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ABSTRAKSI 
 

Karena tindakan UU No. 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pengelolaan otonomi daerah dan desentralisasi, semua daerah melakukan strategi 
penjualan wilayah bagi wisatawan, pedagang, investor dan bakat. Banyuwangi salah 
satu kabupaten yang memiliki potensi kekayaan alam dan budaya kekayaan 
keragaaman. Pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dan masyarakat pemasaran 
campuran strategi dengan mendirikan merek regional "Banyuwangi: The Sunrise of 
Java". Strategi branding ini diikuti oleh grand strategi pengelolaan pariwisata dengan 
konsep Sport, Kebudayaan dan Pariwisata. Penelitian ini adalah pendekatan 
fenomenologis kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata 
Banyuwangi, Badan Perencanaan Daerah, Budaya, tokoh masyarakat adat, Aktor 
seni, dan Pengusaha. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 
dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi branding 

Banyuwangi dilakukan dengan tahap perencanaan yang terdiri dari penilaian dan 

audit yang menganalisis dan ulasan bagaimana posisi atau kondisi kota yang akan 
merek, analisis lebih lanjut dan keuntungan yang positioning strategi yang tepat 
dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki Banyuwangi , 
arsitektur dan keselarasan yang mensinergikan hubungan antara struktur dan 
hubungan antara lokasi internal kota, dan menentukan mengartikulasikan identitas 
sebuah kota yang merancang visual dan verbal. Tahap kedua adalah implementasi 
dalam bentuk aktivasi yang merek publikasi telah dilakukan untuk mengintegrasikan 
semua saluran komunikasi pemasaran, adopsi adalah untuk memaksimalkan 
dukungan dari semua pemangku kepentingan dan tindakan lebih lanjut dan 
sesudahnya yang berkelanjutan Pengorganisasian dan manajemen alat-alat yang 
fokus pada strategi branding. 

 Kata Kunci: Matahari terbit dari java , Branding , perencanaan, pelaksanaan 

 
ABSTRACT 

 
Since the act of Law No. 22 of 1999 and  No. 32 of 2004 on the management of local 
autonomy and decentralization, all regions pursuing a strategy of selling territory for 
tourist, traders, investors and talent. Banyuwangi one of the districts that have the 
potential wealth of natural and cultural wealth keragaaman. Local governments and all 
stakeholders and community marketing mix strategy by establishing regional branding 
"Banyuwangi: The Sunrise of Java". This branding strategy followed by the grand 
strategy of tourism management with the concept of Sport, Culture and Tourism. This 
research is a qualitative phenomenological approach. Informants in this study are the 
Head of Tourism Banyuwangi, the Regional Planning Board, Cultural, indigenous 
community leaders, Actors art, and Entrepreneur. Data collection techniques with 
observation, interviews, documentation and triangulation. Results from this study that 
the branding strategy Banyuwangi done with the planning phase consisting of 
assessments and audits that analyzes and reviews how the position or condition of the 
city that will branding, further analysis and advantage that exact positioning strategy 
by considering the competitive advantages possessed Banyuwangi, architecture and 
alignment that synergize the relationship between the structure and the relationship 
between the internal location of the city, and determine articulate the identity of a city 
that is designing visually and verbally. The second phase is the implementation in the 
form of activation that branding publications have been made to integrate all marketing 
communication channel, adoption is to maximize the support of all stakeholders and 
further action and afterward that sustainable Organizing and management tools that 
focus on branding strategy. 
Keywords: The sunrise of java, Branding, planning, implementation 
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1. PENDAHULUAN 
1.1   Konteks Penelitian 

Sejak diberlakukannya UU No 22 
tahun 1999 dan dilengkapi dengan UU 
No 32 tahun 2004 tentang desentralisasi 
pengelolaan daerah. Sejumlah daerah 
berlomba-lomba membranding 
daerahnya dengan menetapkan slogan 
atau tagline yang unik dan bisa 
menyampaikan pesan dari daerah 
masing-masing.  

