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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1 Kajian Teori 

A. Definisi Branding 

Menurut American Marketing Association (AMA), brand adalah nama, 

istilah, tanda, symbol, atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang ditujukan 

untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual 

untuk memberikan differensiasi dari yang lain yang saling bersaing.
12

 Branding 

merupakan sperangkat asset (dan liabilities) terkait dengan nama Merk 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. 

Brand adalah nama, istilah, tanda, simbol,  rancangan,  atau  kombinasi hal-

hal  tersebut,  yang  dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mengidentifikasi  

barang  atau jasa  dari  seorang  atau  sekelompok penjual  untuk  membedakan  dari 

produk  pesaing.  Brand  adalah  suatu tanda  yang  dijadikan  pengenal  hasilproduk  

suatu  barang.Untuk  saat  ini branding  bukan  hanya  untuk  sebuah  produk  ataupun  

jasa.  Tetapi  sebuah  kota,  tempat,  atau  Negara  juga  membutuhkan branding  

untuk  meingkatkan  pendapatan  suatu  daerah  tersebut  dan  dapat bersaing dengan 

kota lainnya.  Dalam mengembangkan  strategi  pemasaran untuk produk-produk  
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individual, penjual  harus  menghadapi  keputusan brand.  Pemberian brand  

merupakan  masalah utama dalam strategi produk.
13

 

 

Manfaat dari Branding adalah citra yang positif tentang tempat yang 

didapatkan melalui pembangunan spasial maupun nonspasial.Dengan menerapkan 

Branding, langkah–langkah perencanaan dan pengelolaan kota menjadi lebih fokus 

dan terintegrasi pada produksi dan penyampaian pesan yang tepat kepada pemangku 

kepentingan internal dan eksternal kota.
14

 

City branding dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah 

untuk membuat positioning yang kuat didalam benak target pasar, seperti layaknya 

positioning sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat 

dikenal secara luas diseluruh dunia. Proses pembentukan merek kota atau suatu 

daerah agar dikenal oleh target pasar (investor, tourist, talent, event) kota tersebut 

dengan menggunakan ikon, slogan, eksibisi, serta positioning yang baik, dalam 

berbagai bentuk media promosi. Sebuah city brandingbukan hanya sebuah slogan 

atau kampanye promosi, akan tetapi suatu gambaran dari pikiran, perasaan, asosiasi 

dan ekspektasi yang datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut melihat 

atau mendengar sebuah nama, logo, produk layanan, event, ataupun berbagai simbol 

dan rancangan yang menggambarkan ciri khas produk atau jasa tersebut.
15
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Tabel 2.1 Perbedaan Produk dengan Brand
16

 

Produk Brand 

Dibeli karena kegunaan Dibeli karena maknanya 

Berada di rak penjualan  Berada dibenak pembeli 

Mudah ketinggalan Jaman Tidak terikat oleh waktu 

Dapat ditiru oleh pesaing Bersifat unik 

Berbeda dengan produk, sebuah brand tidak hanya dipandang berdasarkan  

fungsinya tetapi juga makna yang melekat padanya. Sebotol air minum hanyalah 

sebotol air pelapas dahaga. Tetapi saat ini ia menjadi sebotol Aqua atau Coca Cola 

maka ada makna yang melekat dalam produk tersebut. Makna yang dimiliki bersifat 

memgatasi dan terkadang tidak terkait dengan fungsi dari produk tersebut.Sebotol air 

minum menjad terasosiasi dengan konsep kesegaran, kemurnian, air pegunungan, 

ataupun kesehatan.Dengan makna yang baru tersebut, botol air minum tadi menjadi 

sebuah brand.Seperti sempat disinggung di atas, perbedaan yang dimiliki oleh sebuah 

brand dibandingkan dengan produk dapat bersifat rasional dan kasat mata maupun 

bersifat simbolik, emosional, dan tidak kasat mata. Brand menjadi pilihan karena 

mampu memberikan differensiasi dalam persepsi konsumen diantara tawaran produk 

lainnya yang saling bersaing.Dengan karakteristik yang demikian, branding mampu 

memainkan peran penting dalam mengarahkan preferensi maupun pilihan  

konsumen.
17

 

1. Branding 

Penerapan branding pada kota berawal dari asumsi bahwa individu memahami 

kota sebagaimana ia memahami brand. Di benak individulah kota menemukan 
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bentuknya dalam persepsi dan citra tentang kota tersebut. Proses ini sama dan 

sebangun dengan pembentukan citra entitas lain seperti produk atau perusahaan. 

