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ABSTRAK 
 
Setiap daerah berupaya untuk memiliki eksistensi secara sosial, ekonomi, hingga 

politik untuk kemajuan daerah. City Branding merupakan proses atau usaha membentuk 
merek dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut dalam memperkenalkan 
dan meletakkan posisi kotanya kepada target pasar (investor, tourist, talent, event) kota 

dengan menggunakan slogan/logo serta berbagai kegiatan komunikasi pemasaran kota. City 
branding kota Sumenep merupakan fenomena yang menarik karena adanya perbedaan 
kepentingan dari trias kepemimpinan Madura (kyai, blater, birokrasi), sehingga dibutuhkan 
waktu 12 tahun dalam merealisasikan konsep city branding. Sumenep merupakan salah satu 
kota di Madura yang memiliki nilai kearifan lokal yang dapat menjadi investasi jangka 
panjang. Penelitian ini menganalisis konsep City Branding yang sesuai dengan core value 
kearifan lokal Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan 
teori Branding dan City Branding. Strategi City Branding yang dilakukan dimulai dari 

pemetaan potensi, pemikiran masyarakat, sampai menemukan konsep nilai yang layak 
dijadikan brand Sumenep. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan rekomendasi 
akademis bagi daerah Sumenep, dan daerah lain yang berupaya menerapkan city branding 
yang strategis. 
 
Kata-kata kunci: Core value, City Branding Kabupaten Sumenep 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Implementasi otonomi daerah telah mendorong hampir setiap daerah untuk 

menunjukkan identitas sesuai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini semakin kuat sejak 
adanya undang-undang No.21 tahun 1999 yang di revisi dengan undang-undang No.32 
tahun 2004 tentang otonomi daerah, yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengelolah potensi daerahnya masing-masing dalam mewujudkan kemandirian setiap 
daerah. Kurangnya kontrol pemerintah seringkali membuat elit politik menghegemoni potensi 
daerah untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi ketimpangan dari konsep awal tentang 
otonomi daerah. Terkait hal tersebut, Magnadi (2011) menyatakan bahwa : 

 
“Ibarat dua sisi mata uang, disatu sisi pengelolaan sebuah daerah sebelumhya 
dilakukan dengan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik, sementara dengan 
adanya undang-undang tersebut menunjukkan sisi lain dari pengelolaan yang lebih 
desentralistik dimana daerah yaitu kabupaten/kota propinsi diberi kewenangan 
secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam beberapa bidang pemerintah, 
salah satu wujud dari diterapkannya undang-undang ini, beberapa kepala pemerintah 
masing-masing sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 
dan secara luas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.” 
 

 Lebih lanjut, Magnadi (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah daerah dalam 
mengembangkan potensi daerahnya bergantung pada aktivitas pemasaran terpadu yang 
dilakukannya. Ditingkat internasional, program pemasaran dilakukan melalui Branding 
sebuah Negara sebagai upaya meneguhkan identitas dan mempromosikan potensi yang 
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ada. Sebagai contoh Malaysia dengan “The Truly Asia”, Singapura dengan “uniquely 
singapore”, Kuala Lumpur dengan “City Of The Future”. City Branding (kata: merk kota) 
adalah simbol berbentuk logo yang menjadi identitas dari sebuah kota (REF). City Branding 
ditujukan terutama untuk calon pendatang (tourist). Fungsi dari City Branding untuk 
mempromosikan sebuah kota dalam bentuk logo dengan menonjolkan ciri khas dan 
keunggulan dari kota tersebut guna menarik minat pendatang untuk berkunjung. 

Disisi lain berdasarkan konsep City Branding, nilai-nilai yang terkandung dalam 
tagline seharusnya dapat merepresentasikan  pencitraan daerah yang bermanfaat terhadap 
pemberdayaan daerah. City Branding merupakan perwujudan dari Branding suatu kota , 
dimana Branding dapati diartikan sebagai suatu proses dimana perusahaan atau organisasi 
melakukan upaya membedakan ”produk” yang mereka tawarkan pada targetnya dan 
”produk” competitor (Dinnie 2009). Dalam hal ini City Branding merupakan suatu proses atau 
usaha membentuk merek dari suatu kota (City Branding) agar memperoleh tempat dihati dan 
benak stakeholder/target kota tersebut. City Branding dilakukan dengan menciptakan atribut-
atribut berupa (positioning statement, slogan, logo, dan penetapan icon), dan di dukung oleh 
aktivitas komunikasi pemasaran sebagai pendukung agar mudah dikenal oleh publik. Secara 
singkat, hal ini dapat disebut sebagai City Branding, yaitu: sebuah sebuah proses yang 