Banyuwangi adalah salah satu 
kota kecil yang ingin membangun image 
dengan menerapkan tagline ”The 
Sunrise of Java”. Kabupaten 
Banyuwangi merupakan  kabupaten 
paling luas se-Jawa Timur, dengan luas 
wilayah 5.782,50 km2. Banyuwangi 
memiliki banyak potensi baik agraris, 
maritim, pariwisata dan budaya. 
Kabupaten dengan garis pantai 171 Km 
yang terletak di ujung timur pulau Jawa 
sebagai pintu gerbang Jawa Timur, 
Banyuwangi sangat menarik untuk 
dikunjungi karena memiliki sekaligus tiga 
hal yang menjadi ciri khas daerah tropis, 
yaitu gunung, laut dan hutan. Kondisi 
geografis tersebut menjadikan 
Banyuwangi memiliki destinasi wisata 
yang layak untuk dikunjungi mulai wisata 
alam, wisata religi, wisata kota, 
agrowisata, wisata buatan dan kuliner.  

Selain potensi kekayaan alamnya, 
Banyuwangi dikenal memiliki 
keberagaman etnis yang mendiami 
Banyuwangi seperti Suku Oseng sebagai 
suku asli Banyuwangi, Jawa, China, 
Madura, Bali dan Bugis menjadikan 
Banyuwangi kaya akan potensi budaya 
yang menarik untuk dikunjungi dan dikaji. 
Dan masih banyak masyarakat 
Banyuwangi yang melaksanakan tradisi-
tradisi  budaya yang turun temurun dan 
masih mengakar kuat. 

Sebagai daerah yang memiliki 
potensi kekayaan alam dan memiliki akar 
sejarah kebudayaan yang kuat serta 
keunikan lainnya, Banyuwangi berproses 
melakukan city branding dengan  
membentuk merek untuk mempermudah 
memperkenalkan kotanya kepada target 
pasar (investor, tourist, talent dan event) 
dengan menggunakan tagline “The 

Sunrise of Java”. Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi melakukan berbagai langkah 
dan strategi yang cerdas dengan 
memanfaatkan berbagai potensi 
keunikan alam dan keragaman 
budayanya dengan melaksanakan 
berbagai event dan festival baik yang 
berskala lokal maupun international 
dengan konsep sport, culture, and touris. 

 

Tabel 1. Event Yang Menjadi Agenda 
Kunjungan Wisata Banyuwangi 

1. Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 

2. Banyuwangi Batik Fetival (BBF) 

3. International Banyuwangi Tour De Ijen 

4. Festival Anak Yatim 

5. Banyuwangi Beach Jazz Festival 

6. Paju Gandrung Sewu 

7. International Powercross Championship 

8. Festiwal Kuwung 

9. International Surfing Comopetition 

10. Unjuk Kreasi Seni Yang Dilaksanakan 
Mingguan 

 Sumber: www.banyuwangi.go.id 

Beberapa indikator keberhasilan 
hasil dari penerapan strategi city 
branding di Banyuwangi ini bisa kita lihat 
dari pencapaian berikut ini :  

1) Tingkat kunjungan wisatawan di 
Banyuwangi mengalami kenaikan 
cukup signifikan. Pada 2013, turis 
asing mencapai 10.462 orang, 
meningkat 90 persen dibanding 
2012 sebesar 5.502 orang. 
Adapun turis lokal meningkat 24 
persen dari 860.831 orang pada 
2012 menjadi 1.057.952 pada 
2013. 

2) 2 (dua) tahun berturut – turut 
berturut- turut 2012 dan 2013 
menerima penghargaan Travel 
Club Tourism Award dalam 
kategori The Most Improved dan 
The Most Creative yang diberikan 
oleh Travel Club bersama dengan 
Kementrian Koordinator Bidang 
Perekonomian dan Kementrian 
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Pariwisata dan Ekomoni Kreatif 
(Kemenparekraf). 

3) Penandatanganan kerjasama 
antara PT Pelindo III, PTPN XII 
dan PT SIER untuk membuka 
kawasan industry di Wonsorejo 
Banyuwangi 

4) Penjajakan investor dari China 
untuk membuka industry baja di 
banyuwangi 

5) Investasi Semen Bosowa untuk 
pembukaan pabrik di Banyuwangi 

 

1.2.  Fokus Kajian (Rumusan 
Masalah) 

Setelah melakukan studi 
eliminary tentang city branding di 
banyuwangi atau penetapan tagline “The 
Sunrise of Java”. Fokus penelitian 
diarahkan pada  (A) Proses perancangan 
City branding di Banyuwangi ”The 
Sunrise of Java”, (B) Implikasi penetapan 
city branding dan city marketing pada 
sektor pariwisata dan budaya terhadap 
pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat Banyuwangi. 