Karenanya, cara terbaik untuk mempengaruhi persepsi dan citra tentang sebuah 

tempat, baik itu kota, wilayah, maupun negara, dipercaya juga sama dengan cara 

dunia bisnis berupaya membangun persepsi dan citra tentang produk atau 

perusahaanya, yaitu melalui branding. Branding tempat dipercaya sebagai cara paling 

ampuh untuk membuat sebuah kota menjadi terkenal.  

Tabel 2.2 Konsep Kunci  Branding
18

 

Konsep Defenisi 

Brand Awareness Kekuatan dari kehadiran brand dalam benak pelanggan 

/ pengguna 

Brand Association Assosiasi yang terbentuk dalam benak pelanggan 

mengenai suatu brand baik berupa atribut, endorser, 

atau simbol-simbol. 

Brand Identity Seperangkat assosiasi unik yang dimiliki oleh brand 

yang harus dibentuk dan dipelihara. Asosiasi ini 

merepresentasikan apa yang di wakili oleh brand dan 

mengimplikasikan janji kepada pelanggan dan 

organisasi 

Brand Image Bagaimana sebuah brand di persepsikan 
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Brand Personality Seperangkat karakteristik manusia yang diasosiasikan 

dengan sebuah brand 

Brand Equity Seperangkat asset (dan liabilitas) yang terkait dengan 

nama dan simbol brand yang menambah (atau 

mengurangi) nilai yang dimiliki oleh produk dan jasa 

dari perusahaan dan/atau pelanggan atau penggunaan 

perusahaan tersebut 

Brand Equity sangat berkaitan dengan seberapa banyak pelanggan suatu 

merek merasa puas dan merasa rugi bila berganti merek (brand switching), 

menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman, dan merasa terikat kepada 

merek itu. Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada 

produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan 

bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan.  Berdasarkan definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek 

yang  berkaitan dengan suatumerek, nama dan simbolnya yang mampu menambah 

atau mengurangi nilaiyang diberikan oleh sebuah produk baik pada perusahaan 

maupun padapelanggan. Dengan demikian ekuitas merek merupakan nilai tambah 

yangdiberikan nama merek atas suatu produk sehingga akhirnya konsumen akan 

merasa mendapatkan kepuasan yang lebih bila dibanding produk-produk lainnya.
19

 

Brand pada awalnya merupakan temuan ilmu pemasaran yang diterapkan pada 

produk. Pada perkembangannya aplikasi konsep brand kemudian meluas ke berbagai 

obyek seperti event, orang, dan tempat.Sebuah kota dengan brand yang kuat mampu 

menjadi berbeda diantara kota lainya. Dengan branding, kota tersebut dapat 
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memenangkan persaingan di antara kota lainnya karena mampu mengarahkan 

preferensi dan pilihan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan kota tersebut. 

Dengan menerapkan branding, sebuah kota mampu membangun identitas yang jelas, 

asosiasi yang kuat, dan menyematkan atribut positif agar mampu menenpatkan diri 

dan memenagkan persaingan dengan kota lainnya.
20

 

City branding merupakan strategi dari suatu negara atau kota untuk membuat 

positioning yang kuat didalam benak target pasar mereka, serta agar kota tersebut 

dikenal luas (high awareness) dan mendapat persepsi yang baik seperti layaknya 

positioningsebuah produk atau jasa, sehingga negara dan kota tersebut dapat dikenal 

secara luas di seluruh dunia.
21

 

Efektivitas Branding  merupakan  suatu pengukuran  dalam  arti  tercapainya 

tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya,  maka  efektifitas  dapat didefinisikan  

dengan  melakukan pekerjaan  yang  benar.
22

Efektivitas  branding  dapat  diukur 

dengan  menggunakan  Epic  model. Epic  model  yang  dikembangkan  oleh AC  

Nielsen,  salah  satu  perusahaan peneliti  pemasaran  terkemuka  di dunia,  Epic  

