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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Siak merupakan salah satu pusat peradaban dengan budaya Melayu, ditandai 

degan adanya sejarah kerajaan Siak yang megah dan  masih banyaknya situs-situs 

sejarah yang terdapat di Kabupaten Siak yang ada hingga saat ini.  Ini menjadi salah 

satu aset besar bagi Pemerintah Siak untuk mengembangkan Kepariwisataan yang 

ada di Siak yaitu melalui Brand “Siak The Truly Malay” yang dibuat oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak. 

“Siak The Truly Malay” ungkapan yang tengah digaungkan Pemerintah 

Kabupaten Siak yang menjiwai grand design pengembangan budaya Melayu di 

Kabupten Siak. Slogan "Siak The Truly Malay" yang dipopulerkan saat ini 

merupakan filosofi yang lahir dari spirit masyarakat Melayu yang ramah dan terbuka 

untuk mengenalkan identitas budaya di Negeri Istana.Budaya yang disandingkan 

dengan Agama perlu dijunjung tinggi oleh semua pihak untuk menjaga perdamaian 

yang selama ini sudah terwujud.
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Kini kebudayaan dan adat istiadat suatu daerah sudah menjadi destinasi utama 

bagi pemerintah setempat yang menggaungkan kebudayaan dan adat istiadat tempat 

ia memerintah untuk menarik minat wisatawan baik dari dalam, luar kota hingga 

wisatawan mancanegara untuk datang ke daerahnya. Salah satunya yaitu pemerintah 

di Kabupaten Siak berawal pada tahun 2013 memperkenalkan Brand yang berbunyi 

“Siak The Truly Malay” pada even Tour de siak 2013.  Berangkat dari Rekomendasi  

dokumen pengembangan pariwisata dan tuntunan dalam kemajuan pariwisata 

kekinian yang di ajukan oleh pihak Dinas pariwisata dalam rangka membentuk brand 
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Images Siak sebagai daerah tujuan utama di Riau dan di Indonesia maka icon Siak 

sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia perlu di munculkan branding “Siak The 

Truly Malay”, seacara otomatis masuk program pengembangan dan tidak secara 

detail masuk dalam penganggaran.
2
  

Beragam macam hal tentang kebudayaan Melayu yang dapat kita ketahui 

misalnya tentang Pandangan Hidup Melayu, Bahasa Melayu, Kesenian Melayu, 

kuliner melayu, Upacara adat.Pandangan Hidup adalah konsep atau cara pandang 

manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dunianya yang menjadi panduan 

untuk meraih kehidupan yang bermakna. Cara pandang tersebut berfungsi  sebagai 

sarana untuk merespon dan menerangkan permaslahan eksistensial kehidupan sperti, 

Tuhan, manusia, dan dunia (alam semesta).
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Arah visioner mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu 

di Indonesia tahun 2025, adalah dengan meningkatkan pelibatan masyarakat untuk 

secara bersama menggali, membangun, dan mengembangkan kampung–kampung 

lama Melayu, demikian pula dengan kampung suku Asli (Sakai dan Akit). Kuatnya 

akar budaya Melayu tidak sekedar menopang kehidupan masyarakat, tetapi menjadi 

penguat karakter bangsa untuk menyikapi intervensi budaya asing yang tidak sesuai 

dengan kepribadian bangsa.Pelibatan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan 

Melayu menjadi sangat penting.
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Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Siak, yaitu mewujudkan masyarakat 

Siak yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan 

berbudaya Melayu serta mewujudkan pelayaan publik terbaik, pemerintah 
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menekankan beberapa program yang sudah dan sedang dilaksanakan. Bahkan 

Pemerintah yang menyadari potensi Siak yang kaya akan nilai–nilai tradisi, sejarah, 

dan budaya, pemerintah telah mengusulkan daerah ini sebagai kawasan heritage city 

atau kota yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang harus dilestarikan.
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Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berperan penting dalam  merupakan bagian 

dalam melakukan branding Pariwisata “Siak The Truly Malay”  kepada masyarakat 

karena di Kabupaten Siak  terdapat situs-situs sejarah, kebudayaan, kerajinan Melayu,  

dan hal-hal menarik seputar Melayu terdapat di daerah Siak . Tujuannya agar 

Kabupaten Siak  menjadi destinasi wisata utama di Riau yang semakin ramai 

dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.  