 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah mengetahui (1) 
Untuk memahami proses dalam 
menformulasikan city marketing  dan 
manajemen city branding. (2). Untuk 
memahami penerapan city marketing 
dan city branding yang dilaksanakan di 
Banyuwangi dan dampaknya bagi 
perkembangan pariwisata dan 
kebudayaan Banyuwangi 
 
1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat yang dapat 
diambil antara lain, (1) Kegunaan  
penelitian ini bagi akademisi memperluas 
kajian tentang ilmu marketing yang 
selama ini hanya diterapkan dalam 
bidang bidang bisnis, tapi juga bisa 
diterapkan dalam pengembangan 
sebuah kota atau organisasi non bisnis. 
(2) Kegunaan secara praktis  bagi  
Pemerintah Daerah Banyuwangi  
bermanfaat sebagai  bahan  
pertimbangan dalam menentukan 
strategi yang tepat dalam menjadikan 

Banyuwangi sebagai destination place 
yang layak untuk tempat tinggal, belajar, 
berbisnis dan berinvestasi. (3) Kegunaan 
bagi Pemerintah Indonesia ke depan 
sebagai parameter keberhasilan UU 
otonomi daerah dan menjadikan City 
marketing sebagai salah satu strategi 
menciptakan competitive advantage tiap 
daerah yang menjadi problem solving 
berbagai permasalahan sosial 
(pemerataan pendapatan, urbanisasi dan 
kemacetan).  (4) Kegunaan bagi 
masyarakat untuk lebih memiliki 
kreatifitas dalam mengelola potensi lokal 
yang dimiliki guna bersaing dengan 
daerah lain dengan memperhatikan 
kearifan lokal (local wisdom), yang tujuan 
akhirnya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Banyuwangi secara luas. 

 
 2  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 City Marketing 

Definisi dari American Marketing 
Association (AMA) adalah penggunaan 
marketing tools yang terkoordinasi dan 
memiliki filosofi orientasi pada pelanggan 
untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan, memberikan dan 
mengubah penawaran sebuah kota yang 
memiliki nilai bagi pelanggan sebuah 
kota dan masyarakat kota secara luas 
(Baker, 2012: 24 ).  

2.2  Merek (Brand) 
Pemberian merek sebuah tempat 

/ kota (place branding) mengadopsi dari 
definisi merek secara konvensional yaitu 
Totalitas pikiran, perasaan dan harapan 
seseorang tentang sebuah tempat atau 
lokasi. Reputasi dan hal mendasar dari 
sebuah tempat dan menjanjikan nilai 
yang khas atau unik dan keunggulan 
bersaing sebuah tempat (Baker, 2012: 
27). Place branding menyediakan 
kerangka kerja dan alat untuk 
membedakan, fokus, dan 
mengorganisasi nilai saing sebuah 
tempat dan identitas yang khas, 
berdasarkan kebenaran dan kenyataan. 

Menurut UU Merek No 15 
Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, 
merek adalah “ tanda yang 
berupa gambar, nama, kata, 
huruf-huruf, angka-angka, 
susunan warna, atau kombinasi 
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dari unsur-unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa.” 

2.3  Dari City Marketing ke City 
Branding 

Untuk lebih memahami city 
marketing dan city branding, tentunya 
perlu mendalami  hal hal mendasar 
tentang marketing atau elemen 
marketing. Elemen pemasaran 
(marketing) terdiri dari Sembilan elemen 
pemasaran yang dikelompokkan menjadi 
tiga kelompok (Hermawan,dalam Dimyati 
2012) : 

a. Strategy, yaitu mencakup : 
Segmentasi, Targeting, 
Positioning atau disingkat STP 
yang diarahkan untuk 
memenangkan mind-share 

b. Tactick, yang mencakup : 
Differentiation, Marketing Mix, 
Selling atau disingkat dengan 
DMS yaitu diarahkan untuk 
memenangkan market-share 

c. Value yang meliputi : Brand, 
Sevice, Process atau disingkat 
dengan BSP, yang ditujukan 
untuk memenangkan heart-
share 

Menurut Kertajaya (2013), 
pariwisata di dunia dikelompokkan 
menjadi tiga yaitu culture, nature dan 
adventure.  