Model  dan  mencakup empat  dimensi  kritis  yaitu  empati, persuasi,  dampak  dan  

komunikasi (Empathy,  Persuasion,  Impact  and communications – EPIC).
23
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2. Tujuan Branding 

Branding digunakan untuk beberapa tujuan yaitu:
24

 

• Sebagai identitas yang bermanfaat dalam deferensiasi atau membedakan 

produk suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Ini akan memudahkan 

konsumen untuk mengenalinya saat berbenlanja dan saat melakukan 

pembelian ulang 

• Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk yang dipasarkan 

• Untuk mempertahankan citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, 

jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

• Untuk mengendalikan pasar. 

Kemudian branding tujuannya  tak  lain  adalah  untuk  menarik  berbagai 

pihak untuk datang dan menikmati apa yang disuguhkan oleh  Negara,  kota  atau  

kota  yang  memberikan  merek untuk  negara  dan  kotanya.  Logo,  icon  dan  

maskot sebuah kota  akan  disesuaiknan  dengan  karakter  social  budaya, 

lingkungan¸  letak  geografis,  atau  berdasarkan  potensi strategis  kota  tersebut,  

yang  memberikan ciri  khas  pada suatu  kota.
25

 

Proses branding kota terkait dengan pembentukan identitas kota yang bersifat 

berbeda dan mengarahkan bagaimana sebuha kota dipasarkan. Barnding dilakukan 

untuk mengamankan kelebihan ekonomi dan kompetitif, pembangunan komunitas 

dan kohesi, serta meningkatkan keterlibatan sipil dan identitas dengan sebuah tempat. 
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Saat sebuah tempat telah bergeser dari produk menjadi brand, maka kota menjadi 

obyek yang dapat memberikan konfirmasi terhadap identitas.
26

 

Identitas merupakan instrument yang menjadi proses branding. Identitas 

memungkinkan sebuah tempat menjadi berbeda dari tempat lain yang menjadi 

pesaingnya. Citra merupakan proyeksi dari identitas.Bila identitas diibaratkan sebagai 

sebuah benda, maka citra adalah bayangan benda yang terpantul dalam cermin.Citra 

bukanlah benda itu sendiri, melainkan pantulan dari identitas yang dimiliki.Citra yang 

ideal adalah citra yang dekat dengan identitas yang dimiliki sesuatu atau seseorang, 

menampilkan obyek tersebut secara utuh, lengkap, dan tidak mengalami distorsi.
27

 

City  branding  adalah  upaya  membangun  identitas sebuah  kota.  Identitas  

adalah  sebuah  kontruksi,  sebuah konsekuensi  dari sebuah  proses interaksi  antar  

manusia, institusi  dan  praktis  dalam  kehidupan  sosial.  Berbicara mengenai  city  

branding  maka  tidak  akan  terlepas  dari pembicaraan  mengenai  merek,  karena  

city  branding identik  sebagai  bagian  dari  konsep  merek  itu  sendiri. Kegiatan city 

branding ini  menuntut setiap  kota berlomba menciptakan  citra  ter tentu  dibenak  

masyarakat  luas dalam  merepresentasikan  karakter  kota. Citra  kota  memiliki  

kekuatan  dalam  membentuk merek  sebuah  kota,  bahkan  mempengaruhi  kota  itu 

sendiri.  Merek  yang  melekat  pada  kota  sangat  bergantung pada  identitas  kota.
28
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B. Siak The Truly Malay 

1. Konsep Siak The Truly Malay 

Siak “The Truly Malay”artinya adalah siak melayu yang sebenarnya, 

menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk peradaban melayu ada di 

siak.Kabupaten Siak berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi Budaya 

Melayu, Pemerintah Kabupaten Siak menyadari bahwa kebudayaan Melayu bisa jadi 

modal utama pertumbuhan pariwisata.Didukung pula dengan berbagai peninggalan 

sejarah kebudayaan Melayu yang masih kokoh dan terawat.
29

 

