioning perusahaan, lalu perubahan nama perusahaan (renaming). Perubahan nama 

(renaming) tersebut harus diikuti oleh perubahan desgin perusahaan sebagai pendukung 

dari proses rebranding ini.  

Redesigning yang dilakukan CewekBanget.id dilakukan secara keseluruhan 

meliputi perubahan design logo, website, sosial media yang disebarkan di masyarakat. 

Tim visual designer menyediakan 10 opsi logo yang akan didiskusikan dalam sebuah 

meeting dengan tim-tim dari divisi yang bersangkutan, untuk mengerucutkan menjadi 2 

pilihan, sebelum diberikan kepada BOD untuk diputuskan.  

Tidak hanya warna, desain logo perusahaan yang bagus juga didukung oleh 

pemilihan font yang tepat. Sama halnya dengan warna , jenis huruf atau font pada sebuah 

logo umumnya telah ditentukan oleh perusahaan karena jenis huruf dan lekukannya 

mengandung makna yang berbeda-beda. Logo CewekBanget.id ini menggambarkan 

perempuan yang menyenangkan, senang, energik, tidak sempurna dan independen.  

Pada setiap logo terdapat unsur-unsur warna yang menyertai gambar ataupun 

grafik. Setiap warna mempunyai arti yang berbeda-beda, dengan memahami karakteristik 

mengenai warna tersebut yang akan memudahkan untuk mendapatkan keindahan arti dari 

masing – masing warna. Warna yang telah ditentukan oleh visual designer bukanlah 

warna yang sembarangan, melainkan disesuaikan dengan pencapaian yang akan dicapai 

seperti visi, misi, dan budaya perusahaan yaitu empowering girl power. Pada logo 

CewekBanget.id terdapat warna merah muda (pink) yang memiliki arti feminis, lembut, 

dan cantik. Warna kedua yaitu ungu yang memiliki arti imaginatif, kreatif, dan bijak. 

Ketiga, warna peach yang memiliki arti friendly, riang, dan hangat. Warna-warna tersebut 
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merupakan warna yang telah ditentukan oleh dan distandarkan sehingga warna tidak akan 

berubah-ubah.  

Sesuai dengan proses rebranding pada tahapan redesigning, perubahan logo 

merupakan suatu hal yang bersifat penting, di mana perubahan logo ini akan diaplikasikan 

pada website CewekBanget.id, media sosial, dan juga sebagai alat publikasi. Logo 

CewekBanget.id yang baru ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur grafis, yang terdiri 

dari elemen gambar dan teks.  

Perubahan desain logo ini termasuk ke dalam perubahan yang signifikan, di mana 

seluruh elemen yang ada pada logo lama telah diubah menjadi logo yang baru, mulai dari 

pemilihan font, pemiihan warna, dan pemilihan tata letak.   

Selain  dari  pemilihan  logo, CewekBanget.id merupakan sebuah media 

pada platform digital, untuk itu keterbacaan pada badan teks juga harus diperhatikan. 

Logo CewekBanget.id yang baru merupakan logo yang diadaptasi dari logo lama, 

sehingga bukan logo original. Logo dari CewekBanget.id yang termasuk dengan tipografi 

ini legible (mudah terbaca), simple (simpel) dan memorable (mudah diingat) dikarenakan 

font huruf yang digunakan mudah untuk dibaca dan juga dalam pemilihan warna yang 

tidak menggunakan banyak warna dalam gradasi warna logo hanya perpaduan warna 

ungu, merah muda dan putih.   

Selanjutnya  adalah  mudah berhubungan dengan perusahaan (easily associated 

with the company). Mudah berhubungan dengan perusaan disini adalah pembaca melihat 

design logo CewekBanget.id yang terpampang, maka pembaca dapat mengetahui latar 

belakang dari penggunakaan desain dan logo tersebut yang berhubungan dengan 

perusahaan. Jika diteliti sesuai dengan kenyataan yang ada, CewekBanget.id memang 

memasukan unsur tersebut di dalam logo dan desainnya. Dapat dilihat bahwa penyertaan 

.id pada nama brand yang menunjukan bahawa  

CewekBanget.id merupakan media dengan platform digital. Selain penyertaan 

kata tersebut, terlihat dari warna yang digunakan sebagai konsep utama yaitu perpaduan 

warna ungu dan merah muda yang melambangkan bahwa CewekBanget.id merupakan 

media untuk perempuan. Lalu yang terakhir adalah mudah beradaptasi untuk semua 

media grafis (easily adaptable for all graphic media). Penggunaan tulisan dan warna 

dalam logo CewekBanget.id menurut peneliti sudah beradaptasi pada semua media grafis. 

Penggunaan logo CewekBanget.id terlalu panjang untuk media sosial, oleh karena itu tim 

visual designer CewekBanget.id mempunyai logo alternatif untuk media sosial. Logo 

utama dari CewekBanget.id terlalu panjang untuk di cantumkan di media sosial, oleh 

karena itu mereka biasa menyingkatnya dengan CBid, atau menggunakan logo alternatif 

untuk media sosial. 

  

Proses Relaunching CewekBanget.id 

 Relaunching yang dilakukan oleh CewekBanget.id melalui dua cara, yaitu relaunching 

melalui internal dan eksternal perusahaan. Hal ini dilakukan selain untuk mendukung 

kesuksesan rebranding majalah KaWanku menjadi CewekBanget.id, tapi juga agar 

informasi mengenai rebranding ini tersebar di masyarakat. Astri Soeparyono selaku 
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Editor in Chief CewekBanget.id, menjelaskan bahwa berita mengenai rebranding 

CewekBanget.id ini juga di tulis pada blog personalnya, untuk memberitahu orang-orang 

disekitarnya.  

 Relaunching melalui internal dimulai dari redaksi yang dibantu oleh Marcomm untuk 

menyebarkan informasi berupa release kepada seluruh karyawan Kompas Gramedia 

Group of magazine, media yang berada di bawah Kompas Group dan juga stakeholder 

melalui email, selain itu juga memasang pemberitahuan secara cetak (printed) mengenai 

proses rebranding CewekBanget.id yang tersebar di Kantor Kompas Gramedia Group of 

magazine per 1 Januari 2017.  

CewekBanget.id tidak memiliki event khusus untuk mempublikasikan secara 

resmi  mengenai proses rebranding CewekBanget.id, melainkan CewekBanget.id 

memperkenalkan brand baru tersrbut secara implisit melalui event DIGIDAY pada 

tanggal 21 Januari 2017, di Ice Palace, Lotte Avenue, Jakarta. Relaunching melalui 

eksternal yang dilakukan oleh CewekBanget.id adalah melalui event DIGIDAY, yang 

merupakan acara konferensi bernuansa digital yang ditargetkan khusus untuk wanita dari 

usia 12-25 tahun. DIGIDAY mengusung tema “influence girl‟, di mana para narasumber 

dari DIGIDAY adalah perempuanperempuan inspiratif.   

  Namun menurut kenyataan yang ada pada lapangan, relaunching melalui event 

ini berfokus pada event DIGIDAY itu sendiri, bukan berfokus pada rebranding yang 

dilakukan oleh CewekBanget.id. Jika dilihat dengan konsep (Nykiel, 2007, hal. 226), 

bahwa Tahap relaunching yang dimaksud adalah untuk memenuhi keingintahuan hadirin. 

Launching pertama kali adalah moment yang tepat untuk memperkenalkan kembali brand 

baru tersebut kepada publik atau pihak yang bekepentingan dalam memasarkan brand 

tersebut.  

Relaunching yang dilakukan belum sepenuhnya mempublikasikan proses 

rebranding CewekBanget.id tersebut, melainkan publik dituntut untuk dapat 

menganalisis sendiri atas perubahan yang terjadi pada CewekBanget.id yang tadinya 

merupakan media berplatform setak yaitu KaWanku.  

 

PENUTUP 

Majalah KaWanku melakukan rebranding menjadi CewekBanget.id mengalami 

proses yang sangat kompleks, mulai dari proses repositioning, renaming, redesigning 

serta relaunching, yang pada akhirnya didapatkan brand baru “CewekBanget.id”, berlogo 

“Cbid” ini telah mengantarkan pada positioning sebagai media dengan platform digital  

dan dengan target audience anak perempuan berusia 12-22 tahun yang menyenangkan, 

senang, energik, tidak sempurna dan independen.  
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PENDAHULUAN  

Partisipasi publik dalam hal aktivitas politik di Indonesia sedang berada di titik 

nadir, hal ini jika dilihat dari kacamata opini positif terkait dengan peristiwa politik yang 

dilakukan oleh elit politik baik dari pemerintah, partai politik maupun organisasi politik 

lainya. Memang jika dilihat dari sudut pandang partisipasi publik pada pemilihan umum 

terutama pemilihan kepada daerah maupun pemilihan umum presiden, masyarakat yang 

berpartisipasi untuk memberikan hak suaranya relatif meningkat. Persoalan terjadi ketika 

masyarakat dihadapkan pada pemilihan anggota legislatif,  bahkan persoalan lebih lebar 

terjadi pasca pemilihan umum dimana lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak 

menggarap secara serius aktivitas komunikasi politik kepada publik (pemilih, partai 

politik dan elit politik lainya) setelah pesta demokrasi selesai diselenggarakan. 

Masyarakat tetap terpolarisasi pada pilihanya masing-masing, hal ini akibat dari tidak 

adanya pendidikan politik yang diberikan oleh elit politik. Justru sebaliknya, elit politik 

terus membangun polarisasi tersebut sebagai upaya memelihara basis massa pendukung. 

Fenomena tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi publik pada kebijakan 

pemerintah maupun elit politik pendukung pemerintah. Hal ini lah yang menciptakan 

munculnya apatisme pada publik pada kegiatan kegiatan politik lainya yang 

diselenggarakan di Indonesia.  

Perlu adanya terobosan baru yang dilakukan oleh elit politik, tidak sekedar 

membangun polarisasi dengan isu isu negatif.  Elit politik harus merubah cara pandang 

bagaimana mengambil ‘hati” pemilih untuk bergabung bersama menjalankan ide dan 

gagasan-gagasan dirinya dalam membangun negeri. Elit politik idealnya memberikan 

pendidikan politik kepada pemilih bukan “memelihara” pemilih untuk senantiasa menjadi 

pemilih yang mekanistik. Maksudnya adalah hendaknya elit politik tidak menggunakan 

fantasi dan ideologi untuk memlihara basis masanya, elit politik juga tidak menggunakan 

pendekatan “reward power” atau pun politik transaksional dengan memberikan imbalan 

berupa hadiah, uang dll agar publik memilih dirinya maupun partai politiknya.  

Strategi konvensial yang memang masih terdepan dalam mengambil suara 

masyarakat harus segera dirubah. Perubahan ini akan berdampak pada pembangunan 

sumber daya manusia maupun pembangunan infrastrukur yang bersentuhan langsung 

dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak lagi menjadi objek, melainkan menjadi 

subjek yang dapat kita libatkan untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri, 

lingkungan, daerah dan negara. Hal ini dapat diawali dengan merubah mind set 

mailto:ari.agung@unpad.ac.id


145 

 

kapabilitas jauh lebih penting dari pada elektabilitas. Elit politik harus mampu 

menyampaikan pesan pesan politik kepada publik apa yang menjadi keunggulan 

(diferensiasi) dirinya dan atau partai politiknya sehingga publik dapat menentukan pilihan 

untuk berjalan bersama mereka. 

 

PEMBAHASAN  

Demokrasi terbuka memaksa elit politik bersaing secara terbuka, persaingan 

menjadi hal yang logis dan tidak terhindarkan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan 

srategis public relations untuk merumuskan sebuah gagasan kreatif yang paling efektif 

guna memasarkan karakteristik diri, inisiatif, ideologi, gagasan politik, serta rancangan 

program kerja dalam upayanya membangun kepercayaan dan citra positif di mata 

konstituen. Dalam demokrasi, menjadi yang terbaik di mata konstituen adalah syarat 

mutlak yang harus dicapai oleh elit politk guna mendulang suara dan memenangkan 

persaingan politik yang ada. (Global, Husna, Komunikasi, & Mada, 2017). 

“...Kepercayaan dan citra positif sesungguhnya dapat diraih dengan mudah 

apabila kontestan dapat mengkonstruksikan identitas dirinya, menawarkan produk politik 

yang menarik, serta menancapkan positioning yang kuat dari para kompetitor ke dalam 

benak konstituen. Dalam agenda politik, strategi ini disebut dengan political branding. 