 

 3  METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Jenis  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif fenomenologi dengan 
memahami inti dari pengalaman individu 
atau kelompok yang berkaitan dengan 
suatu fenomena tertentu. Dalam hal ini 
yang diteliti adalah fenomena  
penerapan city branding dalam 
meningkatkan image sebuah wilayah.  
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Keseluruhan penelitian ini 
dilaksanakan di Banyuwangi, dengan 
waktu pelaksanaan dimulai bulan Maret 
2014 dan berakhir di bulan September 
2014. 

 
3.3 Kelompok Sosial dan Informan 

Dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan istilah populasi, tetapi 
oleh Spradley (dalam Sugiyono, 
2013:50) dinamakan ”social situation” 
atau situasi sosial yang terdiri atas tiga 
elemen yaitu : tempat (place), pelaku 
(actors), dan aktivitas (activity) yang 
berinteraksi secara sinergis. Kelompok 
sosial dalam penelitian ini adalah : 
- Kelompok  pembuat dan penentu 
kebijakan (Dinas Pariwisata, Bappeda) 
- Kelompok pelaku seni dan budaya  
- Kelompok Pelaku Usaha dan Investor 
(khususnya dalam bidang Pariwisata & 
Budaya) dan informan dalam penelitian 
ini 9 Informan : Dinas Pariwisata, 
BAPEDA Banyuwangi, Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 
cabang Banyuwangi, Manajer hotel, 
Budayawan, Pelaku seni, Dewan 
Kesenian Blambangan, Pengusaha batik 
dan Pengusaha kuliner. 
 
3.4  Sumber Data dan Teknik 
Pengumpulan Data 

Data sebagai bahan penelitian 
dikumpulkan melalui dua cara, yaitu 
pengumpulan data primer dan 
pengumpulan  data sekunder. Proses 
pengumpulan data sekunder 
didahulukan karena merupakan langkah 
awal penyusunan rancangan penelitian, 
sementara pengumpulan data primer 
lebih merupakan konfirmasi terhadap 
konsep teoritis, yang ditujukan kepada 
para ahli atau pengelola pemasaran 
wilayah dan city branding di Kabupaten 
Banyuwangi. 

Sesuai dengan fokus penelitian , 
maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah (1) Observasi 
deskriptif dan observasi terfokus (2) 
Wawancara terstruktur yaitu  masalah 
ditentukan sebelum wawancara 
dilakukan dan wawancara tidak 
terstruktur dilakukan dengan pertanyaan 
yang bersifat open ended yang 
mengarah pada kedalaman informasi, (3) 
Dokumentasi berupa tulisan-tulisan, 
gambar atau foto-foto tentang 
pelaksanaan event di Banyuwangi, (4) 
Triangulasi yaitu Teknik pengumpulan 
data yang bersifat menggabungkan dari 
berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada 
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3.5  Analisis Data  

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif, mengikuti konsep 
yang diberikan Miles and Huberman dan 
Spradley. Miles and Huberman (1984), 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus pada setiap tahapan penelitian 
sehingga sampai tuntas, dan datanya 
sampai jenuh.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Berdasarkan data dan informasi 
yang diperoleh dari berbagai sumber, 
selanjutnya dapat dilakukan 
pembahasan melalui Analisis deskriptif 
data penelitian  yaitu analisis pada data 
yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan 2 (dua)  orang sebagai informan 
kunci dalam hal ini Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi dan Bapeda Banyuwangi, 
yang keduanya merupakan kelompok 
pengambil kebijakan. Selanjutnya 
peneliti juga melakukan wawancara 
dengan 7 informan dari pihak yang 
menikmati atau terkena dampak dari 
kebijakan , yang berasal dari pihak pihak 
yang berhubungan langsung dengan 
sektor pariwisata dan budaya yang 
menjadi focus kajian penelitian ini, yaitu 
kelompok pengusaha, investor, 
budayawan, pelaku seni dan pengelola 
hotel Berdasarkan hasil wawancara 
dengan informan, diperoleh hasil 
penelitian bahwa Banyuwangi telah 
menetapkan strategi city branding 
dengan tagline The Sunrise of Java  