Tabel 1.1 Data Pengunjung di Kabupaten Siak Tahun 2010-2015
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NO TAHUN DOMESTIK MANCANEGARA 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 

 

30.432 

40.724 

52.891 

45.794 

49.925 

42.353 

 

52 

139 

151 

182 

280 

269 

Tabel 1.1 Menjelaskan bahwa terjadi turun naik jumlah pengunjung dari tahun 

2010 sampai 2012 yang berdatangan ke kabupaten siak tepat sebelum brand di 

usungkan pada tahun 2013. Kabupaten Siak mengalami peningkatan pengunjung 
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dengan jumlah paling besar sebelum brand Siak The Truly Malay di kenalkan yaitu 

pada tahun 2012 sebanyak 52.891 Domestik dan 151 Mancanegara. Kemudian pada 

tahun 2013 brand tersebut mulai di kenalkan, terjadi turun naik peningkatan jumlah 

pengujung pada bagian Domestik. Akan tetapi tidak pada pengunjung yang berasal 

dari Mancanegara, data menunjukkan bahwa wisatawan melaju naik pada tahun 2014 

karena itu merupakan tahun kedua brand dikenalkan.Hingga tahun 2015 wisatawan 

Mancanegara mengalami penurunan tidak terlalu drastis. 

Menyangkut kegiatan branding“Siak The Truly Malay”, Dinas Pariwisata 

Kabupaten Siak melakukan berbagai macam strategi branding dengan cara 

mempublikasikan melalui media masa, cetak dan online, melalui event-event nasional 

dan internasional, even kebudayaan dan lainnya. 

Branding Pariwisata dipakai untuk menguatkan karakter yang ingin dibentuk 

oleh sebuah negara atau kota yang memiliki destinasi wisata, salah satunya branding 

“Siak The Truly Malay”, branding menjadi nyawa dalam membangun dan 

mengembangkan kepariwisataan di Siak.Pemilihan sebuah  brand  dalam promosi  

pariwisata bukanlah  hal  mudah.  Karena brand  yang  digunakan  harus 

merepresentasikan  keindahan destinasi  wisata  yang  dimiliki secara  

keseluruhan.Branding  tersebutkemudian dikukuhkan sebagai branding  pariwisata 

Kabupaten Siak  untuk  promosi  ke mancanegara. 

Menurut hasil prariset branding Siak The Truly Malay yang dijalankan oleh 

dinas pariwisata kabupaten siak yaitu baruu sebatas melalui Fasilitas Umum, dengan  

menggunakan media neon box,videotron, banner, bilboard dan stiker. Transpotasi 

Massa, bahan pemasaran dapat berupa Stiker, Majalah Pariwisata Siak, Tvc dan lain-

lain.Sosial Media,Media Cetak & Digital, Media yang digunakan dapat menampilkan 

logo “Siak The Truly Malay”, profil pariwisata siak, video promosi pariwisata siak..
7
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Akan tetapi sampai saat ini branding Siak The Truly Malay belum terlalu melekat atau 

familiar di telinga masyarakat, untuk mengetaui lebih lanjut maka dari itu diperlukan 

penelitian yang lebih mendalam terkait Branding “Siak The Truly Malay” 

Branding itu penting karena City branding merupakan salah satu strategi 

wilayah seperti Negara atau kota untuk memiliki kedudukan atau tempat (positioning) 

yang kuat dan dapat dikenal secara luas. Sebuah kota dengan brand yang kuat mampu 

menjadi berbeda diantara kota lainnya. Dengan branding, kota tersebut dapat 

memenangkan persaingan di antara kota lainnya karena mampu mengarahkan 

preferensi dan pilihan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan kota tersebut.
8
 