Political branding sendiri sejatinya adalah sebuah taktik lama yang lazim digunakan oleh 

para kontestan politik untuk mendapatkan popularitas selama masa kampanye. Meski 

tidak serta merta menjamin kemenangan di tangan kontestan, akan tetapi political 

branding dapat menjadi senjata ampuh dalam menciptakan kampanye yang berbeda dan 

lebih efisien”... (Global et al., 2017) 

Perlu dipahami bahwa branding tidak sama dengan citra, branding adalah sebuah 

strategi yang dilakukan oleh aktor politik dalam melakukan diferensiasi atas identitas 

dirinya secara berbeda dari para pesaingnya agar terlihat lebih menarik, stand out dan 

menarik di mata konstituen dengan menggunakan media sebagai pintu masuknya. 

Sedangkan citra adalah sebuah kesan maupun pengalaman yang berusaha dibangun oleh 

kontestan dalam benak konstituen melalui serangkaian tahapan dalam strategi tersebut. 

Berbeda dengan branding pada produk komersil pada umumnya, political 

branding tidaklah bertujuan untuk menghasilkan profit. Melainkan lebih untuk 

menanamkan kesan yang diinginkan oleh aktor politik dalam benak konstituen, seperti 

menarik simpati, membangun citra serta keterikatan secara emosional. Kesan tersebut 

nantinya akan berperan layaknya mesin penggerak bagi konstituen apabila mereka 

dihadapkan dengan serangkaian pilihan politik,(Global et al., 2017). 

...”Terdapat tiga alasan utama mengapa branding menjadi penting dalam praktik 

kampanye politik Pertama, branding memberikan nilai simbolik akan identifikasi, makna, 

nilai, manfaat, janji, dan diferensiasi dari sebuah produk politik. Kedua, branding 

dianggap mampu mempengaruhi persepsi dan memberikan keyakinan pada konstituen. 

Terakhir, branding merupakan hasil dari interaksi dan keterikatan emosional yang terjalin 

antara kontestan politik dan konstituennya. Maka untuk itulah sejatinya para kontestan 

perlu mempertimbangkan branding sebagai salah satu senjata dalam kampanye 
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politiknya”....(Global et al., 2017). “...Definisi political branding itu sendiri adalah ruh 

dalam praktik demokrasi politik kontemporer yang digunakan oleh kontestan politik 

sebagai senjata guna membangun dan menempatkan kesan tertentu dalam benak 

konstituen agar terlihat lebih menarik, dominan, mudah diingat dan berbeda dari para 

kompetitor”....  

Dalam merumuskan strategi political branding, ada tiga hal penting yang harus 

diperhatikan. Pertama, identifikasi diri. Dalam upaya menjadi yang terbaik di mata 

konstituen, seorang kontestan politik akan mencoba mempengaruhi persepsi dan 

pandangan mereka dengan cara menunjukkan kenapa dirinya harus dipilih dan layak 

untuk menjadi pemimpin. Kedua, positioning. Pada tahap ini kontestan akan menciptakan 

celah sebagai upaya untuk menonjolkan diferensiasinya dari para kompetitor yang 

dilakukan dengan cara memetakan segmentasi target konstituen. Terakhir, produk politik. 

Produk politik tersebut diwujudkan melalui visi, misi, janji, kontrak politik, kebijakan, 

target, serta program kerja yang telah diselaraskan dengan kebutuhan konstituen. Dengan 

kata lain, produk politik inilah yang akan menginterprertasikan hal-hal yang 

diperjuangkan, tujuan ingin dicapai, serta cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

tersebut.(Global et al., 2017) 

...”Ketiga variabel tersebut kemudian dikembangkan dan dieksekusi menjadi 

seperangkat brand identitiy. Brand identity inilah yang kemudian menjadi penggambaran 

secara simbolis atas identifikasi diri, produk politik, serta positioning dari kontestan yang 

direpresentasikan ke dalam bentuk verbal, visual, maupun vocal yang eye-catching, unik, 

spesifik, mudah diingat, dan dipahami oleh konstituen. Brand identity tersebut dapat 

direpresentasikan ke dalam bentuk nama, font, logo, jingle, seragam, warna, bendera, 

slogan, pesan-pesan persuasif penuh harapan, serta atribut dan entitas kegiatan kampanye 

lain yang disebarkan baik melalui media kampanye konvensional maupun digital. Dengan 

menafsirkan makna yang terkandung dibalik pesan verbal, visual, maupun vocal yang 

ditampilkan dalam brand identitiy, kita akan lebih mudah menelaah dan memahami 

kecenderungan makna, tema, maupun pola political branding yang dibangun oleh para 

kontestan. Karena pemilihan kata, representasi audio maupun visual serta cara penyajian 

tidak semata-mata hanya menggambarkan sebuah realitas yang tampak, melainkan turut 

menentukan dan menciptakan konstruksi atas makna yang muncul dalam ke hadapan 

konstituen selama masa kampanye berlangsung”....(Global et al., 2017) 

“...Strategi branding merupakan salah satu wujud komunikasi pemasaran yang 

bisa dilakukan tetapi lebih menekankan pada brand/merek. Hal ini menekankan pada 

pembentukan reputasi politik yang harus dipertahankan dalam kurun waktu yang tidak 

sebentar. Oleh karena itu diperlukan upaya dari elit politik yang strategis dan terencana. 

Menurut Sili Agung Wasesa ada beberapa metode untuk yang dapat menjadi perhatian 

elit politk untuk meningkatkan reputasi dirinya, diantaranya :  

Konsisten. Memiliki sikap politik yang konsisten akan berdampak pada 

peningkatan citra dan reputasi elit politik, apalagi jika sikap konsisten tersebut dapat 

dikomunikasi melalui media dan komunikasi interpersonal seperti word of mouth. Hal ini 

akan semakin membawa dampak positif bagi elit politik.  
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Aktivasi Merk sesering mungkin. Maksudnya dalam hal ini adalah elit politik 

menguatkan presentasi dirinya, presentasi diri jangan dilakukan hanya dalam kurung 

waktu 5 tahun sekali.  

Interaksi. Elit politik harus membiasakan diri untuk menyapa konstituen nya 

secara langsung dan berkelanjutan, tidak hanya menjelang pesta demokrasi saja. Dengan 

interaksi, elit politik dapat mendengarkan secara langsung harapan dan kebutuhan publik 

yang dapat dirumuskan dalam bentuk program kerja.  

 

Media Dan Political Branding 

Salah satu ciri dari terbentuknya pemilih mekanistik adalah media, dimana media 

seringkali menyuguhkan informasi yang menjawab kebutuhan elit politik, sementara itu 

informasi terkait dengan kebutuhan publik seringkali diabaikan. Di era komunikasi 

politik modern pesan politik yang disampaikan bukan hanya sekedar informasi biasa, 

artinya adalah pesan pesan politik yang disampaikan terlebih dahulu harus di rancang dan 

disesuaikan dengan ideolog, sistem nilai, budaya, dan norma norma yang berlaku di 

masyarakat. Oleh karena itu, media sebagai komunikator politik dapat digunakan untuk 

membedakan produk politik baik partai politik maupun elit elit politiknya. Pasca masa 

reformasi, dengan adanya demokratisasi politik keterbukaan pendapat seiring dengan 

persaingan politik secara bebas, transparan dan terbuka, adalah tren baru yang hampir 

bisa dipastikan kehadirannya dalam dunia komunikasi politik. Pemahaman mengenai 

proses komunikasi politik kontemporer tidak mungkin dilakukan tanpa adanya analisis 

terhadap media yang digunakan.  

Hadirnya sosial media menjadikan proses komunikasi politik mengalami 

perubahan yang signifikan dikarenakan proses komunikasi politik dapt berlangusung 

lebih terbuka dan interaktif. Meskipun penggunaan sosial media adalah hal yang wajar, 

namun sosial media dapat menjadi  memimpin perubahan dramatis struktur komunikasi 

dari konsumsi komunikasi massa ke era komunikasi digital yang, interkatif. Setiap 

pengguna media sosial termasuk didalamnya politisi dapat memproduksi pesan dengan 

publik yang lebih terarah karena tersedianya stimulus teknologi yang modern selama 

kampanye untuk menjalin hubungan kembali dengan pemilih. (Sandra, Komunikasi, 

Kristen, & Surabaya, 2013). 

Diperlukan pengemasan pesan yang sesuai dengan segmentasi publik dari elit 

politik, hal ini dapat mempermudah bagi komunikan politik untuk mnentukan pilihanya 

dikarenakan elit politik telah melakukan diferensiasi pesan politik untuk pemilihnya. 

...”Ditambah dengan kemampuan informasi politik yang borderless (tidak berbatas) 

pembentukan image (citra) politik semakin mudah dilakukan termasuk di antaranya 

adalah branding kandidat/partai politik sebagai hasil dari proses komunikasi politik 

kontemporer. Political branding adalah penggunaan cara strategis consumer branding 

untuk membangun citra politik.(Sandra et al., 2013) . 

“...Adanya kontribusi media membuat masyarakat masa kini menjadi masyarakat 

yang terbuka. Secara general, didiskusikan bahwa media gagal untuk melayani publik 

dengan benar, karena media tidak menyajikan informasi politik yang seimbang. Atau 
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informasi yang diberikan media sudah diedit oleh jurnalis sehingga media bergerak 

sebagai opinion leader karena banyak pesan yang diterima publik tentang kampanye tidak 

berasal langsung dari aktivis politik tapi dari pesan media. Dengan kata lain, pada era 

komunikasi politik kontemporer, ditambah dengan kehadiran internet jelas telah 

mengevolusi cara berinteraksi dan berpolitik. Selama beberapa tahun terakhir, media 

sosial sudah menjadi sumber penting untuk berita dan informasi politik, ditambah dengan 

mudahnya akses internet sampai ke ruang-ruang kerja individu dapat dimanfaatkan untuk 

pembentukan opini publik”.... (Sandra et al., 2013). 

Elit politik harus memahami segmentasi pemilihnya , karena dengan demikian 

mereka bisa membuat komunikasi yang lebih efektif dengan mengetahui siapa 

pemilihnya, apa yang mereka inginkan dan bagaimana menyentuh mereka dengan 

mengembang taktikal komunikasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan 

pemilih. “...Dijelaskan dalam new media adalah sebagai informasi dan teknologi 

komunikasi serta konteks sosialnya. Sebagai produk dari ide masyarakat, keputusan dan 

tindakan dimana mereka menggabungkan teknologi lama dan baru, kegunaan dan 

tujuannya. Seperti juga yang dikatakan sebelumnya, dalam era demokrasi ini, internet 

sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, berpeluang merevolusi sistem, 

struktur dan proses demokrasi yang selama ini kita kenal. dimana munculnya istilah 

“digital democracy”  atau “virtual democracy” yang menggambarkan bagaimana 

kehidupan demokrasi berlangsung di dunia internet”.... Atau dengan kata lain, masyarakat 

tidak harus datang langsung ke tempat kampanye namun sudah bisa dilakukan 

interaktivitas melalui new media termasuk di dalamnya media sosial. (Sandra et al., 

2013). 

Politik kompromi yang dimainkan oleh para elit politik dan partai politik, 

mengharuskan diferensiasi selama masa kampanye sekarang berdasarkan citra dan 

personalitas pemimpin. Citra dan personalitas pemimpin dapat dibantu dibentuk oleh 

proses branding, selain itu branding bahkan bisa membantu kandidat untuk mengubah 

dan memelihara reputasi serta dukungan Branding adalah satu bentuk baru dalam 

marketing politik. “...Didefinisikan sebagai reperesentasi psikologikal sebuah 

produk/organisasi yang lebih mengarah pada simbol dibandingkan kegunaan nilai 

tangible”.... Ide dari branding sendiri lebih dari sebuah teori yang bisa diaplikasikan ke 

kota, negara bahkan politisi dengan memberikan mereka identitas publik. (Sandra et al., 

2013). 