Pemerintah Kabupaten Siak meyampaikan pesan kepada dunia bahwa untuk 

mengenal buadaya Melayu yang sebenarnya ada di Siak, sebagai titik simpul seajarah 

budaya Melayu hampir di semua perkampungan masih ditemui adanya komunitas 

yang memiliki tradisi pembuatan alat-alat musik seperti gambus sebaagai pengeiring 

tarian zapin khas melayu, masih kentalnya bahasa melayu yang digunakan 

masyarakat siak sebagai salah satu bukti masih terjaganya kebudayaan melayu di 

siak.
30

 

Dalam mengembangkan suatu konsep industry kepariwisataan memang tidak 

dapat dilakukan dan dinikmati hasilnya dalam waktu singkat, karena hal tersebut 

membutuhkan suatu proses panjang yang terjadi secara terus menerus, menyangkut 

perubahan pola pikir, pengaruh inyternal dan eksternal dari budaya masyarakat lokal, 

dan tentunya keseriusan dan niat baik dari pihak terkait (stakeholders) untuk secara 

terus-menerus melakukan upaya-upaya strategis, serta kemampuan untuk saling 

bersinergi antara pihak yang satu dengan lainnya, agar upaya-upaya yang dilakukan 

tersebut dapat terintegrasi kedalam suatu system dan terkonsep seperti yang telah 

dicanangkan, karena membangun  suatu indutri wisata tidak dapat dilakukan secara 
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parsial, jika tidak ingin pada akhirnya hanya akan menghasilkan tempat-tempat 

wisata yang ditinggalkan oleh pengunjung, karena telah merasa bosan denggan apa 

yang ada dan ditawarkan.
31

 

2. Branding Siak The Truly Malay 

Dalam rangka membentuk brand image 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” layak untuk dipromosikan, sehingga 

animo wisatawan untuk berkunjung ke siak salah satunya dipacu oleh keinginan 

untuk menyaksikan bagaimana budaya melayu itu yang sesungguhnya. Berbagai 

kegiatan penunjang pembentukan branding tadi dapat dilakukan melalui 

penyelenggaraan berbagai event yang berbasis budaya melayu seperti, festival budaya 

melayu, festival kuliner melayu dan lainnya.
32

 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah menyadari arti penting branding bagi 

pengembangan pariwisata kabupaten siak. Berbagai usaha promosi terus digiatkan 

untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kesadaran target konsumen akan potensi 

pariwisata yang ada. “Siak The Truly Malay merupakan salah satu wujud dari 

keseriusan dalam melaksankan promosi pariwisata. Slogan ini mulai digiatkan pada 

tahun 2013 dan menjadi penanda pertumbuhan kegiatan promosi pariwisata 

Kabupaten Siak.
33
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Dinas Pariwisata Kabupaten Siak melalui swasta, jaringan kota tua 

international (JKTI), bekerja sama dengan media elektronik dan social media dalam 

melakukan barnding Siak The Truly Malay. Selanjutnya juga bersinergi dengan 

peperintah provinsi dalam pameran, promosi tingkat provinsi, pemasangan baliho, 

kerja sama antar daerah, kegiatan nasional seperti temu redaktur kebudayaan 

nasional, festival wartawan nasional, KBN, Porseni PGR, hari lingkungan hidup dan 

mengembangkan wisata olahraga (sport tourism).
34

 

Menggelar kegiatan berskala international seperti kesepakatan IMT-GT Sub 

regional (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) dalam mempromosikan pariwisata. 

