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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

konsep Branding Kota (City Branding) muncul dengan menawarkan 

konsep perencanaan pengembangan kota yang tidak hanya bisa 

diimplementasikan saja, namun juga mengedepankan keotentikan dari sebuah 

kota yang menjadi brand yang bernilai jual tinggi dan menarik para wisatawan 

dan investor untuk berkujung dan menanam modal.  

Branding Kota (City Branding) adalah perangkat pembangunan ekonomi 

perkotaan. Branding Kota (City Branding) merupakan perangkat yang dipinjam 

dari praktik-praktik pemasaran oleh para perencana dan perancang kota beserta 

semua pemangku kepentingan. Sebagaimana produk, jasa dan organisasi, kota 

membutuhkan citra dan reputasi yang kuat dan berbeda demi mengatasi 

persaingan kota memperebutkan sumber daya ekonomi ditingkat lokal, regional, 

nasinal dan global.
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Branding Kota (City Branding) berkaitan erat dengan membangun image 

suatu kota dan positioning kota tersebut sebagai suatu produk kepada khalayak 

luas sebagai konsumen. Perlu adanya perencanaan yang matang dalam 

membangun brand dan positioning yang baik agar dapat diterima oleh khalayak 

luas sebagai target pasar. Begitu pula dengan Kota Pekanbaru dengan 

kekhasannya sebagai kota budaya Melayu, yang identik dengan islamnya telah 

menyematkan branding  sebagai kota Bertuah. Kata Bertuah yang merupakan 

singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis memang 

sudah sangat populer di masyarakat bahkan hingga ke luar daerah.  Sejak Kota 

Pekanbaru dipimpin Wali Kota Firdaus MT, julukan Pekanbaru berubah menjadi 

Kota Metropolitan Madani. Sehingga julukan “Bertuah” yang dulu sangat dikenal 

sejak wali kota sebelumnya terutama sejak Wali Kota Oeman Effendi Apan SH 

(alm) dan dilanjutkan oleh Wali Kota Pekanbaru H Herman Abdullah MM 
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menjadi pudar. Namun perubahan ini mendapat respon pro kontra dari  tokoh 

masyarakat kota Pekanbaru sendiri. 

Tengku Lukman mengisahkan, pada tahun 1980-an dulu, hampir semua 

kota di Indonesia memilih nama yang cocok dan sesuai untuk motto kotanya 

seperti Rengat Kota Bersejarah, Tanjung pinang Kota Bestari. “Waktu itu 

Pekanbaru mengusulkan motto Kota Pekanbaru dengan nama Bertuah yang ketika 

itu kalau tak salah Walikotanya Farouq Alwi,” ujarnya. Adapun moto tersebut 

tentu ada visi dan misinya. Berubah itu misi dan visi adalah Bersih, Tertib, Usaha 

Bersama dan Harmonis. “Kalau itu dibaca baik-baik, hal tersebut akan terwujud 

pelan-pelan oleh walikota berikutnya,” ungkap mantan Sekdaprov Riau itu. 

Pekanbaru, kata Tengku Lukman, berkali-kali mendapatkan piala adipura karena 

dianggap kota terbaik di Indonesia dengan terkenal tertib, aman, serasi dan selalu 

usaha bersama. Usaha Bersama tersebut adalah adanya rasa kegotongroyongan 

dalam usaha apapun untuk mendukung program pemerintah. “Dalam 

pemerintahan sekarang berubah, apa alasannya? Tentu ada alasannya yang harus 

disampaikan kepada masyarakat,” ujar Tengku Lukman. “Sekarang ini kita lihat 

pemerintah macam main-main saja tentang pemberian motto kota ini. Orang 

bertahun-tahun menjaga dan memberikan warna sehingga motto tersebut jelas 

maknanya,” ulasnya.
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Branding Kota (City Branding)berbicara tentang menanamkan sebuah 

nilai yang akan melekat dalam hati setiap individu masyrakat yang melihatnya 

terkhusus kepada para pendatang dan ini tentunya akan menjadi nilai jual bagi 

kota Pekanbaru. Branding Kota (City Branding) dipahami sebagai sarana untuk 

mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka untuk meningkatkan investasi dari 

pariwisata, dan juga sebagai pencapaian pembangunan masyarakat. Memperkuat 
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identitas lokal dan identitas warga dengan kota mereka dan mengaktifkan semua 

kalangan sosial demi menghindari pengucilan dan kerusuhan sosial. 