 

SIMPULAN  

Political branding merupakan cara yang strategis untuk membangun reputasi 

politik guna memperoleh dukungan dari publik (konstituen). Membangun diferensiasi 

brand untuk elit politik, kandidat atau partai politik akan mempermudah elit politik dalam 

menjalin relasi dengan taktikal komunikasi yang lebih modern dan tersegmentasi. Oleh 

karena itu, dalam tahap dasar branding diperlukan dua hal utama yakni elemen personal 

kandidat dan juga elemen penampilan seperti gaya berpakaian, gaya rambut. Political 

branding memberikan diferensiasi kepada pemilih, agar pemilih dapat menentukan 
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pilihan nya dengan mudah. Terwujudnya political branding harus dibarengi dengan 

intensitas interaksi antara elit politik dengan publiknya. Dengan menerapkan strategi 

political branding diharapkan akan merubah sikap publik dari apatif menjadi tertarik 

dengan peristiwa politik maupun elit politik itu sendiri.  
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PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah proses yang selalu melibatkan dua pihak atau lebih. Saat kita 

melakukan komunikasi, secara sadar atau tidak sadar kita akan menempatkan diri kita 

dalam presepsi lawaan komunikasi kita. Kepentingan berkomunikasi manusia tidak 

mungkin menghindari komunikasi apalagi perusahaan suatu hal yang tidak akan mungkin 

akan terjadi tanpa komunikasi. Berkomunikasi dengan baik maka kemungkinan salah 

persepsi dapat dihindari sehingga perusahaan dapat melaksanakan tujuan yang dihrapkan 

sesuai perencanaan. Lancarnya berkomunikasi baik dalam internal organisasi maupun ke 

eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi brand dan citra 

suatu perusahaan. Branding sendiri dalah  merupakan kolaborasi dari penamaan, 

peristilahan, penandaan, penyimbol, atau perancangan, atau kolaborasi dari kesemuanya, 

dimana identifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk pembeda dari 

barang atau jasa pesaing di intisarikan dari  (Kotler, 2009:33  

Menurut Landa, arti branding pesat pengembang seiring dengan perkembangan, 

mulai hanya nama dagang atau merek dari suatu produk, jasa atau perusahaan, sehingga 

saling mengait mulai dari perihal yang nampak dari nama dagang; contohnya merek, 

lambang atau ciri visual lainnya; sehingga sekarang menjadi arti citra, kredibilitas, 

karakter, kesan, persepsi dan anggapan di fikiran konsumen berikut adalah fungsi-fungsi 

branding menurut beliau.  Menurut Neumeier Branding berarti bertanya mengenai apa, 

siapa, mengapa, sehingga dapat diartikan menjadi suatu pernyataan, apa yang dilakukan 

(berupa produk dan /jasa yang ditawarka dan mengenai kenapa suatu merek layak dipilih 

(keistimewaan). Brand adalah gambaran yang ada dalam benak, merek yang memiliki 

reputasi adalah merek yang menjanjikan, sehingga publik percaya dan memilih merek 

tersebut.  Metode yang digunakan adalah kualitatif.  Teori yang di pakai oleh penulis 

adalah teori interaksi simbolik.   

Branding memang pantas mendapatkan perhatian khusus dari para pemasar.  

Produk akan lebih bisa berhasil apabila sejalan dengan trend yang kuat.  Tetapi menduga 

peluang pasar yang baru tidak mungkin dapat dijamin keberhasilannya, meskipun hal 

tersebut dapat terlaksana dengan kerja yang sangat keras.  Saat publik mengamati merek-

merek tertentu, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada 

merek-merek tersebut, melainkan juga terhadap petunjuk-petunjuk lain yang tidak jelas.  

Seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna dan merek asuransi dapat memicu asosiasi 

dan emosi tertentu.  Karena itu perusahaan asuransi harus menyadari berbagai aspek yang 
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akan menimbulkan berbagai pertimbangan dari para calon penggunanya dalam memicu 

emosi konsumen yang dapat merangsang atau menghambat pembelian atau keikutsertaan 

konsumen.  Bahkan rangsangan yang telah mendapatkan perhatian  tidak selalu berada 

dalam jalur yang diinginkan oleh penciptanya.  Dimana akan terjadi Distorsi selektif yaitu 

kecenderungan orang untuk mengubah informasi ke dalam pengertian pribadi dan 

menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung pra-konsepsi mereka.  

Para pemasar akan menggunakan drama dan pengulangan dalam pengiriman pesan pada 

para sasaran mereka. 

Peran Public Relations untuk mencapai coorporate branding ini  benar-benar 

harus mempersiapkan strategi pemasaran yang efektif, PT Tugu harus mempelajari 

pesaingnya serta pelanggan actual dan potensialnya.  PT. Tugu harus mengidentifikasi 

strategi, tujuan, kekuatan, kelemahan, dan pola rekasi pesaing.  Mereka juga perlu 

mengetahui bagaimana merancang system intelejen kompetitif yang efektif, pesaing 

mana yang akan diserang dan yang mana yang akan dihindari, dan bagaimana 

menyeimbangkan orientasi pesaing dn pelanggan.  Pesaing terdekat perusahaan adalah 

mereka yang berusahan memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan 

mengajukan penawaran yang sama.  Perusahaan juga harus memperhatikan pesaing 

latennya, yang mungkin menawarkan cara yang baru atau yang lain untuk memuaskan 

kebutuhan yang sama.  Perusahnaan harus mengidentifikasi pesaingnya dengan 

menggunakan analisis industry dan analisis berdasarkan pasar.  Informasi persaingan 

perlu dikumpulkan, diinterpretasikan, dan disebarluaskan secara terus-menerus.  Pihak 

PR harus dapat menerima informasi tepat waktu  mengenai pesaing dan menghubungi 

bagian intelejen pemasaran jika mereka membutuhkan informasi kompetitif.  Dengan 

intelejen kompetitif yang baik, PR dapat dengan mudah merumuskan strategi mereka.  PR 

harus dapat menganalisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan 

relative terhadap pesaing.  Sasaran analisis ini adalah untuk menentukan manfaat yang 

diinginkan pelanggan dan bagaimana mereka merasakan nilai yang ditawarkan pesaing.  

Sama pentingnya dengan branding orientasi pesaingan adalah untuk pasar global dewasa 

ini, perusahaan tidak boleh terlalu membesar-besarkan penekanan pada pesaing.  PT. 

Tugu harus mengelola keseimbangan yang baik antara pemantauan pelanggan dan 

pemantauan pesaing. 

PT. Tugu dapat menciptakan  versi tambahan dengan menambahkan 

keistimewaan ekstra.  PT. Tugu dengan kerja kerasnya pihak PR untuk peningkatan yang 

terus-menerus atas keistimewaan pelayanan, menjadikan yang pertama memperkenalkan 

keistimewaan baru yang berharga adalah salah satu cara bersaing yang efektif.  

Bagaimana suatu perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih keistimewaan baru 

yang tepat ?  Jawabannya adalah perusahaan harus menghubungi para pelanggan baru 

dan mengajukan serangkaian pertanyaan.  Suatu perusahaan haraus juga memutuskan 

bagaimana mengelola kualitas kinerja seiring waktu.  Terdapat tiga strategi.  Pertama 

perusahaan terus meningkatkan produk, sering menghasilkan laba dan pangsa pasar 

tertinggi.   Strategi kedua adalah mempertahankan kualitas produk  pada tingkat tertentu.  

Banyak perusahaan membiarkan kualitas mereka tidak berubah setelah formulasi aal 
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kecuali terjadi kegagalan atau peluang besar.  Strategi ketiga adalah menguarangi kualitas  

produk seiring waktu.  Beberapa perusahaan memotong kualitas untuk mengimbangi 

kenaikan biaya, dengan harapan pembeli tidak akan merasakan perbedaan.  Perusahaan 

lain sengaja mengurangi kualitas untuk meningkatkan laba sekarang, walau tindakan ini 

sering merusak profitabilitas jangka panjang mereka.    Dengan semaikin 

meningkatnyapersaingan, rancangan akan menjadi salah satu cara pandang yang paling 

ampuh untuk menonjolkan pelayanan dan memposisikan produk dan jasa perusahaan.  

Rancangan ini merupakan totalitas dari keistimewaan yang mempengaruhi cara 

penampilan dan fungsi suatu layanan asuransi dalam hal kebutuhan pelanggan. Peranan 

PR sangat besar dalam hal ini karena PR dituntut untuk mempertimbangkan semua factor 

mulai dari keistimewaan produk layanan, kinerja, kesesuaian, keandalan kemudahan 

perbaikan, gaya dan seterusnya.  Suatu pelayanan dan keuntungan mungkin dirancang 

berbeda tergantung apakah keinginan dari para pelanggannya yang dicari.  Perancang 

mungkin harus mengkompromikan bebrapa karakteristik  yang diinginka; bergantung 

pada kemampuan untuk mengenali persepsi dan penilaian pasar sasaran terhadap berbagai 

manfaat dan biaya.  Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat.  Para manajer pemasaran memiliki dua tanggungjawab 

dalam perusahaan yang berpusat dan kualitas.  Pertama, mereka harus berpartisipasi 

dalam merumuskan strategi dan kebijanan yang dirancang untuk membantu perusahaan 

unggul melalui kecemerlangan kualitas total.  Kedua, mereka harus mengomunikasikan 

harapan pelanggan  secara benar kepada perqncang produk.  Ketiga, mereka harus 

memastikan bahwa pesanan pelanggan  di penuhi secara benar dan tepat waktu.  Keempat, 

mereka haarus memastikan bahwa pelanggan telah menerima instruksi, pelatrihan dan 

bantuan teknis yang tepat dalam menggunakan produk.  Kelima, mereka harus tetap 

berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan untuk memastikan bahwa merek puas 

dan akan tetap puas.  Keenam, mereka harus mengumpulkan gagasan untuk 

penyempurnaan produk dan pelayanan serta menyampaikannya kepada departemen 

perusahaan yang tepat.  Jika pemasar melakukan semua hal ini, mereka telah memberikan 

kontribusi khusus mereka kepada manajemen kualitas total dan kepuasan pelanggan.  

Para karyawan PT Tugu, harus memberikan waktu dan usaha tidak hanya untuk 

meningkatkan pemasaran eksternal saja juga meningkatkan pemasaran internal .  Dimana 

mereka harus mengeluh seperti pelanggan ketika produk atau pelayanan tidak benar.  

Pemasar harus menjadi pelindung pelanggan dan harus secara konsisten menjunjung 

standar memberikan solusi terbaik kepada pelanggan.  Ini adalah tantangan bagi PT. Tugu 

dimana untuk masuk ke dalam asuransi, orang akan berpikir panjang apa kelebihan dan 

apa kekurangan ketika publik ingin bergabung dengan asuransi.  Hal inilah ang menjadi 

tantangan terbesar bagi PT. Tugu untuk menanamkan kesadaran pelanggan dan 

memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi para calon dan pelanggan setianya, 

dimana setiap komplen yang diajukan dapat di layani sebaik mungkin tanpa harus 

menimbulkan kecurigaan dari pihak manapun.   Guna menjaga para kliennnya ini adalah 

tantangan dan tugas yang harus selalu dijaga kerahasiaannya, terutama kerahasiaan dari 
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perusahaan yang mempercayakan pada PT. Tugu.  Karena bila sedikit saja melakukan 

kesalahan tentu akibatya sangat besar dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan 

perusahaan besar tersebut, dimana bukan atas nama peserorangan tetapi atas nama 

perusahaan atau lembaga.  Lembaga pemilih inilah kunci utama dari PT. Tugu, karena 

dari tangan merekalah bisa terbangun citra yang baik bahkan citra yang bisa dikatakan 

sebagai kunci keberhasilan membangun brand image bahkan  branding yang sangat 

memadai dan memang sangat dibutuhkan bagi suatu lembaga.  Dengan branding yang 

bagus orang bahkan lembaga calon klien akan langsung mempercayai dan tidak akan 

berpikir ulang untuk menjadi anggota dari suatu lembaga atau asosiasi asuransi yang 

bersangkutan.  Usaha yang keras sangatlah dibutuhkan, dan itu terjadi bukan hanya 

pekerjaan yang langsung jadi atau instan, tetapi butuh perjuangan yang cukup lama dan 

panjang untuk memperoleh apa yang diharapkan dari suatu brand ternama bahakan 

setingkat Asia.  Tentu ini merupakan prestasi yang sangat mengagumkan pada suatu 

lembaga asuransi.  Hal inipun dibuktikan oleh PT. Tugu berkat kerja kerasnya dan 

kerjasama  tim yang baik, bahkan peranan PR yang sangat mumpuni ini sehingga nama 

PT. Tugu berkibar dengan gagahnya.  Dari situlah kunci keberhasilan tim asuransi 

terutama  PR yang sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan publiknya sehingga 

kini, orang-orang terutama lembaga dari suatu perusahaan akan langsung meilih PT. Tugu 

sebagai pilihan utama ketika ingin keamanan dan kenyaman yang dicari dari suatu 

asuransi.  Namun hal ini tidak semata-mata hanya kerja keras saja tetapi ke depan harus 

lebih ditingkatkan lagi, karena mempertahasnkan suatu reputasi sangat lebih sulit 

dibandingkan dengan membangun.  Citra inilah yang terus dipertahankan semaksimal 

mungkin agar tujuan yang diharapkan dapat tetap terbangun dengan baik.  Brand 

merupakan kunci  utama dari keberhasilan suatu produk baik itu jasa ataupun konsumsi.  