Langkah – langkah yang telah 
diambil pemerintah Banyuwangi dalam 
rangka menyusun strategi menjual 
daerahnya sudah cukup tepat. Dengan 
mengkombinasikan kekuatan sumber 
daya yang dimiliki Banyuwangi. Adapun 
langkah –langkah yang telah dilakukan 
Banyuwangi menerapkan  teori yang 
dikenal dengan The 7 A Destination 
Branding : 

1. Assesment 

Assessment dilaksanakan dengan 
melibatkan para akademisi, 
birokrat, tokoh masyarakat adat, 
pelaku seni, para pengusaha dan 
stakeholder lainnya untuk  analisa 
dan review bagaimana posisi atau 
kondisi kota yang akan dibranding 
dengan menentukan konsumen 
internal dan eksternal, 
kebutuhannya, kapabilitas 
pesaing, trend, menemukan 
kekuatan  dan kelemahan yang 
dimiliki sebuah kota.  

2. Analysis and Advantage 

Setelah analisa dan pengumpulan 
data tentang keunggulan dan 
kelemahan Banyuwangi dalam 
langkah pertama, selanjutnya 
menyusun strategi  positioning 
yang tepat untuk Banyuwangi 
dengan mempertimbangkan 
keunggulan kompetitif yang 
dimiliki Banyuwangi.  

3. Architecture and Alignment 

 Arsitektur merek didefinisikan 
sebagai hubungan antara struktur 
dan hubungan antara lokasi 
internal kota yang dibranding dan 
faktor faktor pendukungnya 
seperti letak geografis, tematik 
lokasi dan cara marketingnya. 
Banyuwangi memilih tagline yang 
tepat dengan memanfaatkan 
potensi letak geografis 
banyuwangi yang di ujung timur 
pulau jawa yang atinya memang 
benar bahwa banyuwangi adalah 
daerah yang pertama kali 
menikmati matahari terbit di Pulau 
Jawa. Sehingga ditetapkanlah 
tagline The Sunrise of Java. 

4. Articulate 
Dalam langkah ini fokus pada 
mendesain identitas sebuah kota 
secara visual dan verbal, dengan 
singkat jelas dan mudah dipahami 
oleh publik, dan bisa menjual 
daerah. Kalimat tagline yang 
disusun oleh Banyuwangi benar 
benar memiliki arti yang 
sebenarnya bahwa kalau ingin 
menikmati matahari terbit yang 
pertama ya di Banyuwangi. 
Kalimat ini juga mengadung arti 
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bahwa Banyuwangi menjadi 
daerah yang benar-benar terbit 
dan muncul kemajuan dan 
pembangunannya. Tagline The 
Sunrise of Java memakai bahasa 
asing karena target auidience 
yang diharapkan tidak hanya dari 
Indonesia tapi masyarakat 
international. 

5. Activation 

Dalam langkah aktivasi ini 
bagaimana melakukan publikasi 
branding yang telah dibuat 
dengan mengintegrasikan semua 
saluran komunikasi  pemasaran 
seperti advertising, web marketing, 
public relation, social media dan 
word of mouth, mobile technology, 
video and sound, dan Brochures 
and publications. Semua saluran 
komunikasi pemasaran ini telah 
dimanfaatkan dan dimaksimalkan 
oleh Banyuwangi untuk 
mengenalkan brandingnya. 
Banyuwangi menggunakan media 
seperti media sosial,Detik.com, 
kompas, berita A 1. Media cetak, 
membuat publikasi seperti buku 
Pelangi Budaya Banyuwangi, 
buku exploring Banyuwangi. Di 
bidang web marketing, 
membangun website resmi 
Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. Dalam bidang 
mobile technology Banyuwangi 
memiliki aplikasi android tentang 
Banyuwangi Tourism, dan dalam 
waktu dekat juga menggandeng 
pihak Apple untuk aplikasi IOS di I 
phone dan I pad. Untuk video, 
Banyuwangi membuat video 
tentang exploring Banyuwangi 
untuk ditayangkan di televisi 
(Metro TV dan Trans TV), 
termasuk menciptakan sound 
instrument angklung Banyuwangi 
untuk diputar di lobby-lobby hotel, 
restoran dan tempat-tempat publik 
lainnya”. Membuat baliho-baliho 
yang dipasang di sudut-sudut 
jalan baik di dalam kota 
Banyuwangi maupun di kota lain 
dengan menampilkan semua 
events di Banyuwangi. Dalam 
public relation Banyuwangi 

melakukan promosi pariwisata 
dengan melakukan gathering 
dengan para pelaku pariwisata di 
kota lain seperti Yogyakarta dan 
Bali. 