digunakan untuk mencapai target yang di inginkan oleh suatu kota (Anholt,2007).  
Kota Sumenep terletak di ujung timur pulau Madura yang memiliki 126 pulau kecil 

dengan jumlah pulau yang berpenghuni adalah 48 pulau. Kepulauan ini disebut Kepulauan 
Kangean, karena luas wilayah pulau ini adalah yang paling luas diantara pulau lain. Kondisi 
geografis kepulauan tersebut menciptakan sebutan island resort bagi pulau Sumenep. 
(http://sumenepkab.bps.go.ig)  

Nama kota Sumenep berasal dari kata Songènèb yang secara etimologi Bahasa 
Kawi/ Jawa Kuno bermakna endapan yang tenang berasal dari kata “Sung” (sebuah 
relung/cekungan/lembah), dan “ènèb” (endapan yang tenang). Deretan pulau dan potensi 
wisatanya menjadikan Sumenep sebagai daerah wisata. Wacana Sumenep sebagai kota 
pariwisata mulai dikaitkan oleh program Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) 
pada tahun 2010 tentang pengembangan investasi potensi daerah dari Bangkalan hingga 
Sumenep. Objek wisata yang sudah dikenal yaitu wisata bahari (Pantai Lombang, Pantai 
Slopeng); wisata sejarah (Museum dan Keraton, Masjid Jami‟, Asta Tinggi, Petani Garam); 
Wisata Budaya (Upacara Adat Nyadar); wisata seni  (Kerapan Sapi,sapi sono‟, musik ul dual, 
Kerajinan Batik, Keris, Ukir-ukiran); dan wisata religi (asta tinggi, Asta Yusuf, Makam Anggo 
Seto) (http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/30185) 

Studi kasus city branding kota Sumenep menjadi kajian yang menarik karena adanya 
trias politika yang berpengaruh pada kebijakan-kebijakan di Sumenep, yaitu kyai, birokrasi, 
dan blaster, sehingga perencanaan proses city Branding membutuhkan waktu hampir 
mencapai 12 tahun. Falsafah Madura yaitu Bapa‟, Babu‟, Guru, Rato (Bapak, Ibu, Guru, 
Raja) juga ditenggarai menjadi penyebab keterlambatan dari inovasi dan pengembangan 
potensi wisata di Sumenep. Ide dan gagasan City Branding  untuk meningkatkan 
pengunjung dinilai akan menimbulkan implikasi negatif di Sumenep. Tokoh tua dalam hal ini 
kyai yang memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan di Sumenep menentang ide-ide 
City Branding. Sedangkan Bupati sebagai pemimpin secara formal selalu membutuhkan 
pertimbangan kyai di setiap kebijakan-kebijakan yang berdampak luas, termasuk city 
branding. Itulah sebabnya wacana City Branding Sumenep sejak tahun 2002 baru 

direalisasikan oleh PEMKAB Sumenep pada tahun 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah core value (nilai inti) dari segala 

aspek pendukung (kearifan lokal) yang menjadi representasi dari core value City Branding 
Sumenep. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat pada Sumenep, melainkan juga bagi 
daerah-daerah lain yang hendak melakukan City Branding. 

 
 

 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kawi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kawi


20 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Urgensi City Branding di era global. 

Arus globalisasi telah menuntut pentingnya City Branding sebagai upaya pembeda 
dalam bersaing dengan negara dan daerah lainnya dalam hal attention, influence, markets, 
investments, businesses, visitors, residents, talent dan events. City Branding adalah proses 

atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut 
untuk memperkenalkan kotanya kepada target pasar (investor, tourist, talent, event) kota 
tersebut dengan menggunakan kalimat posisitioning, slogan, icon, eksibisi, dan berbagai 
media lainnya (Dinnie 2009). City Branding bukan hanya sebuah slogan atau kampanye 