Dengan merek lah orang akan lebih aware terhadap sesuatu yang dihasilkan.  Tantangan 

menanamkan aware inilah perjuangan yang telah dilakukan PR PT. Tugu, dengan 

perjuangan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang sangat bagus pula bagi 

kelangasungan PT. Tugu.  Membentuk persepsi di kalangan masyarakat membutuhkan 

waktu yang cukup lama dan tidak bias dengan hitungan jam yang sangat singkat, 

perjalanan inilah yang terus-terusan dilakukan oleh PT. Tugu dengan segenap jajarannya 

terutam peran dari seorang PR nya yang benar-benar diuji untuk menyamakan persepsi.  

Membangun citra juga merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan waktu lama pula, 

inipun terbukti dilakukan oleh PT. Tugu yang dengan gigih sehingga mendapatkan award 

se Asia.  Pencapaian prestasi yang luar biasa, dan perjuangan yang sungguh-sungguh 

dibuktikan oleh PT. Tugu dalam merqaih cita-cita dan penanaman persepsi serta 

membangun citra yang luar biasa. 

Ada beberapa  tujuan dalam membangun brand, yaitu: pembentukan persepsi, 

pembangun kepercayaan dan pembangun cinta (terhadap merek) (Neumeier, 2003:41 

dalam Arikunto, 2006). Kegunaan dari  branding dapat dipilah menjadi beberapa yaitu: 

Pembeda, Promosi dan Daya Tarik, Membangkitkan  Citra, Meyakinkan, Jaminan 

Kualitas, dan Gengsi, dan Pengendali Pasar. Corporate Branding akan sangat 

mempengaruhi berbagai aspek dari sebuah perusahaan.  Sehingga dari keseluruhan 
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tersebut secara proporsional.  Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi 

seorang Public Relations dalam menjalankan tugas pokonya dari suatu perusahaan.  

Apablagi perusahaan PT. Tugu ini ssudah di kenal di dunia jasa seluruh Asia. 

PT Tugu Reasuransi Indonesia atau lebih dikenal dengan Tugu-Re merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang reasuransi. Reasuransi sendiri adalah bidang usaha 

yang memanfaatkan perusahaan asuransi yang berkebutuhan untuk memprotek dari 

gangguan yang tidak diinginkan dari pihak klien. Di Indonesia sendiri terdapat lima 

perusahaan reasuransi. Minimnya perusahaan yang bergerak pada bidang ini disebabkan 

oleh regulasi dari OJK.  

Klien dari perusahaan ini bukan perorangan, melainkan corporate lain di bidang 

asuransi, seperti asuransi jiwa dan asuransi umum. Tugu-Re dalam kegiatannya tidak 

berhubungan langsung dengan end user. Dari alasan tersebut, dapat dilihat bahwa klien 

dan Publik ekstermal Tugu-Re terbatas pada dunia asuransi saja.   

Pelopor utama untuk kerja sama reasuransi di antara negara-negara ASEAN di 

bawah ARES (ASEAN Reinsurance Exchange Scheme) yaitu pada tahun 2004 diikuti 

dengan ekspansi operasi Perseroan meliputi negara Asean yaitu Malaysia, Filipina, 

Vietnam, dan Thailand. Tugu-Re juga pernah menjadi The Most Popular Re-insurance    

Company  di Indonesia menurut majalah Warta Ekonomi. 

Teori yang akan dipakai oleh penulis adalah teori interaksi simbolik. Persepsi 

interaksi menekankan pemahaman manusia dan perilakunya secara subjektif. Perspektif 

ini menerangkan tingkah laku manusia di bentuk dan di atur perilaku berdasarkan 

ekspektasi objek. Pada penelitian ini, cenderung menghidari masalah-masalah 

strukturalisme dan idealisme, dan mencari jalan tengah. 

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ibu Yuliani Selaku 

Corporate Secretary Group Head. Di Tugu-Re Ibu Yuliani membawahi beberapa bidang 

yaitu lima depertemen; manajemen resiko, legal, compliance, PR dan keseketariatan atau 

protokoler. 

 

PEMBAHASAN 

 Menurut hasil interview dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan 

branding  Tugu-Re melakukan berbagai macam upaya yang  end resulti nya adalah untuk 

branding. Dalam melakukan kegiatan PR Tugu-re mengaku lebih berat keluar, dengan 

kira-kira bobot sebesar 75% eksternal dan 25% internal, karena menurut Ibu Yuli tidak 

mungkin hanya melakukan branding keluar tanpa melakukan pembenahan di dalam.  

Dalam melakukan kegiatan branding PR Tugu-Re melakukan berbagai upaya seperti 

event, branding, publikasi, dan website. Tugu-Re kerap memberikan publikasi di media 

yang sudah memiliki partnership dangan Tugu-Re. Karena Tugu-Re bergerak di bidang 

asuransi dan kliennya dari dunia asuransi juga, Tugu-Re sering melakukan publikasi di 

majalah Media Asuransi. Tugu-Re merasa bahwa cara yang paling efektif untuk 

meningkatkan branding karena segmen pembacanya sesuai dengan klien yang 

merupakan broker dan corperate asuransi lain. Tugu-Re juga melakukan publikasi di 

majalah Asian Insurance Review dan situs   Karma. 
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 Tugu-Re juga berusaha menjalin komunikasi dengan pihak luar dengan cara 

mengadakan seminar untuk mitra usaha Tugu-Re. Ibu Yuli mengaku bahwa konsep event 

yang direncanakan oleh Tugu-Re selalu bagus dan matang sehingga mendapat predikat 

The Most Popular Re-Insurance Company di Indonesia versi majalah Warta Ekonomi. 

Walaupun Tugu-Re sudah menjadi Most Popular, Ibu yuli mengungkapkan bahwa Tugu-

Re juga tetap harus memperhatikan konsep tata kelola perusahaan yang baik dan tidak 

terlena oleh gelar tersebut. 

 Branding atau Citra yang ingin Tugu-Re sampaikan kepada publik adalah bahwa 

Tugu-Re merupakan perusahaan yang memiliki oprasional secara prudent, dan juga 

memiliki proses pembayaran yang cepat. Tugu-Re sedang dalam proses  membuat service 

level agreement yang bertujuan untuk menjamin bahwa Tugu-Remampu memproses 

klaim lebih cepat 1-5 hari sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh OJK. Ketika 

keputusan seperti ini diformulasikan PR akan bekerjasama dengan HRD.  

Pada proses komunikasi Internal, PR bertindak sebagai konseptor,  untuk 

mengetahui secara detail kebutuhan apa yang perlu sekarang dan dibutuhkan oleh klien 

Tugu-Re. PR selalu bekerjasama dengan divisi teknik serta bersinergi dan berkolaborasi. 

PR tidak mungkin melakukan suatu event tanpa mendukung divisi lain.  Lalu akan 

didiskusikan lagi terkait tema, karena teknis lebih tahu apa yang sedang happening dan 

diinginkan oleh mitra usaha.  Branding yang selama ini telah dijaga Tugu-Re sangat 

berpengaruh terhadap keinginan calon mitra usaha untuk menjadi klien Tugu-Re, karena 

saat mitra usaha akan bekerjasama dengan Tugu-Re, pasti ia akan memberikan checklist 

compliance. Dalam komunikasi Internal, menurut Ibu Yulianti PR harus benar-benar 

memberikan knowledge dan awareness bahwa para pegawai adalah asset perusahaan 

yang memang akan memajukan perusahaan.  

 Penjabaran tentang proses branding tersebut sesuai dengan teori Interaksi 

Simbolik. Pertama, karena Ibu Yulianti mengaku bahwa seminar, special event¸dan 

program-program eksternal lainnya dilakukan untuk memperkuat brand dan citra 

perusahaan, dan walaupun perencanaan event   dilakukan secara matang, goals dari 

kegiatan-kegiatan tersebut, lebih berat kepada menumbuhkan brand   daripada tujuan 

lainnya. Hal ini sesuai dengan asumsi teori interaksional simbolik.  Pemahaman pada teori 

ini melihat dari sudut pandang bahwa manusia berperilaku berdasarkan subjek 

 

PENUTUP 

Branding  baik sangat berpengaruh bagi performa perusahaan, karenanya PR harus 

mampu bersinergi dengan berbagai divisi di dalam PT Tugu Reasuransi Indonesia untuk 

bersama-sama membuat branding yang telah di cita-citakan oleh perushaan. Dalam 

menjalankan berbagai cara komunikasi dan program eksternal, perlu ditetapkan teori 

inteaksi simbolik dimana kita harus dapat mengubah presepsi kita menjadi presepsi lawan 

komunikasi kita, juga penting bagi kita untuk memahami bahwa hal yang utama adalah 

pengertian dari kejadian dan bukan dari yang terjadi. 

 

 



156 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto. Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta. 

Kotler. Philip. Keller.  2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta. Erlangga 

Littlejohn, Stephen W. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta. Salemba Humanika. 

Novianti, Evi. 2015. Teori Komunikasi. Bandung.  Unpad Press Bandung 

Muhammad, Arni. 2009. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi aksara 

Sobur, Alex. 2009. Analisis Teks Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Stuart Roper. 2007. In Journal of Marketing. The Corporate Brand; Dealing with 

Multiple Stakeholders. 

http://www.tugure.id/ (dilansir 3 Maret 2018) 

https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-unsur-dan-jenis-jenis-branding-

9c75767da207 (dilansir 3 Maret 2018) 

  

http://www.tugure.id/
https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-unsur-dan-jenis-jenis-branding-9c75767da207
https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-unsur-dan-jenis-jenis-branding-9c75767da207


157 

 

SELAYANG PANDANG MEREK KOMPETISI MAHASISWA PUBLIC 

RELATIONS DI INDONESIA 

 

Anwar Sani 

anwar.sani@unpad.ac.id 

Universitas Padjadjaran 

 

 

PENDAHULUAN 

Public Relations adalah sebuah bidang profesi yang erat kaitannya dengan 

kemampuan memperoleh masalah. Dengan perannya sebagai manajemen relasi antara 

perusahaan atau organisasi yang diwakilinya dengan publik, maka senantiasa Public 

Relation Officer (PRO) akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik masalah 

yang timbul karena murni adanya kesalahan dalam proses penyampaian pesan ataupun 

kesalahan di bidang lain yang menyebabkan masalah pada citra perusahaan di mata 

publik. 

 Menurut Broom, seorang PRO harus memiliki kemampuan menyelesaikan 

masalah yang baik. Ada empat peran PRO dalam sebuah perusahaan yang begitu vital 

menurut Broom yaitu sebagai tekhnisi komunikasi, adalah expert prescriber, 

communication facilitator, serta problem solving process facilitator (De Santo, 2012).  

Tiga peran terakhir adalah fungsi PR dalam tataran manajemen, di mana dibutuhkan 

pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau 

organisasi. 

 Apalagi semakin berkembangnya zaman, masalah yang dihadapi PR tidak lagi 

hanya masalah demo buruh pabrik yang dihadapi oleh Ivy Lee, Bapak Public Relations 

Modern atau yang dikenal sebagai penasehat PR pertama. Perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi membuat siapa saja bebas membicarakan apapun dan dapat 

dengan mudah menyebar serta dipercaya masyarakat. Terutama ketika perbicangan lewat 

media sosial semakin booming di tengah masyarakat. Masalah pun bisa tercipta jika 

perusahaan tidak serta merta mengawasi dan tanggap dengan segala saluran komunikasi 

yang digunakan oleh publiknya. 

 Seorang PRO masa kini dituntut untuk berpikir secara kreatif dan strategis.  

Seorang PR harus sensitif mengamati berbagai perkembangan dan secara cepat 

melahirkan ide-ide kreatif yang mendukung pemasaran dan pengembangan sebuah 

merek. Apalagi dewasa ini, muncul banyak sekali tipe-tipe branding, sebut saja 

Destination Branding, Place Branding, City Branding, hingga personal branding.  Dari 

pemikiran Strategis tersebut, lahirlah sebuah program sebagai solusi untuk menjawab 

kebutuhan nyata sebuah organisasi atau perusaaan (Soemirat dan Ardianto, 2016) 

 Kemampuan PR sebagai problem solver dan juga kreativitas yang dimilikinya 

akan membuat seorang PRO mampu menyusun strategi komunikasi yang tepat untuk 

membantu perusahaannya menjalin hubungan yang baik dengan publiknya, baik saat 

terjadinya krisis ataupun tidak. Kampanye juga acap kali digunakan untuk 
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menyamnpaikan pesan tertenu kepada masyarakat luas. Contohnya saat perusahaan ingin 

meluncurkan produk atau layanan baru, atau ketika sebuah instansi pemerintah ingin 

mengedukasi publik mengenai sebuah program baru dari pemerintah.  