6. Adoption 
Memaksimalkan dukungan semua 
stakeholder untuk mensukseskan 
city branding yang telah 
ditetapkan, baik intermal 
stakeholder seperti birokrat, 
akademisi, peneliti, masayakat 
dan komunitas tertentu atau 
eksternal stakeholder  seperti 
pengusaha, investor dan 
perusahaan swasta. 

7. Action and Afterward 
Pengorganisasian berkelanjutan 
dan tool atau alat manajemen 
yang fokus pada strategi branding 
ini. Banyuwangi sendiri 
berdasarkan keterangan 
beberapa informan masih dalam 
tahap formulasi strategi dan 
menjalankan atau menerapkan 
strategi branding, belum 
mencapai tahap action dan 
afterward ini. Monitoring dan 
evaluasi terhadap substansi 
materi branding sendiri belum 
dilakukan. Pemerintah daerah 
hanya berusaha menampilkan 
beberapa indikator keberhasilan 
formulasi  strategi branding.  

Tujuan dari penerapan strategi 
city branding sebenarnya adalah 
kesejahteraan masyarakat, Banyuwangi 
memilih atau memberikan prioritas pada 
sektor pariwisata yang dalam 
pengembangan pariwisatanya 
menggunakan konsep sport, culture 
and tourism sebagai langkah 
implementasi  city branding. Banyuwangi 
secara cerdas melaksanakan beberapa 
event baik olahraga, pertunjukan seni 
dan budaya di beberapa lokasi destinasi 
wisata yang sudah ada, baik event skala 
nasional. regional maupun internasional. 
Tujuannya untuk lebih mengenalkan 
destinasi-destinasi wisata yang ada di 
Banyuwangi, dan mengangkat image 
yang positif terhadap destinasi wisata 
tersebut. 
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Menurut Kertajaya (2013), 
pariwisata di dunia dikelompokkan 
menjadi tiga yaitu culture, nature dan 
adventure.  

Banyuwangi mampu 
membungkus ketiga jenis tourism ini 
menjadi penawaran atau pilihan menarik 
bagi para wisatawan untuk berkunjung ke 
Banyuwangi. 

Untuk melihat tourism secara 
luas, menurut Kertajaya (2013) setiap 
jenis tourism di atas dapat 
dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 
yakni enjoy, experience, dan engage. 
Dari ketiga tingkatan atau level tourism ini, 
Banyuwangi telah melaksanakan tourism  
pada level enjoy dan experience. 
Banyuwangi telah berusaha dan berhasil  
mengkombinasikan level enjoy dan 
experience dengan menyelenggarakan 
berbagai event olahraga dan seni di 
berbagai destinasi wisata alam yang 
memang telah dimiliki Banyuwangi. 
Seperti pelaksanaan balap sepeda Tour 
de Ijen dengan start di Red Island dan 
finish di kawasan wisata kawah Ijen, 
International Surfing Competition di Red 
Island, penyelenggaraan Beach Jazz 
Festival di kawasan wisata pelabuhan tua 
Pantai Boom, penyelenggaraan event 
seni Paju gandrung sewu di kawasan 
Pantai boom dan mengenalkan 
keragaman seni budaya dengan 
pelaksanaan Banyuwangi Etno Carnival. 

Hasil observasi di lapangan dan 
wawancara dengan informan, penulis 
belum menemukan upaya yang optimal 
dalam pelaksanaan tourism level engage 
ini. Dengan melaksanakan tourism level 
engage diharapkan para pengunjung bisa 
mengktualisasikan dirinya dengan 
memanfaatkan pengetahuan, keilmuan 
dan pengalaman yang didapat untuk 
menambah nilai dalam kehidupannya. 
Dan masyarakat atau pelaku pariwisata 
(alam, seni, budaya) bisa menambah 
manfaat ekonomi yang meningkatkan 
kesejahteraan mereka.  