promosi, akan tetapi suatu gambaran dari pikiran, perasaan, asosiasi dan ekspektasi yang 
datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut (prospek atau customer) melihat 
atau mendengar sebuah nama, logo, produk, layanan, event, ataupun berbagai simbol dan 
rancangan yang menggambarkannya.  
Sari (2011) menemukan dalam penelitiannya bahwa city branding merupakan representasi 
dari seluruh elemen dalam suatu kota atau daerah, baik secara sosial, ekonomi, budaya. 
Maka City Branding semata-mata bukanlah pekerjaan dari public sector, akan tetapi tugas 
dan kolaborasi dari semua pihak (stakeholders) yang terkait dengan kota tersebut, baik 
pemerintah kota, pihak swasta, pengusaha, interest group dan masyarakat (Sari, 2011). 
Sebuah kota, layaknya sebuah brand, harus bersifat fungsional yang mampu menciptakan 
representasi kota sebagai sebuah benefit. Maka perumusan city branding meliputi upaya 
yang komprehensif dan sinergis. Perumusan city branding tidak hanya menyatukan 
ide/konsep,  dan identitas, tetapi juga kepentingan berbagai pihak. 

 
 
METODE PENELITIAN 
 
 Untuk menjelaskan bagaimana perumusan core value City Branding. Penelitin 
dilakukan dengan menggunakan metode campuran (Mix Method): kualitatif dan kuantitatif.  

Metodologi kuantitatif digunakan sebagai pendukung temuan-temuan kualitatif dan untuk 
menggambarkan serta mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai City Branding 
Sumenep. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner yang telah 
disusun untuk masyarakat setempat. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif 
dilakukan melalui  wawancara, Focus Group Discussion (FGD), pengamatan (observation), 
dan kajian literatur lainnya.  
 Wawancara dilakukan untuk mengetahui harapan dan persepsi masyarakat terhadap 
potensi daerah. Informannya adalah: 

a. Tokoh masyarakat Sumenep. 
b. Warga Sumenep yang tinggal di Sumenep. 
c. Warga Sumenep yang tinggal di daerah lain. 
d. Warga non Sumenep yang tinggal di Sumenep. 
e. Pengunjung tempat wisata di Sumenep. 
f. Orang yang belum pernah ke Sumenep. 
Sedangkan FGD (Focus Group Discussion) dilakukan dalam menentukan core value 

city branding melalui 3 tahap: 

1. FDG dengan para ahli (jika memungkinkan). 
FGD tokoh Sumenep, survey, wawancara, dan analisis penelitian sebelumnya. 

2. Memformulasikan hasil FGD, wawancara, kajian literatur menjadi core value 
Branding sehingga menghasilkan beberapa pilihan City Branding. 

3. FGD akhir dilakukan dengan semua pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, dan 
elemen pendukung lainnya mendiskusikan dan memilih aternatif City Branding 
yang telah di persiapkan, dan selanjutnya menetapkannya. 
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Demikian observasi untuk lebih memperkaya informasi tentang potensi Sumenep 
dalam aspek potensi pariwisata, pendidikan (pesantren dan non pesantren), dan industri 
yang ada di Sumenep. 
 
 

PEMBAHASAN 
 
Tahap Perumusan City Branding Kabupaten Sumenep 
Tahap I: Social Mapping  

Social mapping (Pemetaan social) merupakan identifikasi sosial sebuah daerah yang 

melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat meliputi profil, karakter, 
kebiasaan, dan masalah sosial pada masyarakat (Ida et al., 2011). Merujuk pada Netting, 
Kettner dan McMurtry (1993), pemetaan sosial adalah social profiling atau pembuatan 
profil suatu masyarakat, sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan 
masyarakat. Twelvetrees (1991:1) mendefinisikannya sebagai “the process of assisting 
ordinary people to improve their own communities by undertaking collectiveactions.” Sebagai 
sebuah pendekatan, pemetaan sosial dipengaruhi oleh ilmu sosial dan ilmu geografi. Salah 
satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa peta wilayah yang 
menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah 
sosial yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya.  

Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan geografis, peneliti memetakan berbagai 
potensi yang dapat dirumuskan dalam core value City Branding Sumenep. Berdasarkan 

analisis situasi dengan melakukan kegiatan wawancara informal, FGD, dan kajian literature, 
kondisi geografis dan sosial Kabupaten Sumenep memiliki unik. Secara geografis, Sumenep 
terdiri dari 2 daerah yaitu daratan dan kepulauan yang memiliki fungsi masing-masing. 
Secara sosial, tampak bahwa terdapat perbedaan persepsi stakeholder terkait, sebagai 

berikut : 
 
1. Persepsi positif: kebanggaan terhadap Sumenep 

a. Peduduk agamis 
b. Biaya hidup murah 
c. Budaya yang unik 
d. Makanan/kuliner enak 

2. Persepsi negatif: kritik terhadap Sumenep 

a. Pembangunan lamban 
b. Laju perekonomian lambat 
c. Minimnya infrastruktur 
d. Tata ruang kota belum tertata dengan baik. 

3. Hal yang paling di ingat dari Sumenep 
Hal yang paling di ingat masyarakat terhadap suatu kota merupakan hal 
mendasar, karena dapat diartikan sebagai hal utama yang ada dibenak 
masyarakat terhadap kota tersebut. Hasil wawancara spontan kepada informan, 
peneliti menemukan factor-faktor yang paling di ingat oleh masyarakat tentang 
Sumenep, sebagai berikut: 
 

“Asta Tinggi, Museum, Kraton, pantai lombang, pantai salopeng, kerapan 
sapi, kota religi, jauh, musik patrol, odong-odong, tenang, halus, kalem, 
lembut. Solonya Madura, kota wisata, penjual keris.” 
 

Dari hasil analisis situasi menghasilkan sebuah informasi penting bahwa selama ini 
Sumenep telah memiliki nilai yang melekat dibenak masyarakat luas, dan peneliti 
menyebutnya sebagai brand dasar.  Selanjutnya, pemetaan sosial juga menemukan potensi 
daerah Sumenep yang diringkas dalam bagan berikut ini: 
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Gambar 1: Potensi Sumenep. Sumber buku Sumenep dalam angka (Bapedda Sumenep) 

 
Selanjutnya, berdasarkan riset terdahulu, slogan-slogan yang diketahui, didengar, 

melalui referensi lain adalah :  
1. “Sumenep The heart of purity” yang berarti Sumenep adalah daerah yang bisa 

mengembalikan kemurnian hati (riset terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa 
ITS) 

2. “Solo of Madura” dikarenakan budaya yang halus dan tata krama yang sopan 

seperti halnya yang diwariskan dari keraton Sumenep;  
3. Sumekar, Kota Seni Budaya, Kota Wisata Ziarah, "Jogjanya" Madura dan Pulau 

Cukir untuk julukan Kepulauan Kangean.  
4. “Sumenep Kota Religi/santri,”dengan  landasan pemikiran banyaknya pondok 

pesantren, asta para kyai (keramat), dan maraknya pengajian-pengajian. 
5. Kata Sumenep yang berasal dari Kata “Sung” mempunyai arti sebuah 

relung/cekungan/lembah, dan kata “ènèb” yang berarti endapan yang 
tenang,maka jika diartikan lebih dalam lagi Songènèb / Songennep (dalam 
bahasa Madura) mempunyai arti "lembah/cekungan yang tenang" 

6. Sumenep “Super Mantap” sebagai brand pemerintahan bupati saat ini yang ingin 
menunjukkan pemerintahan yang Bersih, Mandiri,  Agamis, Nasionalis, 
Transparan, Adil dan Profesional “ 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tahap I dapat disimpulkan konsep besar yang sesuai 

dengan  Core value City Branding Sumenep adalah „Sumenep the peace of soul Madura’ 
(ketenangan jiwa). Landasan pemikiran konsep tersebut adalah masyarakat Sumenep  
yang masih berpegang teguh pada falsafah orang Madura bapa‟, babu‟, guru, rato. Kuatnya 

etika bersikap dalam koridor sopan santun sesuai adat istiadat kraton Sumenep dan sistem 
kekerabatan menjadi faktor utama masyarakat Sumenep yang didominasi masyarakat 
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muslim dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan cinta damai. Sehingga kata 
“the peace of soul Madura” merupakan sebuah harapan masyarakat bahwa Sumenep 
adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi cinta damai dan memberikan ketenangan 
kepada setiap pengunjungnya. 
 
Tahap II: Perumusan core value Kabupaten Sumenep. 