Pengembangan industry pariwisata seperti kerja sama dengan pelaku industry 

pariwisata yang dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan kepariwisataan 

mempunyai karakter yang sangat bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan litas pelaku 

dalam suatu pemahaman yang komprehensif.
35

 

C. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Rakhman Priyatmoko
36

 (2016) Jurnal Destinasi 

Kepariwisataan Indonesia Vol. 1 No. 1 Juni  2016, “TINGKAT KESADARAN 

PRAMUWISATA TERHADAP BRANDING WONDERFUL INDONESIA 

DAN PESONA INDONESIA: STRATEGI PEMASARAN DESTINASI 

PARIWISATA”,  masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Sejauh manakah 

Tingkat Kesadaran Pramuwisata Terhadap Branding Wonderful Indonesia Dan 

Pesona Indonesia: Strategi Pemasaran Destinasi Pariwisata?.” Tujuan  penelitian  
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untuk mengetahui  tingkat  brand  awareness pramuwisata  terhadap  branding  

Wonderful Indonesia  dan  Pesona  Indonesia,  sebagai strategi  pemasaran  destinasi  

pariwisata.Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  

intrumen pengumpulan  data  menggunakan kuesioner. Hasil  penelitian  

menunjukkan bahwa  tingkat  kesadaran  merek  (brand awareness)  pramuwisata  

belum sepenuhnya  dapat  dijadikan  sebagai promosi  pariwisata.  Untuk  

meningkatkan tingkat  brand  awareness  pramuwisata diperlukan  upaya  strategis   

dengan melaksanakan  sosialisasi  branding   atau bimbingan  teknis  terhadap  para 

pramuwisata.  Penetapan  tenaga pramuwisata  harus  memenuhi  standar kompetensi  

(pengetahuan,  keahlian  dan sikap)  sebagai  pramuwisata  yang memahami  tentang  

branding  Wonderful Indonesia  dan  Pesona  Indonesia. Sekaligus  kompetensi  

pramuwisata  ini merupakan  strategi  pemasaran  destinasi pariwisata. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ratna Roostika
37

 Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Jurnal Manajemen dan Akuntansi 

Volume 1, Nomor 1, April 2012 yang berjudul “CITRA MEREK TUJUAN 

WISATA DAN PERILAKU WISATAWAN:YOGYAKARTA SEBAGAI 

DAERAH TUJUAN WISATA”.Masalah yang diangkat yaitu Bagaimanakah 

Pengaruh  Citra  Merek Tujuan  Wisata Dan Perilaku Wisatawan:Yogyakarta Sebagai 

Daerah Tujuan Wisata?. Tujuan dari penelitian ini adalah secara empiris menganalisis 

sejauh mana pengunjung mengenal slogan pariwisata “Jogja Never Ending Asia‟. 

Selain  itu  penelitian  ini  juga  menganalisis  hubungan  antara  citra  merek  tujuan 

wisata  dan  niat  perilaku  konsumen. 144  kuesioner  yang  valid  dianalisis  dengan 

menggunakan  metoda  kuantitatif  yaitu  dengan  regresi  linier  dan  pendekatan 

kualitatif  untuk  mengintepretasikan  persepsi  pengunjung  terhadap  slogan  wisata 

Yogyakarta. Hasil menunjukkan adanya pengaruh positif citra merek terhadap niat 

perilaku pengunjung. Sementara itu, mayoritas responden nampaknya tidak cukup 
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mengenal  slogan  wisata  Yogyakarta.  Hal  ini  mengartikan  pentingnya  komitmen 

yang  lebih  tinggi  bagi  semua  stakeholders  pariwisata  Yogyakarta  untuk 

membangun citra positif Yogyakarta sebagai tujuan wisata. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi  Putri  Anugerah,
38

  Prodi  

Ilmu  Komunikasi,  Universitas  Kristen  Petra Surabaya Jurnal E-Komunikasi VOL 

I. NO.2 TAHUN 2013 yang berjudul “STRATEGI  KOMUNIKASI  

KEMENTERIAN  PARIWISATA  DAN EKONOMI KREATIF DALAM 

MELAKUKAN NATION BRANDING PADA EVENT ITB BERLIN 

2013.”Permasalahan uang diangkat pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Strategi 