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian mengenai city branding 
Banyuwangi ini memiliki kekurangan dan 
keterbatasan. Baik dari segi konteks 
pembahasan maupun penggalian 
informasi di lapangan. Keterbatasan 

dalam penelitian ini terdapat pada 
terbatasnya waktu yang diberikan oleh 
para informan yang rata – rata memiliki 
kesibukkan yang sangat tinggi sehingga 
membutuhkan minimal 2 kali pertemuan 
untuk bisa mewawancarai para informan. 
Lokasi wawancara juga menyebar dan 
berpindah-pindah di seluruh wilayah 
Kabupaten Banyuwangi. Peneliti juga 
kesulitan untuk mewawancarai Bupati 
Banyuwangi karena terbatasnya waktu 
dan birokrasi. 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan pada bab empat 
mengenai hasil analisis dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa : 

1. Banyuwangi dalam 
memperkenalkan daerahnya 
melakukan strategi branding 
dengan menetapkan tagline The 
Sunrise of java, yang dalam 
perumusannya  melalui penelitian 
dan berbagai diskusi dengan 
banyak pihak. Strategi branding 
ini dinilai efektif untuk 
mempositioning Banyuwangi 
menjadi lebih positif, dengan 
prioritas di bidang pariwisata 
dengan konsep eco tourism yaitu 
bagaimana mengangkat sektor 
pariwisata tanpa merusak 
ekosistem yang ada dengan 
konsep Sport, Culture and 
Tourism, yaitu melaksanakan 
event-event olahraga, seni dan 
budaya dengan 
menempatkannya di tempat-
tempat wisata yang ada di 
banyuwangi. Penyusunan 
strateginya telah mengadopsi 
teori-teori branding seperti The 
7A Destination Branding Process. 
Namun menurut beberapa pihak, 
perumusan ini tidak melibatkan 
secara langsung beberapa 
stakeholder lain seperti 
pengusaha, pelaku seni, dan 
tokoh adat. Karena memang ini 
salah satu kebijakan public yang 
sifatnya topdown. 

2. Penerapan city branding di 
Banyuwangi telah melakukan 
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strategi implementasi dan 
eksekusi yang cukup tepat seperti 
pelaksanaan event, sport, dan 
budaya yang menempatkannya di 
lokasi wisata, kemudian 
memnfaatkan media cetak, 
televisi, aplikasi mobile 
technology (android), membuat 
video exploring banyuwangi dan 
public relation dengan kerjasama 
dengan daerah lain. Dampak 
ekonomi luar biasa, kunjungan 
wisata meningkat, investasi besar 
masuk, jumlah UMKM meningkat. 
Walaupun ada pihak yang 
mengaku belum terlalu 
merasakan hasil dari strategi 
branding ini seperti yang 
disampaikan kelompok 
pengusaha, budayawan dan 
pelaku seni 

5.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan dalam 
penelitian ini, maka dapat diajukan saran 
sebagai berikut : 

1. Penyusun perencanaan 
positioning daerah dalam rangka 
menciptakan strategi city branding 
yang tepat, hendaknya melibatkan 
semua stakeholder secara 
langsung mulai dari birokrat, 
pelaku usaha, budayawan, 
seniman, akademisi, peneliti dan 
tokoh masyarakat. Dan mapping 
strategi terus dilakukan untuk 
terus bisa mengakomodir 
ekpektasi dari target sasaran dan 
mengetahui potensi dan 
sumberdaya yang bisa 
dikembangkan. 

2. Implementasi strategi city 
branding perlu ditindaklanjuti 
dengan meningkatkan pariwisata 
di Banyuwangi pada level engage, 
yang memberikan human spirit 
dan aktualisasi baik para 
wisatawan maupun yang 
dikunjunginya. Karena 
Banyuwangi masih pada tingkat 
enjoy dan experience saja. 

3. Perlu ada kelembagaan khusus 
non-pemerintah untuk mengatur 
atau koordinasi semua kegiatan 
branding dan pariwisata di 

Banyuwangi seperti Bali atau 
kota-kota lain yang telah berhasil 
membranding daerahnya.   

4. . Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan bisa mengembangkan 
untuk melakukan evaluasi tingkat 
keberhasilan strategi city branding 
dengan mengukur kepuasan 
semua target pasar sasaran 
penerapan city branding di 
Banyuwangi. Apakah semua telah 
merasakan dampak positif dari 
strategi city branding, mengingat 
muara dari strategi ini adalah 
kesejahteraan masyarakat. 
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