Sebuah nilai dibangun melalui Branding yang kuat melalui perencanaan 

komunikasi yang baik. Branding Kota (City Branding) bukan hanya mengenalkan 

sebuah merek, namun mengenalkan nilai-nilai yang akan diingat dari semua orang 

yang mengetahuinya, dan nilai itu merujuk kepada implementasi Kota tersebut. 

Branding Kota (City Branding) umumnya memfokuskan pada pengelolaan citra, 

tepatnya apa dan bagaimana citra itu akan dibentuk serta aspek komunikasi yang 

dilakukan dalam proses pengelolaan citra. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini, dengan responden dari kalangan masyarakat kota pekanbaru 

yang merasakan dengan perubahan branding kota tersebut dan penelitian ini diberi 

judul “Respon Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Branding Kota  

Pekanbaru Kota Madani” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul penelitian ini, maka penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah yang sangat perlu agar tidak terjadi penafsiran 

ganda yang dapat mengelirukan istilah tersebut. 

1. Respons  

Respon adalah reaksi yang disebabkan oleh sebuah rangsangan, sering 

dilambangkan dengan huruf “R”.
3
 Respon selalu diistilahkan dengan 

tanggapan, reaksi, dan jawaban. Namun respon yang dimaksud adalah 

kegiatan atau tanggapan Masyarakat Kecamtan Tampan Kota Pekanbaru 

terhadap Branding Kota (City Branding) Pekanbaru Kota Madani. 

2. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekolompok orang yang menempati suatu wilayah secara 

langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi 

kebutuhan yang terikat oleh suatu sistem sosial melalui perasaan solidaritas 
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dengan dilatar belakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik, dan 

kebudayaan.
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3. Branding Kota (City Branding) 

Branding Kota (City Branding) atau Brand Kota merupakan bagian dari 

perencanaan Kota/Perkotaan melalui berbagai upaya untuk membangun 

diferensi dan memperkuat identitas kota agar mampu bersaing dengan kota 

lainnya demi menarik turis, penanaman modal, SDM yang handal, industri, 

serta meningkatkan kualitas hubungan antar warga dengan kota.
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C. Pemasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, ditemukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Walikota Pekanbaru Bapak  Firdaus, ST. MT mengubah Branding Kota 

(City Branding) Kota Pekanbaru dari Pekanbaru Kota Bertuah menjadi 

Pekanbaru Kota Madani. 

b. Terjadi Pro dan Kontra di kalangan Tokoh masyarakat tentang 

Pekanbaru Kota Madani 

c. Masyarakat masih belum mengerti tentang City Brand Pekanbaru Kota 

Madani. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini 

sebagaimana yang disebutkan di atas maka dipandang perlu diadakan 

pembatasan masalah. Oleh karena itu penulis membatasinya pada masalah 

respon masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhdap Branding 

Kota (City Branding) pekanbaru kota madani. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas 

maka penulis dapat menarik rumusan masalah untuk dikemukakan yaitu 

Sejauh mana Respon Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Branding Kota 

(City Branding) Pekanbaru Kota Madani? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana Respon 

Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap perubahan Branding Kota (City 

Branding) Pekanbaru Kota Madani 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi pada, 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi maupun pihak-pihak yang akan 

mengadakan penelitian tentang Branding tempat. 

b. Secara teoritis penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak 

terkait dibidang pemerintahan Kota Pekanbaru dalam mengadakan 

Branding Kota. 

c. Secara praktis, Untuk melengkapi salah satu syarat sarjana (S1) dalam 

menyelesaikan pendidikan pada Jurusan ilmu komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan Latar belakang masalah, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistimatika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, defenisi 

konsepsional variabel, dan hipotesis. 

 



6 

 

 

 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, uji validitas dan teknik analisis data. 

BAB IV  :     GAMBARAN UMUM 

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah 

berdirinya Kota Pekanbaru, Visi, Misi, dan tujuan 

Pekanbaru. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan 

dan tujuan penelitian. Bab ini juga berisikan saran-saran 

penulis yang ditarik berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh yang diharapkan akan dapat memberi sedikit 

masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 