 Insitusi pendidikan komunikasi atau Public Relations di Indonesia idealnya harus 

menciptakan sumber daya manusia di bidang kehumasan yang memiliki kemampuan. 

Selain sebagai bekal bekerja di dunia PR, hal tersebut juga dibutuhkan untuk menghadapi 

persaingan kerja di dunia PR. Tidak seperti profesi dokter atau pengacara, PR sendiri 

adalah sebuah profesi terbuka. Semua akademisi dari berbagai latar belakang bisa 

berkecimpung di dunia PR dengan mudah.  

 Hal tersebut tentunya akan sulit tercapai jika pembelajaran strategi PR masih 

menggunakan cara tradisional. Dosen berdiri di depan kelas, menjelaskan dengan file 

presentasi, lalu para mahasiswa mendengarkan dan mencatat. Para calon PRO tentunya 

harus dibiasakan menghadapi sebuah permasalahan yang real. Kemampuan menyusun 

strategi mereka akan berikembang jika mereka “dipaksa” menghadapi permasalahan yang 

benar-benar dihadapi oleh sebuah perusahaan atau instansi pemerintah.  

 Selain permasalahan yang nyata, strategi yang mereka susun tentunya harus 

dinilai langsung oleh klien yang bersangkutan. Bukannya mengecilkan para dosen yang 

mengampu mata kuliah strategi Humas (atau mata kuliah lain yang mengajarkan 

kemampuan menyusun strategi kampanye) di berbagai universitas, namun para calon 

PRO harus diberikan pandangan yang objektif. Para calon praktisi PR tersebut harus 

mengetahui secara langsung, apakah strategi mereka applicable dan juga dapat membantu 

klien menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Pandangan-pandangan tersebut akan 

bisa didapatkan dari perusahaan atau insitusi pemerintah yang mengalami masalah alias 

klien itu sendiri. Diperlukan sebuah program pembelajaran yang berbasis masalah atau 

sering dikenal dengan Problem based Learning. 

 Tentu saja tidak mudah melaksanakan hal tersebut. Akan banyak sekali hambatan 

yang ditemui. Salah satunya soal waktu. Akan sangat sulit mengajarkan kepada calon 

PRO di perguruan tinggi secara keseluruhan mengenai penyusunan strategi PR yang baik 

dan sesuai dengan kebutuhan klien. Diperlukan waktu lebih dari sekedar tiga SKS untuk 

mengajarkan semuanya. 

 Salah satunya mungkin bisa disiasati dengan program kerja magang. Salah satu 

tujuan program magang tentunya adalah membiasakan mahasiswa dengan dunia kerja. 

Namun pada kenyatanyaannya, mahasiswa magang selama ini hanya dibiasakan 

mengerjakan sesuatu yang bersifat teknis. Penulis sering memeriksa laporan magang 

mahasiswa  dan kebanyakan pekerjaan mereka masih dalam tataran teknis. Mereka belum 

belajar fungsi PR dalam tataran manajerial.Jika melihat empat peran PR yang 

dikemukakan oleh Broom tadi, kerja magang hanya mengajarkan calon PRO menjadi 

seorang tekhnisi komunikasi. Para calon PRO tersebut belum menghadapi secara nyata 

tiga peran PR lain yang menuntuk kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah. 

 Maka dari itu, perlu sebuah metode baru untuk membawa para calon praktisi 

kehumasan tersebut menghadapi dunia PR yang “sebenarnya.” Dunia PR yang 

membutuhkan kreativitas tinggi dalam menyusun program komunikasi yang kreatif, 
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inovatif, dan solutif. Serta kemampuan problem solving yang baik untuk membantu 

perusahaan atau insitusi yang diwakilinya. Mengikuti beragam kompetisi komunikasi 

atau PR bisa menjadi solusi alternatif. 

 Semenjak tahun 2000-an, kompetisi keilmuan PR dan juga komunikasi sudah 

banyak dilaksanakan. Hampir semua sekolah ilmu komunikasi sudah pernah 

menyelenggarakan lomba komunikasi. Begitu juga dengan perguruan tinggi yang 

memiliki jurusan atau fakultas ilmu komunikasi.  

 Misalnya Universitas Indonesia sejak 2007 ruting menggelar Pekan Komunikasi, 

sebuah ajang lomba berbagai bidang keilmuan komunikasi, salah satunya adalah keilmua 

PR dalam cabang lomba PR Vaganza. Universitas Padjadjaran sebagai satu-satunya 

perguruan tinggi negeri yang memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi, punya Epicentrum 

dengan Padjadjaran Public Relation Fair sebagai lomba di bidang keilmuan PR. 

 Kompetisi komunikasi atau PR tidak hanya diselenggarakan oleh instansi 

pendidikan PR saja. Beberapa organisasi profesi PR lain juga telah rutin menggelar 

kompetisi bagi para calon praktisi PR. Ada Asosiasi Pendiidkan Ilmu Komunikasi 

(ASPIKOM) yang rutin menggelar jambore Ilmu Komunikasi dan di dalamnya terdapat 

lomba penyusunan program PR. Lalu ada PR Rookie Stars, kompetisi yang 

diselenggarakan oleh majalah PR Indonesia. 

Peneliti yang juga merupakan dosen pengampu mata kuliah Strategi Humas di 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, sudah membiasakan mahasiswa di 

prodi Humas untuk mengikuti kompetisi ilmu komunikasi ataupun kompetisi di bidang 

keilmuan Public Relations. Mahasiswa yang tentang mengontrak mata kuliah Strategis 

Public Relations diwajibkan untuk mengikuti kompetisi sebagai indikator kemampuan 

mereka dalam menyusun sebuah program komunikasi.  

Secara garis besar, seluruh kompetisi PR yang disebutkan di atas akan 

menugaskan para peserta untuk menyusun sebuah strategi komunikasi berdasarkan 

permasalahan klien yang bekerjasama dengan penylenggara. Klien yang dihadapi pun 

beragam, dari mulai perusahaan swasta, instansi pemerintah, hingga NGO. Apalagi 

menurut Fayol (dalam Ruslan 2003: 12), kegiatan dan sasaran PR begitu luas, mulai dari 

membangun identitas perusahaan, menghadapi krisis, hingga mempromosikan aspek 

kemasyarakatan dari sebuah perusahaan atau insitusi.   

 Tiap kompetisi PR yang ada tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. 

Padjadjaran Public Relation Fair yang diinisiasi oleh Universitas Padjadjaran dikenal 

dengan kompetisi yang selalu konsisten menggandeng instansi pemerintah sebagai klien. 

Peserta yang mengikuti kompetisi tersebut diminta untuk memberikan program PR 

mereka untuk mengsosialisasikan serta mengedukasi sebuah isu yang berkaitan dengan 

nation problem. 

Beragam karakteristik yang berbeda dari banyaknya kompetisi tersebut bisa 

dijadikan keuntungan bagi para instansi pendidikan komunikasi yang ingin 

mengembangkan kemampuan peserta didik. Tiap kompetisi akan memberikan 

pengalaman serta ilmu yang berbeda kepada para pesertanya, tergantung dari karakter 

masing-masing kompetisi.  
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Kompetisi tersebut bisa menjadi sebuah metode pembelajaran alternatif, atau 

mungkin sebuah solusi praktis untuk mencetak seorang PRO yang levelnya lebih tinggi 

daripada teknisi komunikasi. Kompetisi PR juga bisa jadi kesempatan bagi para calon 

PRO untuk mendapatkan ilmu yang rasanya tak bisa mereka dapatkan jika mereka hanya 

duduk dan mencatat penjelasan dosen di kelas. 

 

PEMBAHASAN 

Lebih Dekat dengan Kompetisi PR di Indonesia 

Melihat dari pola kompetisi  yang ada, semuanya memiliki bentuk kompetisi yang 

tak jauh berbeda. Berbagai kompetisi itu terdiri dari babaf penyisihan lalu dilanjut ke 

babak final. Peserta diminta membuat sebuah tim beranggotakan tiga orang. Di babak 

penyisihan, mereka akan diberikan brief yang merupakan tema lomba tersebut. Biasanya 

brief di babak penyisihan aksn berupa permasalahan yang ada dalam kompetisi tersebut.  

Lalu setelah masuk ke babak final, mereka akan mendapatkan brief langsung dari 

klien yang juga masih berhubungan dengan tema lomba. Hampir seluruh kompetisi 

keilmuan komunikasi dan juga PR. Yang membedakan tiap kompetisi biasanya adalah 

tema dan juga perjalanan lomba dari babak penyisihan hingga final.  

Pekan Komunikasi Universitas Indonesia dan juga Aji Saka Universitas Gajah 

Mada menggunakan format kompetisi seperti ini. Peserta membuat proposal program PR 

di babak penyisihan. Lalu di babak final, mereka mendapatkan brief yang serupa tugasnya 

dengan babak penyisihan, namun dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Atau brief 

di babak final adalah brief dari klien mereka. Pemenang akan ditentukan lewat konten 

proposal dan juga cars mereka mempresentasikannya di hadapan dewan juri. 

Kesamaan lainnya dari setiap lomba komunikasi adalah komposisi juru yang akan 

menilai dan memberikan masukan kepada para peserta. Di setiap lomba, paling tidak ada 

tiga orang juri yang akan menilai peserta dari tiga sudut pandang yang berbeda. Akan ada 

dosen yang akan menilai pekerjaan peserta dari sudut pandang akademik. Selain itu, akan 

ada juri dari praktisi PR yang berpengalaman berkecimpung di dunia konsultan Public 

Relations. Dan yang paling utama dan yang paling penting adalah dari pihak klien. 

Mereka yang memiliki kasus jadi merekalah yang bisa menilai apakah solusi yang 

diberikan peserta bisa membantu perusahaan mereka.  

Secara umum, apa yang dikerjakan peserta dalam kompetisi PR sesuai dengan 

proses penyusunan strategi PR yang dikemukakan oleh Ronald D.Smith. Dalam setiap 

brief yang ada,peserta diminta untuk melakukan proses riset untuk mengetahui lebih 

lanjut permasalahan yang dialami oleh klien hingga bisa menciptakan objectives, target 

audiens. Data hasil riset tersebut menjadi bekal dalam menyusun key messages hingga 

menyusun rancangan strategi dan taktik. Peserta juga diminta menyusun langkah-langkah 

untuk membuat evaluasi dan indicator keberhasilan dari rancangan program tersebut.  

Dari banyaknya lomba komunikasi yang ada, setidaknya ada empat lomba yang 

setiap tahunnya selalu menarik animo mahasiswa komunikasi di seluruh Indonesia. 

Keempat lomba tersebut adalah Pekan Komunikasi milik Universitas Indonesia, 

Padjadjaran Public Relation Fair (PPRF) milik Universitas Padjadjaran yang dalam  dua 
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edisi terakhir bergabung dalam ajang Epicentrum. Lalu ada Aji Saka dari Universitas 

Gajah Mada, dan Universitas Atma Jaya dengan Communication Interest Festical 

(Comminfest)  

Pekan Komunikasi UI bisa dikatakan sebagsi lomba komunikasi yang pertama. 

Diadakan vs ejak 2007, Pekan Komunikasi Universitas Indonesia sudsh terselenggara 

sebanyak 12 kali hingga tahun 2018. Lomba PR di Pekan Komunikasi Universitas 

Indonesia sdbelum menjadi PR Vaganza hingga sekararang,  namanya adalah Badvocat  

PR Vaganza Universitas Indonesia bisa dibilang salah satu kompetisi yang punya prestise 

tinggi bagi para pesertanya. 

PR Vaganza dari tahun ke tahun selalu mengangkat sebuah isu yang tengah hangat 

di ranah nasional. Misalnya di tahun 2018 ini, Pekan Komunikasi UI mengangkat tema 

Trick or Truth yang membahas banyaknya informasi yang tak jelas kebenarannya alias 

isu hoax. Di mata lomba PR Vaganza, diturunkan menjadi fenomena reputation games, 

di mana kabar burung yang tak jelas kebenarannya membuat reputasi perusahaan sering 

tercoreng. Fenomena yang memang sering terjadi belakangan ini.  

Tidak berbeda jauh dengan Pekan Komunikasi UI, Padjadjaran Public Relation 

Fair juga tak pernah absen mengangkat permasalahan nasional sebagai tema lomba. 