Tahap II memformulasikan hasil analisis pada social mapping untuk menemukan 
core value Sumenep yang dimasukkan dalam brand, positioning statement, dan tagline (Ida 
et al, 2011). Soehadi (2005) menjelaskan faktor-faktor utama dalam effective branding 

sebagai berikut: 
a. Differentiation, membedakan Branding sebuah kota dengan memunculkan 

keunggulan kota. Berdasarkan potensi yang ada di Sumenep, sektor pariwisata 
merupakan poin tertinggi untuk dikembangkan. 

b. Relevance. Kota sebagai produk harus di Branding sesuai dengan kualitasnya. 
Penulis menilai tagline “Peace Of Soul Madura” diambil inti sari dari kata 
“songennep” yang berarti ingin memberikan kesan tenang, sehingga ini telah 
membedakan dari daerah di Madura  

c. Esteem. Dihargai oleh target market karena memiliki konsistensi antara Branding 
dengan kualitas kota yang sebenarnya. Secara kualitas Sumenep memiliki hampir 
semua potensi yang ada di kota-kota di Madura. Contoh : batik yang terkenal di 
dimadura adalah Tanjung Bumi, namun  di Sumenep juga ada, kerapan sapi 
berasal dari Sumenep, sebutan kota santri untuk Madura Sumenep juga banyak 
memiliki pesantren besar, dan sebagainya. 

d.  Awareness. Memunculkan kesadaran target market akan sebuah kota.  
e. Mind Branding  yaitu tagline memiliki kemampuan masuk ke dalam alam pikiran 

dan kesadaran target market sehingga sebuah kota dapat diingat, dibayangkan, 
dan selalu dirindukan. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap respon 
wisatawan, tamu pribadi, dan rekan bisnis setelah berkunjung ke Sumenep 
selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Sumenep adalah daerah yang 
aman, nyaman, dan tenang (data terlampir). 
 

NO KATAGORI 
PENGUNJUNG 

RESPON JUMLAH  TAHUN 

1 Wisatawan 1. Nyaman 
2. Sejuk  
3. Ramah 
4. Tenang   

120 
52 
65 
113 

2007-2012 

2 Tamu Pribadi 1. Sejuk 
2. Ramah 
3. Tenang  
4. Unik  
5. Kulinernya enak 

7 
10 
15 
3 
4 

3 Rekan Bisnis 1. Tenang 
2. Indah  
3. Ramah 
4. Damai 
5. Aman  

2 
1 
3 
3 
6 

Nyaman 120, Sejuk 59, Ramah 78, Tenang 131, Unik 3, 
Kulinernya Enak 4,, Indah 1, Aman6, Dan Damai 3   

Dengan Total : 404 Responden 

 

Keterangan: Data diambil secara informal oleh penulis. 
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Perancangan Slogan Dan Logo City Branding  

Perolehan persepsi dan harapan tentang Sumenep dapat memberikan sebuah 
inspirasi tentang karakter yang mewakili Core value City Branding Sumenep. Formulasi core 
value harus sesuai dengan kriteria logo yang relevan, sederhana, dan mudah diingat 
(Safanayong, 2007). Maka, dari hasil perumusan diatas menghasilkan konsep „Sumenep the 
Peace Of Soul Madura” artinya Sumenep merupakan tempat yang memberikan ketenangan. 
selanjutnya logo akan diturunkan dari tagline diatas dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
relevan berikut ini: 

Potensi daerah  Daratan dan kepulauan fresh on the open of tourism  

Potensi pendukung Keraton Sumenep, pesantren, pantai, taman laut, makam 
keramat,benteng, cagar budaya, kesenian tradisional, dan 
lainnya 

Suasana Tenang, aman, nyaman, biaya hidup murah, dan sikap ramah. 
Lokasi  Ujung Timur Madura 

 
 

SIMPULAN 
 

City Branding idealnya berdasarkan kearifan lokal suatu daerah, harapan masyarakat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. dapat pula merepresentasikan narasi sebuah daerah 
yang merepresentasikan kepentingan bersama (Sari, 2011). Maka, City branding merupakan 
upaya yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait dalam sebuah daerah atau 
kota. Komprehensif dapat diartikan bahwa perumusan core value city branding meliputi 
beberapa tahapan, yaitu social mapping dan formulasi core value. Sedangkan pelibatan 
semua pihak yang terkait merupakan upaya menciptakan city branding yang bertanggung 
jawab, yaitu city branding yang menjadi representasi seluruh elemen dalam suatu daerah 
atau kota.  
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