Komunikasi  Kementerian  Pariwisata  Dan Ekonomi Kreatif Dalam Melakukan 

Nation Branding Pada Event ITB Berlin 2013?.  Penelitian  ini bertujuan untuk  

memberikan  deskripsi  mengenai  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Melakukan  Nation Branding  

pada  Event  ITB Berlin 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. Dalam melakukan teknik  pengumpulan  data  peneliti  melakukan  

wawancara,  observasi  pada  saat  ITB  Berlin  2013 dan data-data lain (dokumentasi, 

data dari Kemenparekraf).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenparekraf  

tidak  mempunyai  grand  strategy  komunikasi  dalam  mempromosikan  destinasi 

pariwisata  di  event  pameran  pariwisata  seperti  ITB  Berlin.  Kemenparekraf  

bersandar  pada  visi dan misi  sebagai pedoman  serta dalam  event  ITB Berlin  

Kemenparekraf ingin memperken alkan “Wonderful Indonesia”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lily Purwianti  dan Yulianty Ratna Dwi 

Lukito
39

 Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam,Jurnal Manajemen, 

Vol.14, No.1, November 2014 yang berjudul “ANALISIS PENGARUH CITY 
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BRANDING KOTA BATAM TERHADAP BRAND ATTITUDE (Studi kasus 

pada stakeholder di Kota Batam)”.Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: a.  Faktor-faktor city branding Kota Batam apakah yang mempengaruhi 

brand attitude penduduk sebagai tempat tingal? b.  Faktor-faktor city branding Kota 

Batam apakah yang mempengaruhi brand attitude pelaku usaha sebagai tempat 

menjalankan usaha?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1.  Untuk mengetahui faktor-

faktor  city branding  Kota Batam apakah yang mempengaruhi brand attitude 

penduduk sebagai tempat tingal. 2. Untuk mengetahui aktor-faktor city branding Kota 

Batam yang mempengaruhi brand attitude pelaku usaha sebagai tempat menjalankan 

usaha. Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  kuantitatif dengan  intrumen 

pengumpulan  data  menggunakan kuesioner di sebar 500. 250 untuk penduduk lokal 

batam dan 250 di sebar kepada pelaku bisnis.Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode quota sampling. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses 

penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel yang akan dijadikan 

tolak ukur penelitian di lapangan sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan 

masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu Strategi Branding Siak The Truly Malay 

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. 

Melihat dari permasalahan yang ada maka Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

melakukan upaya Branding Siak The Truly Malay yang bertujuan untuk lebih dikenal 

oleh masyarakat luas hingga mancanegara dan menjadi identitas pariwisata 

Kabupaten Siak. Tujuan lain adalah untuk mempermudah mempromosikan identitas 

Kabupaten Siak melalui Pariwisata unggulan yang ada di Siak. 

Terdapat 6 aplikasi  strategi  branding  yaitu:   
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1. Brand awareness yaitu Kekuatan dari kehadiran brand dalam benak pelanggan / 

pengguna 

2. Brand Association adalah Asosasi yang terbentuk dalam benak pelanggan 

mengenai suatu brand baik berupa atribut, endorser, atau simbol-simbol tertentu. 

3. Brand Identity Seperangkat asosiasi unik yang dimiliki oleh brand yang harus 

dibentuk dan dipelihara. Asosiasi ini  merepresentasikan apa yang diwakili oleh 

brand dan mengimplikasikan janji keada pelanggan dan organiasi 

4. Brand Image adalah Bagaimana sebuah brand di persepsikan 

5. Brand Personality Seperangkat karakteristik manusia yang diasosasikan dengan 

sebuah brand 

6. Brand Equity adalah Seperangkat asset (dan liabilitas) yang terkait dengan nama 

dan simbol brand yang menambah (atau mengurangi) nilai yang dimiliki oleh 

produk dan jasa dari perusahaan dan/atau pelanggan atau penggunaan perusahaan 

tersebut 

Berbagai usaha Branding terus dilakukan untuk memperkenalkan dan 

menumbuhkan kesadaran target konsumen akan potensi pariwisata yang ada. “Siak 

The Truly Malay merupakan salah satu wujud dari keseriusan dalam melaksankan 

promosi pariwisata. Slogan ini mulai digiatkan pada tahun 2013 dan menjadi penanda 

pertumbuhan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Siak. 
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Dari penjelasan diatas maka bisa digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khalayak 

Branding 

1. Brand Awarness 

2. Brand Association 

3. Brand Identity 

4. Brand Image 

5. Brand Personality 

6. Brand Equity 

Dinas Pariwisata 

Kabupaten Siak 

Branding Siak The truly Malay 