Namun hal yang jadi ciri khas dari PPRF adalah klien yang selalu digandeng dalam 

pelaksanaannya adalah kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Di era demokrasi 

dan open governance seperti sekarang ini, peran Humas Pemerintah atau public affair 

begitu vital. Para Humas pemerintah harus menjaga hubungan yang responsive dengan 

konsituen, berdasarkan pada pemahaman bersama dan komunikasi dua arah yang terus 

menerus (Cutlip dkk, 2006) 

Ciri khas lain yang jadi pembeda di PPRF terutama dalam  mata lomba 

OlymPRday adalah alur lombanya.Peserta lomba tidak langsung diminta untuk menyusun 

proposal program PR.  PPRF mengharuskan peserta untuk melakukan sebuah mini riset 

mengenai fenomena yang diangkat menjadi tema beserta kliennya. Mini riset tersebut lalu 

dikembangkan menjadi sebuah essay. Selain itu,  mini riset akan menjadi dasar dalam 

mengembangkan program PR. Jika ingin belajar menjadi seorang Governmemt Public 

Relations atau ada di konsultan yang kliennya rata-rata adalah pemerintah, maka PPRF 

bisa jadi ajang mencari pengalaman yang tepat.  

Comminfest milik Universitas Atma Jaya Yogyakarta mempunyai warna yang 

sedikit berbeda. Dalam mata lomba PRime, setiap masalah yang harus diselesaikan oleh 

para peserta adalah menyusun program  komunikasi CSR sebuah perusahaan. Misalnya 

PRime tahun 2017 dengan tema “Menyelami Maritim Indonesia.” Peserta diminta untuk 

menyusun program komunikasi program CSR sebuah perusahaan di bidang maritim. CSR 

bidang maritim tersebut dijadikan sebagai sebuah brand value untuk meningkatkan citra 

publik di mata masyarakat.  

Perbedaan antara PRime dengan lomba PR lainnya adalah saat babak final. Jika 

di kompetisi lainnya penentuan pemenang berdasarkan proposal yang dipresemtasikan di 

hadapan juri, penentuan juara dalam kompetisi ini ditentukan dalam babak debat di partai 

final. Hal yang menjadi bahan perdebatan oleh para peserta adalah isu-isu yang berkaitan 
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dengan tema perlombaan. Sebagai contoh tahun 2017, isu yang diperdebatkan adalah isu 

mengenai maritim yang disesuaikan dengan tema menyelami maritime Indonesia. Debat 

ini mengajak peserta untuk menunjukkan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang PR, yaitu ability to communicate dan juga ability to get on with people. 

Aji Saka yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada adalah sebuah  

kompetisi PR yang begitu erat dengan nilai-nilai kebudayaan. Tengok saja nama dari 

setiap mata lomba di setiap penyelenggaraan Aji Saka, begitu kental dengan budaya Jawa. 

Salah satunya adalah nama kompetisi di bidang PR yang diambil dari salah satu nama 

tokoh pewayangan, PRahasta yang merupakan  akronim dari Pertempuran Humas 

Nusantara.  

Permasalahan yang diangkat dalam lomba Aji Saka dari penyelenggaraan pertama 

hingga tahun 2017  , sangat erat dengan  permasalahan yang mendera identitas budaya 

dan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Misalnya saat pelaksanaan Aji Saka tahun 2016 

yang mengangkat tema The Outstanding (Aid)entity. Para peserta Prahasta di babak 

penyisihan diminta untuk membuatkan sebuah program komunikasi untuk menangani 

krisi dari sebuah perusahaan yang mengalami masalah dengan penduduk lokal sebuah 

daerah. Untuk menyelesaikan hal tersebut, para peserta pun harus mempelajari nilai-nilai 

budaya dari komunitas lokal yang mengalami konflik dengan perusahaan. Lewat Aji 

Saka, peserta diajak untuk mencoba menemukan mata rantai yang hilang dari ilmu Public 

Relation dengan nilai-nilai kebudayaan (Sriramesh, 2004). Mata rantai tersebut akan 

digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder yang berkaitan 

dengan nilai-nilai budaya.  

Selainmelatih kemampuan problem solving dan juga mengasah kreativitas, 

Kompetisi PR juga melatih public speaking dan kemampuan presentasi para calon PRO. 

Hampir di setiap kompetisi, biasanya di babak final, setiap peserta diwajibkan untuk 

mempresentasikan karyanya pada juri.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa presentasi adalah makanan sehari-hari seorang PR. 

Skill Public Speaking adalah hal mutlak yang harus ada di dalam setiap praktisi 

Kehumasan. Seorang PR harus bisa berbicara dengan baik ketika pers meminta 

keterangan saat jumpa wartawan. Seorang praktisi PR yang sebagai konsultan publik 

harus siap mempresentasikan strategi mereka pada klien. 

 

PENUTUP 

Diluar empat kompetisi tersebut, tentunya masih banyak kompetisi yang dapat 

menjadi media pembelajaran bagi para calon PRO. Kompetisi-kompetisi yang diadakan 

oleh organisasi keprofesian Humas, semisal PR Rookie Stars menawarkan hal yang 

sedikit berbeda. Hasil pekerja langsung dikomentari oleh orang-orang yang sudah 

berpengalaman di dunia Kehumasan, baik di perusahaan atau bekerja di konsultan. 

Dengan berbagai jenis bentuk kompetisi yang ditawarkan di dunia pendidikan PR, 

tentu akan menjadi sebuah kesempatan untuk terus meng-update diri dengan 

perkembangan dunia komunikasi dan Public Relations. Para calon PRO juga bisa memilih 

jenis kompetisi berdasarkan pengalaman yang ingin mereka dapat. Misalnya ingin 
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menjadi Government PR atau konsultan Humas Pemerintah, bisa memilih ikut PPRF. Jika 

ingin ahli dalam mengkomunikasikan CSR sebagai sebuah added value bagi citrra 

perusahaan sekaligus mengasah keahlian berdenat, para calon praktisi PR bisa bertandang 

ke PRime Atma Jaya. 

 Lewat kompetisi, Problem Based Learning dalam dunia kehumasan dapat 

diaplikasikan dengan baik. Para mahasiswa PR akan dihadapkan dalam sebuah kasus 

yang benar-benar terjadi dan  diminta memberikan gagasan terbaik mereka untuk 

melahirkan solusi. Kemampuan Strategis mereka akan semakin terasah, begitu juga 

dengan kemampuan riset pasar dan audiens yang semakin mumpuni. 
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PENDAHULUAN 

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang telah disahkan 

melalui lembaga UNESCO. Pada perkembangannya kini, batik Indonesia mengalami 

kemajuan yang pesat, terutama setelah sempat adanya pergulatan hak intelektual dan 

paten mengenai kepemilikan batik sebagai budaya asli dengan negara jiran. Semenjak itu, 

nasionalisme masyarakat Indonesia terpacu untuk berpartisipasi mengakui batik sebagai 

budaya asli bangsa dengan menetapkan penggunaan motif batik di hari-hari tertentu. 

Sehubungan dengan hal itu pula, pemerintah secara aktif berupaya 

mengembangkan batik dengan cara mendorong setiap kota dan kabupaten untuk memiliki 

batik khas sesuai dengan budaya lokal di wilayah setempat. Salah satunya pemerintah 

Jawa Barat. Jawa barat merupakan tatar sunda yang memiliki kebudayaan yang khas dan 

berneda dengan budaya dari wilayah lain di Indonesia. 

Seperti halnya suku jawa, wilayah Jawa barat yang didiami oleh mayoritas 

masyarakat beretnis sunda, mengaku memiliki kekhasan motif batik yang berbeda dengan 

motif khas suku Jawa yang sudah lebih dulu populer. Kekhasan motif batik Jawa barat 

juga dikembangkan melalui pengembangan batik berbasis budaya lokal. 

Salah satu motif batik yang khas mengandung nilai lokal adalah batik motif 

Ganasan yang berasal dari kota Subang Jawa barat. Kabupaten Subang adalah sebuah 

kabupaten yang berada di Tatar Pasundan provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki 

lahan perkebunan teh yang berada di wilayah gunung tangkuban parahu, di sepanjang 

jalan Subang-Bandung, akan terlihat hamparan perkebunan teh dan juga nanas. Koota 

Subang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten 

Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung Barat di selatan, serta Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Karawang di barat7. 

Hasil perkebunan berupa buah nanas, telah lama dikenal sebagai salah satu ciri 

khas kota Subang, sehingga makanan olahan dari buah ini menjadi salah satu makanan 

yang khas untuk dijadikan oleh-oleh, seperti selai nanas, keripik nanas, kerupuk nanas, 

hingga penganan lain. Kekhasan Kota Subang yang dikenal sebagai kota Nanas, membuat 

salah satu corak yang terdapat dalam motif batiknya juga melambangkan gambar nanas 

yang dikreasikan secara artistik. Oleh karena itu, terdapat upaya pemerintah kabupaten 

untuk melakukan city branding melalui batik khas Subang, yaitu Ganasan. 

 

City Branding dalam Riset 

Terdapat banyak penelitian yang melakukan riset tentang branding di berbagai 

kota di Jawa Barat, antara lain: Kajian city branding di Karawang (Ramadhan & Sudrajat, 

2017), Cimahi (Romli, Hafiar, & Puspitasari, 2014), strategi city branding kota Bandung 

(Pramuningrum, Salmiyah, & Ali, 2017) destination branding di Ciamis (Lidya, 

Perbawasari, & Hafiar, 2017). Terdapat pula kajian branding di kota yang berada di luar 

                                                           
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Subang 
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wilayah Jawa Barat, seperti: kegiatan promosi kota di Malang (Lauwrentius, Fianto, & 

Yosep, 2015) pengaruh city branding terhadap kunjungan ke kota pekalongan (Purwanto 

& Soliha, 2017), upaya membangun city branding Kotai solo (Murfianti, 2010), city 

image Banyuwangi (Jannah, Arifin, & Kusumawati, 2014). Selain itu pula terdapat kajian 

city branding tentang kota-kota di luar pulau Jawa, seperti di Sawah Lunto (Fajrini, Bakti, 

& Novianti, 2018), dan Batam (Purwianti & Lukito, 2014). Kajian serupa bahkan 

dilakukan di kota-kota di luar negeri, seperti: Coppenhagen, Denmark (Ooi & Pedersen, 

2009), dan juga dii Buenos Aires, Argentina (Dinardi, 2017). 

Artinya, city branding merupakan salah satu kajian yang sedang trend, mengingat 

setiap kota ingin menarik wisatawan untuk berkunjung dan berwisata, sebagai upaya 

meningkatkan pendapatan daerah dari kunjungan wisatawan, sehingga setiap kota, kini 

dapat dikatakan memiliki program pengembangan wisata baik yang bermodalkan 

kekayaan pemandangan alam, budaya, sosial, pendidikan, hingga kuliner. 

Kajian mengenai city branding dapat dilakukan melalui instrumen tertentu, antara 

lain melalui event, seperti: City Branding Event Sawahlunto International Songket 

Carnival (Sisca) 2016 (Fajrini et al., 2018), melalui event karnaval (Murfianti, 2010), city 

branding melalui Program Sister City (Mayangswari, Hafiar, & Priyatna, 2017), city 

branding melalui tagline (Romli et al., 2014), Melalui maskot (Lauwrentius et al., 2015), 

city branding melalui fasilitas bus bandros (Christin, Maylanny; Fauzan, 2013), city 

branding melalui festival film (Ooi & Pedersen, 2009), city branding yang diambil dari 

kearifan lokal (Widodo & Setiansah, 2014), city branding dengan menekankan pada 

budaya lokal (Bıçakçı, 2012), city branding dengan memanfaatkan keberadaan perguruan 

tinggi negeri (Ramadhan & Sudrajat, 2017), kegiatan city branding yang dikelola melalui 

media sosial (Sarjono, 2017), serta city branding melalui destinasi wisata (Kasapi & Cela, 

2017). 

 

City Branding Kota Subang dan Batik Motif Ganasan 

Kajian kali ini, membahas city branding melalui batik khas Ganasan yang 

dilakukan oleh kota Subang, Jawa Barat. Batik merupakan kain yang memiliki motif yang 

khas. Kekhasan motif batik kebanyakan terinspirasi dari muatan lokal. Muatan lokal yang 

menjadi sumber inspirasi dapat diperoleh dari tempat atau pemandangan alam seperti 

gunung kombang (Tedjowirawan, 2010), Curug Cimahi, sebagai motif khas batik Cimahi, 

Jalan Layang Pasopati sebagi motif khas kota Bandung. Terdapat pula motif yang diambil 

dari produk khas lokal, seperti motif daun singkong Cireundeu dan Ciawitali Kota 

Cimahi, motif sayur dan buah milik Kota Bandung Barat, Motif Kujang, Bunga, hingga 

buah durian (Rohel, 2017). 