Dengan menerapkan branding “Siak The Truly Malay”, diharapkan mampu 

membangun identitas yang jelas, asosiasi yang kuat, dan menyematkan atribut positif 

agar mampu menempatkan diri dan memenangkan persaingan kota lainnya. Berbagai 

kegiatan penunjang pembentukan branding dapat dilakukan melalui penyelenggaraan 

berbagai event yang berbasis budaya Melayu seperti, festival budaya Melayu, festival 

kuliner Melayu, kesenian Melayu dan lainnya.
9
 

Berdasarakan fenomena yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian padaDinas Pariwisata Kabupaten Siak. Untuk itu penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “Branding“Siak The Truly Malay” oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak” 
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1.2 Penegasan Istilah 

1. Branding 

Istilah brand berasal dari kata “brandr – yang berarti “to burn”.Pada suatu 

masa, pemilik ternak mengecap ternaknya dengan membakar permukaan kulit ternak 

tersebut untuk menandai kepemilikannya.Brand merupakan produk yang dilengkapi 

dengan kualitas simbolik. Brand memiliki nilai lebih dari produk karena memiliki 

dimensi yang membedakan dengan produk lain yang dirancang demi memenuhi 

kebutuhan yang sama. Branding merupakan sperangkat asset (dan liabilities) terkait 

dengan namaMerk dan simbol yang menambahkan atau merupakan turunan dari nilai 

yang disediakan oleh sebuah produk jasa. Brand pada dasranya adalah pesan atau 

simbol yang membedakan dan digunakan untuk mengidentifikasi satu produk atau 

jasa.Tujuan branding adalah membangun differensiasi dari satu produk dengan 

produk sejenisnya.
10

 

2. Siak The Truly Malay 

Siak “The Truly Malay” artinya adalah Siak Melayu yang sebenarnya, 

menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk peradaban Melayu ada di siak. “Siak 

The Truly Malay” muncul semenjak adanya kajian pengembangan objek pariwisata 

unggulan Kabupaten Siak tahun 2012, didalamnya berbagai macam rekomendasi 

salah satu nya  untuk segera membuat branding  “ Siak  Is The Truly Malay”, seiring 

waktu ada perkembangan untuk menghilangkan kata “is” menjadi “Siak The Truly 

Malay”, harapannya animo wisatawan untuk berkunjung ke Siak salah satunya dipacu 

oleh keinginan untuk menyaksikan bagaimana budaya Melayu itu yang 

sesungguhnya, di aplikasikan melalui penyelenggaraan berbagai even yang berbasis 

budaya Melayu. 
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3. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan Satuan Kerja perangkat daerah 

(SKPD) yang bergerak di bidang Pariwisata dan mempunyai tugas untuk membantu 

pemerintah Siak dalam melaksanakan tugas di bidang parwisata di Kabupaten 

Siak.Kawasan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak beralamat di Jl. Sri 

Kembayat Kecamatan Mempura.
11

 

1.3 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah adalah Bagaimanakah 

Startegi Branding Siak The Truly Malay Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak? 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Branding  “Siak The Truly Malay”  yang di jalankan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa kegunaan 

penelitian adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan menjadi acuan baik dalam hal 

menguatkan atau menolak pernyataan asumsi teori dan dapat menambah atau 

memperkaya pengetahuan tentang teori-teori  branding “Siak The Truly Malay”. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktik menjadikan acuan untuk saran tentang perencanaan komunikasi 

yang tepat untuk membangun relations yang baik dalam melakukan strategibranding 

“Siak The Truly Malay”. Serta dapat memberikan input bagi pemerintah Kabupaten 

Siak guna menentukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi 

atau memperkenalkan “Siak The Truly Malay”di mata dunia sehingga dapat 

menciptakan hal-hal menarik  dan berkualitas dalam kegiatan branding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang masalah; penegasan istilah; rumusan masalah; 

tujuan dan kegunaan penelitian; dan sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori; kajian terdahulu; dan 

kerangka pikir. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian; lokasi dan waktu 

penelitian; sumber data; informan penelitian; teknik pengumpulan 

data; validitas data; dan teknik analisis data 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM 

Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian, yaitu 

menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi 

bagian Humas Pemerintah Kabupaten Siak. 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

bagaimana Branding Siak The Truly Malay oleh  Dinas Pariwisata  

BAB VI:  PENUTUP  

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