Hal ini menunjukkan adanya sebuah niatan yang bertujuan untuk mengangkat 

nilai-nilai, dan budaya lokal, ataupun kekayaan lokal yang menjadi kekhasan wilayah 

tersebut. Dari yang bersifat historis hingga kontemporer seperti keberadaan Brand Army 

City untuk Menunjang Promosi Batik Kota Cimahi (Nurjaman, 2015). Inspirasi yang 

menjadi dasar pembuatan motif batik bisa berasal dari mana saja, sepanjang dianggap 

memiliki nilai khas, seperti halnya motif Ganasan Subang. Motif Ganasan pada motif 

batik khas Subang, bisa berupa corak kulit nanas, bentuk buah nanas ataupun bentuk daun 

nanas yang dikemas dalam berbagai warna, bentuk, sudut pandang, maupun ukuran. 

Selain motif Ganasan, Kota Subang juga memiliki motif sisingaan, daun teh, kupu dan 

lain-lain yang menggambarkan flora, fauna dan kekayaaan budaya yang menjadi ciri khas 

wilayah Subang. https://fitinline.com/article/read/batik-subang/. 

https://fitinline.com/article/read/batik-subang/
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Saat ini, batik khas Subang masih dalam tahap pengembangan, namun di antara 

berbagai motif yang tersedia, motif Ganasan lah yang paling dikenal secara umum oleh 

masyarakat yang berada di luar wilayah Subang, dan termasuk sebagai motif yang paling 

diminati oleh pembeli dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Subang, selain produk 

makanan berbahan nanas yang masih menjadi produk oleh-oleh khas Subang yang 

difavoritkan. 

Proses produksi batik Ganasan khas Subang, dibuat dalam berbagai teknik, 

sehingga kain batik bermotif Ganasan ada yang diproses dengan canting atau tulis, cap, 

maupun printing. Kajian mengenai proses pembuatan batik juga telah banyak dikaji, 

antara lain batik canting (Sharifah, Nurul, & Khairusshima, 2017), batik tulis, dan batik 

cap (Wijaya, 2006), maupun batik printing (Wijaya, 2006). 

Batik canting merujuk pada alat yang digunakan untuk pembatikan. Canting 

adalah alat yang dipakai untuk mengambil cairan lilin digunakan untuk membuat batik 

tulis. Canting terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Canting. Adapun batik tulis adalah batik yang dihasilkan 

dengan menggunakan tangan yg menggambar di atas kain dengan menggunakan  canting 

http://www.batikbumi.net/2016/10/batik-tulis.html. Artinya batik canting dan batik tulis 

merupakan jenis batik yang merujuk pada objek yang sama. 

Seperti hal nya batik khas kota lain, batik khas Ganasan Subang ini tetap masih 

sulit untuk bersaing secara pamor dengan batik-batik yang berada di wilayah Jawa Barat 

yang sudah lebih dikenal, seperti Batik Garutan, Batik Cirebonan, terlebih jika 

dibandingkan dengan Batik Pekalongan, Batik Jogjakarta, ataupun Batik Solo. Hal ini 

disebabkan Batik Ganasan Subang memiliki umur yang relatif masih muda sehingga 

belum dikenali oleh masyarakat secara umum, termasuk di kalangan warga Subangnya 

itu sendiri. 

Jika kota Cimahi sudah menggalakkan pemakaian batik khas Cimahi pada hari-

hari tertentu bagi pegawai di instansi pemerintah, demi mensosialisasikan keberadaan 

batik khas bermuatan lokal. Program serupa belum digalakkan secara paripurna oleh 

pemerintah kota Subang. Hal ini disebabkan selain faktor pengetahuan masyarakat 

subang yang masih minim tetang batik khas kotanya sendiri, juga disebabkan harga satuan 

lembaran kain batik ini masih dianggap mahal dan terbatas lokasi pembeliannya. Hal ini 

diutarakan oleh seorang warga asli kota Subang, Dodi Nurbadri yang menyatakan bahwa:  

“Subang memang punya batik khas, seperti Ganasan, Sisingaan, tapi saya belum 

sempat membeli dan memakainya karena selain masih susah dicari, juga harganya 

katanya mahal, jadi sementara ini saya masih memilih menggunakan baju batik 

yang bisa langsung beli jadi yang mudah diperoleh di toko ataupun pasar yang 

bersifat umum”. 

Ketersediaan produk batik khas Subang memang untuk sementara ini baru bisa diperoleh 

di toko-toko khusus yang memproduksi dan memasarkan berbagai batik khas kota 

Subang, yang biasanya dikemas sebagai butik ataupun toko barang artistik yang eksklusif, 

sehingga masyarakat cenderung beranggapan bahwa toko yang menyediakan batik khas 

Subang ini merupakan toko yang bersegmen pembeli dari kalangan khusus. Sedangkan 

untuk harga, terdapat pernyataan masyarakat Subang, yaitu Nuraida, yang menyebutkan 

bahwa: 

“Secara umum memang batik Ganasan ataupun batik khas Subang lain masih 

lebih mahal dibandingkan batik yang biasa dibeli di pusat batik di kota lain, 

apalagi jika dibandingkan dengan batik yang dibeli di pasar baru Bandung atau di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Canting
http://www.batikbumi.net/2016/10/batik-tulis.html
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Tanah Abang, mungkin karena produksinya masih terbatas, jadi harganya masih 

cukup mahal” 

 Perkiraan yang dimiliki oleh masyarakat Subang tersebut dapat dibenarkan, 

karena masalah biaya produksi yang ditanggung oleh produsen batik khas cenderung 

relatif masih tinggi, karena jumlah produksi yang terbatas. Hal yang sama diungkapkan 

oleh Taufik, seorang Marketing dari rumah produksi batik khas Cimahi yang 

menyebutkan bahwa: “jumlah produksi yang minim akan meningkatkan harga jual batik 

karena ongkos produksi, salah satunya ongkos pembuatan cap”. 

 

PENUTUP 

Terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri batik khas 

daerah,secara institusi perusahaan komersil, sebaiknya permasalahan yang dihadapi ini 

juga turut diselesaikan bersama dengan pemerintah kota atau kabupaten, agar 

keberlangsungan industri batik khas ini tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

 Sebab sangat disayangkan jika desain cantik yang sudah diciptakan serta 

dipatenkan sebagai batik khas daerah, seperti ganasan asal kota Subang ini tidak 

menyentuh lapisan masyarakat yang dituju yaitu konsumen penggemar batik, terutama 

masyarakat yang berada di wilayah kota atau kabupaten tersebut. Karena untuk 

menghasilkan sebuah paten, bukanlah upaya yang mudah, sebab paten batik dapat 

dikatakan pula sebagai upaya proteksi atas properti intelektual (Anderson, 2009), yaitu 

properti itelektual pencipta motif, maupun properti budaya yang bercirikan nilai 

kedaerahan. 

 Jika sinergitas antara pelaku bisnis, dan pemerintah yang didukung oleh kesadaran 

masyarakat secara keseluruhan, bukan mustahil bahwa Kota Subang akan memiliki 

branding yang dikenal dengan produk batik khas nya, dan bukan sekedar oleh makanan 

khas dan tempat wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan. Apabila sinergitas ini 

dapat diwujudkan maka industri batik khas Kota Subang juga dapat menjadi salah satu 

penggerak ekonomi masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Wisata merupakan tempat dimana seseorang menikmati keindahan dan 

keberagaman keunikan yang ada di suatu tempat tertentu, sehingga banyak orang yang 

berdatangan untuk menikmati keindahan tersebut. Pangandaran merupakan tempat wisata 

yang terletak di provinsi Jawa Barat, pangandaran memiliki banyak tempat wisata alam 

yang berbasis ekologi, dimana pangandaran banyak menjual kendahan alam, karena 

memang pangandaran banyak sekali komponen alam yang dapat dimanfaatkan untuk 

dapat dinikmati oleh khalayak. Selain wisata berbasis ekologi pangandaran juga ada 

beberapa kearifan lokal yang memang pantas untuk dipromosikan dan dijual kepada 

khalayak. 

Karakteristik wilayah jika dikemas dengan baik mampu menjadi suatu daya tarik 

tersendiri untuk menunjang perkembangan pariwisata bagi wilayah itu sendiri. Salah 

karakteristik dan daya tarik yang dapat dikembangkan adalah keindahan alam, budaya 

dan souveir yang mencerminkan wisata daerah. 

Pangandaran merupakan tempat  wisata, maka didalamnya ada tokoh dan pelaku 

yang berperan dalam keberlangsungan tempat wisata ini. Para penggerak ini bisanya 

banyak berperan penting bagi kemajuan tempat wisata, para penggerak ini sering disebut 

KOMPEPAR atau Komunitas Penggerak Pariwisata. Kompepar ini merupakan salah satu 

yang berkomitmen untuk membantu pemerintah untuk membangun dan mengembangkan 

dunia kepariwisataan serta dapat mengelola dan memanfaatkan kearifan lokal yang  ada 

dengan melibatkan peran serta masyarakat daerah sekitar. 

Berbicara mengenai destinasi wisata makan kita akan berbicara mengenai 

Branding. Branding memiliki beberapa pengertian tergantung sudut pandang 

penggunaannya. Secara awam, branding dipahami sebagai kegiatan promosi, iklan, atau 

publisitas. (Diarta, Lestari, & Dewi, 2016). Dalam hal ini, Kompepar melakukan bebrapa 

akitivita ddalam membanbgun Branding wisata lingkungan di daerah Pangandaran. 

Dalam tubuh kompepar sendiri terdapat beberapa organisasi yang berbeda dalam 

hal usaha namun tetap satu tujuan yaitu untuk meningkatkan dunia pariwisata yang ada 

di Pangandaran. Salah satu oragnisasi yang ada dalam Kompepar wilayah Pangandaran 

yaitu OPWP atau kepanjangannya yaitu Organisasi Pemotret Wisata Pangandaran, 

organisasi ini masih terletak di daerah pangandaran. Organisasi ini dibentuk bagi 

masyarakat yang berwirausaha dalam bidang jasa pemotretan atau fotografi. 

 

mailto:priyo.subekti@gmail.com
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PEMBAHASAN 

 Ruskanda merupakan salah satu anggota dari OPWP tersebut, meruapakan 

penduduk asli Pangandaran yang sudah lama bergabung dengan OPWP, dia berusia 

kurang lebih 55 tahun, sementara dia bergabung dengan OPWP sekitar 4 tahun sehingga 

dia tahu apa yang sering dilakukan ketika berkumpul dengan organisasi yang dia ikuti. 

Sebelum dibentuknya organisasi ini dia sering berkomunikasi dengan para pemotret lain 

atau para wirausahawan lainyang memang sama belum memiliki organisasi. Dalam 

organisasi ini tidak menutup kemungkinan mereka berdiskusi dan mencari informasi dari 

organisasi lain karena memang tetap satu wilayah, yaitu wilayah pangandaran. Dalam 

berkomunikasi mereka sering membahas dan berdiskusi mengenai kegiatan-kegiatan dan 

rencana untuk membangun wisata pangandaran. 

 Dengan adanya organisasi pemotret wisata pangandaran banyak bermanfaat bagi 

perkembangan pariwisata dan peningkatan kualitas jasa pemotretan di pangandaran, 

karena dengan adanya organisasi ini semua pelaku wirausaha khususnya jasa pemotretan 

dapat terorganisasi dan berdiri lebih baik, sehingga semua kegiatan dan aturan yang ada 

dapat terlaksana dan berdiri dengan baik sesuai dengan keadaan wisata pangandaran. 

Sebelum adanya organisasi ini semua para pelaku wisata berwirausaha dengan tidak 

beraturan atau seadanya berdiri sendiri sehingga tidak adanya peraturan atau tujuan lebih 

berkembang dalam memajuakan wisata pangandaran. Organisasi pemotret wisata ini 

berusaha mengenalkan Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata berbasis 

lingkungan dan budaya melalui karya fotografi mereka. 

Potensi daerah ibarat sebuah produk atau jasa dikemas dan diberi merek 

(branding) agar memiliki ciri yang dapat membedakan dengan potensi daerah lainnya. 

Sama halnya merek akan memberikan tanda pada produk, merek juga memberikan 

identitas atau tanda pada sebuah tempat atau kota sehingga tempat tersebut dapat 

diidentifikasi dan terdiferensiasi. Upaya pemberian merek pada sebuah tempat atau kota 

inilah yang dikenal dengan city branding (Astuti & Kusumawati, 2018). 

Setelah bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kompepar, 

khususnya para pemotret wisata  banyak mendapatkan informasi dan ilmu yang mereka 

bisa ambil, menurut bapak ruskanda. Sehingga, mereka dapat menukar informasi yang 

mereka peroleh dari masing-masing orang untuk dijadikan bahan diskusi. Diskusi yang 

mereka bahas biasanya mengenai wisata yang berbasis ekologi, karena memang di 

pangandaran ini wisata yang berbasis ekologi, maksud wisata berbasis ekologi 

merupakan tempat wisata yang perlu dikembangkan serta dijaga yang mana kekayaan dan 

keindahan yang berasal dari alam sehingga perlunya perawatan dan pemanfaatan yang 

penuh, dengan ini manusia tidak bersusah payah untuk membuat keindahan dan keunikan 

untuk dijadikan tempat persinggahan seseorang sebagai hiburan, karena memang 

pagandaran memiliki ekologi wisata yang sangat melimpah hanya perlu pengelolaan saja. 

 Pangandaran memiliki banyak wisata berbasis ekologi yang harus diketahui 

banyak orang atau wisatawan sehingga hal ini butuh tindakan dan pengenalan kepada 

khalayak bahwa didaerah ini ada sebuah tempat wisata berbasis alam yang sayang untuk 

dilewatkan serta dinikmati. Maka oleh karena itu, para pelaku wisata terutama dinas 
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sering melakukan  diskusi dengan berbagai pihak mengenai promosi, “yang paling 

dominan untuk melakukan promosi ini adalah kompepar sendiri” ujar Rusnada, karena 

tugas utama kompepar yaitu tentang peningkatan dunia usaha dan kepariwisataan, dengan 

meningkatkan usaha-usaha masyarakat sehingga dapat menghasilkan daya tarik wisata. 

Pesan yang disampaikan kepada khalayak mengenai wisata berbasis ekologi yaitu dengan 

memberi tahu bahwa di pangandaran banyak tempata wisata alam yang indah yang tidak 

bisa terlewatkan, yang harus dinikmati oleh setiap orang. Kegiatan Implementasi 

dilakukan melalui kegiatan komunikasi pemasaran direct marketing dengan kegiatan 

promosi secara langsung seperti pameran pariwisata. Sedangkan indirect marketing 

dilakukan melalui kegiatan event seni budaya yang dilakukan dalam satu tahun penuh. 

 Pengelolaan pariwisata harus banyak yang mendukung dari setiap orang atau 

khalayak, para kompepar sendiri dalam menyebarkan informasi biasanya mereka terjun 

secara langsung dengan bersosialisasi atau dengan menggunakan alat bantu yaitu media 

elektronik dan media cetak. Mereka biasanya dalam menyampaikan infromasi kepada 

khalayak tidak langsung secara spontan namun ada diskusi dan pelatihan terlebih dahulu 

dari atasan petugas dinas sendiri. Sasaran yang dituju para kompepar biasanya yaitu yang 

sudah pasti khalayak khsusnya lingkungan organisasi para pemuda, warga sekolah atupun 

pelajar sendiri agar dapat mengetahui perkembangan pariwisata yang ada di pangandaran 

sendiri, dan yang paling utama yaitu kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat 

mengetahu akan wisata ekologi yang ada di pangandaran sendiri agar dapat berkembang 

terus menjadi wisata andalan nasional bahkan dunia. Para kompepar berharap dengan 

diadakannya kegiatan promosi ini semoga seluruh masyarakat sadar dan mampu 

mengelola dan memanfaatkan wisata alam ini sebagai tempat untuk mengembangkan 

kualitas hidup. 

 Pangandaran tidak hanya memiliki wisata berbasis ekologi disamping itu 

pangandaran mempunyai kearifan loakal yang memang khusus pangandaran saja, 

kearifan lokal tersebut biasanya digunakan pada acara besar, namun pada acara kecil pun 

tak menutup kemungkinan ditampilkan. Kearifan lokal warga pangandaran yaitu salah 

satunya adalah ronggeng gunung, budaya ini biasanya ditampilkan secara besar pada 

acara hajat laut yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Acara hajat laut atau syukuran 

nelayan ini menurut bapak Ruskanda sebenarnya kearifan lokal warga pangandaran, 

namun di daerah lain pun sama tetapi yang membedakannya itu yaitu tadi ada ronggeng 

gunung. Kearifan lokal warga pangandaran tidak hanya satu yaitu ronggeng gunung, 

tetapi sebenarnya ada sebuah acara atau syukuran nelayan yang biasanya dijadikan 

kebiasaan atau adat istiadat nelayan di pangandaran, ini merupakan sebuah kearifan lokal 

yang memang tidak selalu ada di setiapa daerah dan hajat laut ini dapat menarik perhatian 

para wisatawan karena wisatawan akan penasaran apa isi dari kegiatan hajat laut yang 

diadakan oleh warga pangandaran ini. Semua keariafan lokal yang ada di pangandaran 

sedang dikelola serta dikembangkan untuk dapat dipromosikan dan dijadikan sebuah 

hiburan bagi wisatawan agar pangandaran lebih dikenal dan diminati para wisatawan. 

Promosi dapat dilakukan melalui media internet dengan membuat website, promosi 

melalui media internet cukup efektif dan efisien dalam mengjangkau wisatawan. 
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Sebagian besar wisatawan mengenal pangandaran memlalui media internet (Rini Raharjo, 

Surjani, & Rinawiyanti, 2013) 

 Para pelaku wisata sudah bergerak dan berusaha untuk memajukan wisata 

pangandaran, namun seharusnya para pelaku wisata harus terus berusaha memprosikan 

kepada dunia bahwa, pangandaran memiliki banyak keunikan dan keindahan yang 

memang tak bisa dilewatkan. Kearifan lokal disini sangat unik dan menarik sebenarnya 

bagi setiap pelaku wisata namun kurangnya pengemasan dan promosi yang memang 

kebanyakan orang belum tahu bahwa di pangandaran ada kearifan lokal yang sangat 

menarik. Misalnya, dengan menampilkan budaya tersebut secara rutin tidak hanya pada 

waktu tertentu, karena wisatawan khusunya akan dapat menikmati ketika mereka 

berkunjung ke pangandaran tidak harus berkunjung pada waktu tertentu, karena 

wisatawan tidak selalu dapat datang pada waktu atau acara tersebut.  

Kompepar dapat menjalankan fungsi marketing dengan mempromosikan 

branding tersebut kepada wisatawan dalam keseharian maupun dalam kegiatan- kegiatan 

yang berkaitan dengan pekerjaan profesionalnya (Priyatmoko, 2016). Promosi awalnya 

bekerja sama dengan travel wisata, dan sosialisasi dengan warga setempat khususnya 

warung-warung setempat. Di sosmed sudah ada yang melakukan promosi tetapi dengan 

sosmed privat, maksudnya dari sosmed privat adalah dengan berkomunikasi dengan 

teman-teman terdekat mengajak untuk datang ke wisata batu nunggul, dengan tujuan agar 

saling mempromosikan satu sama lain. 

Pesan yang diangkat tempat wisata Batu Nunggul, Batu Karas ini adalah 

keindahan pemandangan alam, keindahan Pantai dan sunrise, tempat camping dekat 

pantai yang bsia langsung melihat sunrise di pagi hari, sesuai dengan tema yang diangkat 

tempat wisata ini yaitu keindahan tersembunyi dalam fajar. Cara merancang pesan 

tersebut agar dapat diterima masyarakat yaitu dengan memposting foto tentang 

keindahan-keindahan Batu Nunggul, Batu Karas yang sesuai dengan pesannya di sosial 

media, jadi hal tersebut dapat menambah kepercayaan khalayak sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat 

Tentunya wisatawan yang suka dengan kindahan alam terutama sunrise, karna 

sunrise di batu nunggul sangat indah ketika akan terbit. Yang menjadi sasaran bukan 

dalam negri saja tapi luar negri juga menjadi sasaran promosi dari wisata batu nunggul 

ini. Tujuannya adalah untuk memajukan wisata-wisata di batu karas dan agar batu karas 

semakin dikenal. 

Tempat wisata Batu Nunggul, Batu Karas ini bergerak sangat cepat, terbukti 

dengan akan diadakannya lomba fotografi  untuk seluruh kalangan pecinta seni fotografi  

pada peresmian tempat wisata ini yang merupakan cara  promosi tempat ini kepada 

khalayak umum. Kontes fotografi yang pertama kali diadakan di tahun 2017 di Batu 

Karas ini, menjadi awal rencana rutin yang diselenggarakan oleh kompepar Batukaras 

yang bekerja sama dengan Pampar, Drop Art Film dan The Joms. Dalam kontes fotografi 

tersebut mengambil tema “Keindahan Tersembunyi Dalam Fajar”. Tentu saja yang 

mengadakan promosi tersebut adalah kelomok penggerak pariwasata Batu Nunggul, Batu 

Karas yang salah satunya yaitu Mas Aji selaku pihak penyedia jasa travel dan tenda yang 
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memiliki kenalan luas. Selain cara tersebut dilakukan juga promosi melalui paket travel 

ke Batu Nunggul, Batu Karas yang dilakukan Mas Aji. Tingkat-tingkat perencanaan 

pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup 

pembangunan fisik objek dan atraksi wisata (Rachmad, 2017) 

Berbicara tentang pariwisata tentunya tidak bisa terlepas dari wisatawan. 

Wisatawan merupakan obyek dalam kegiatan pariwisata dan menjadi titik sentral dalam 

kegiatan pemasaran pariwisata (Riduan, 2017). Oleh karena itu, angka kunjungan 

wisatawan menjadi bagian yang dievaluasi dalam kegiatan pemasaran pariwisata. 

Kabupaten Ponorogo melakukan branding dan promosi dengan tujuan untuk mencapai 

target kunjungan wisatawan (Astuti & Kusumawati, 2018). 

Promosi  dengan cara mengadakan lomba fotogarfi dimaksudkan agar dapat 

menarik para fotografer handal datang dan memotret keindahan yang ada di Batu 

Nunggul, Batu Karas ini, sehingga dapat menghasilkan gambar yang sempurna. Setelah  

mendapatkan gambar yang sempurna, kemudian nantinya akan di upload  ke sosial media 

dengan diberi tulisan yang menarik. Apabila gambarnya sempurna karena hasil jepretan 

fotografer, diharapkan wisatawan  menjadi tercengang dan penasaran sehingga ingin 

berkunjung langsung ke Batu Nunggul, Batu Karas. Sedangkan dengan travel dapat 

menarik wisatawan asing untuk datang. Menurut Carter dan Febricius (Bawanti, 2016) 

terdapat berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan 

pengembangan sebuah destinasi pariwisata yang paling tidak mencakup aspek-aspek 

sebagai berikut; 1) Pengembangan atraksi daan daya tarik wisata. Atraksi merupakan 

daya Tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk 

mengunjungi destinasi. Berbagai wujud dari atraksi wisata ini dapat berupa arsitektur 

bangunan, karya seni, alam, dan pengalaman tertentu ataupun berbagai bentuk event 

pertunjukan; 2) Pengembangan akomodasi wisata. 3) Pengembangan aksesbilitas. Yang 

dimaksud dengan aksesbilitas dalam hal ini adalah segenap sarana yang memberikan 

kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata 

yang terkait. 

 

PENUTUP 

Pesan yang diangkat tempat wisata Batu Nunggul, Batu Karas ini adalah 

keindahan pemandangan alam, keindahan Pantai dan sunrise, tempat camping dekat 

pantai yang bsia langsung melihat sunrise di pagi hari, sesuai dengan tema yang diangkat 

tempat wisata ini yaitu keindahan tersembunyi dalam fajar. Cara merancang pesan 

tersebut agar dapat diterima masyarakat yaitu dengan memposting foto tentang 

keindahan-keindahan Batu Nunggul, Batu Karas yang sesuai dengan pesannya di sosial 

media, jadi hal tersebut dapat menambah kepercayaan khalayak sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat. 

Khalayak yang dijadikan sasaran promosi adalah semua kalangan masyarakat 

umum yang aktif di sosial media  baik dalam negri maupun luar negri, mengapa? Karena 

sudah tersedia di sosial media mengenai Batu Nunggul, Batu Karas ini, salah satunya 

instagram yaitu @Batununggul. Untuk pengguna yang tidak aktif di sosial media tidak 
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usah khawatir karena terliput oleh media dan tersedia dalam media cetak. Tujuan 

dilakukan hal tersebut adalah agar tempat wisata ini semakin dikenal dan booming oleh 

semua orang sehingga tertarik untuk datang dan menikmati pesona yang dtawarkan 

disana, sehingga dapat menambah pendapatan daerah.  
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