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BAB I 
PENDAHULUAN 

  

I.1 Latar Belakang Masalah  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti akan adanya 

peninggalan sejarah dan budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura 

yang sangat potensial sebagai daya tarik pariwisata di Kalimantan Timur dan 

Indonesia. Sebagai daerah/kota peninggalan Kerajaan Hindu tertua di Indonesia 

yang kaya akan tradisi dan budaya daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha 

mempertahankan identitas daerah/kotanya. City branding merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 

menunjukkan identitas daerah/kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Saat ini setiap daerah, kota/kabupaten ataupun negara, berlomba untuk 

menjadikan daerah mereka menjadi tujuan pariwisata. Bahkan, di negara-negara 

maju, hal ini menjadi salah satu topik hangat oleh place marketing professionals 

dan politikus (Morgan dkk., 2004: 5). Lebih lanjut lagi, di Indonesia, kompetisi 

untuk menjadikan kota-kotanya menjadi tempat pariwisata terasa sangat kuat, 

khususnya setelah era otonomi daerah.  

Secara khusus, daya saing Indonesia dalam industri kepariwisataan berada 

di bawah rata-rata dunia maupun rata-rata wilayah Asia Pasifik. Dapat dilihat 

pada Gambar I.1, dibandingkan negara-negara tetangga di wilayah ASEAN dan 

Australia, daya saing Indonesia hanya lebih tinggi dari daya saing Vietnam, 

Filipina, Kamboja, dan Timor Leste (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

RI, 2012: 32).  
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Sama halnya yang diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam 

kuliah umum yang berlangsung di STP Bandung dengan tema “Peran Generasi 

Muda dalam Pembangunan Kepariwisataan dan Strategi Memenangkan 

Persaingan MEA 2015, bahwa: 

“Daya saing SDM bidang pariwisata Indonesia menempati ranking 
4 dari 10 negara anggota ASEAN, dimana posisi Indonesia masih 
di bawah Singapura, Malaysia,  dan Brunei Darussalam. Mengacu 
dari kajian World Economic Forum (WEF) dalam laporan The 
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) tahun 2013, daya 
saing pariwisata indonesia berada di peringkat 70 dunia dari 140 
negara. Target kita yaitu daya saing pariwisata Indonesia akan naik 
menjadi peringkat 30 pada tahun 2019.” (Artikel-www. go.stp-
bandung.ac.id). 
 

 
Gambar I. 1 Grafik Daya Saing Kepariwisataan Indonesia di ASEAN (Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif RI, 2012: 32) 
 

Dalam perkembangannya, dikatakan bahwa dengan jarak ruang dan waktu 

yang semakin kabur, daerah/kota harus mampu mempertahankan identitasnya dari 

terpaan globalisasi. Hal ini seiring dengan adanya persaingan di dunia 

kepariwisataan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran sentral 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  
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Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan memiliki daya tarik 

alam, daya tarik budaya dan sejarah yang dapat dikemas dan dikembangkan 

sebagai tujuan pariwisata dengan mengangkat nilai lokal dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat lokal (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 

2012: 27).  

Sebagai proses yang dinamis, identitas tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

atau asal identitas itu sendiri. Identitas sebagai hasil dari proses pengambilan 

keputusan, dimana seseorang (baik dari pihak pemerintah daerah atau dari 

konsultan) dapat menggambarkan tentang identitas kota tersebut, memecahnya 

menjadi elemen-elemen, dan reformasi dalam mode yang akan dikelola dan 

mudah dikomunikasikan. Dan city branding adalah hasil dari proses dan ini akan 

menjadi dasar dari upaya daerah/kota untuk berkomunikasi tentang identitas 

sebuah daerah/kota (Kavaratzis dan Hatch, 2013).  

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kerajaan, yang mempunyai sejarah 

panjang sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. 

Kebudayaan Tanah Kutai diyakini telah berkembang lebih dulu sebelum kerajaan-

kerajaan Islam di Pulau Jawa muncul yaitu sekitar abad ke 4 M. Kabupaten Kutai 

Kartanegara memiliki budaya Dayak, yang dipercaya memiliki sejarah yang tua 

sebagai suku asli Kalimantan.  

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aneka ragam budaya yang hidup 

secara berdampingan, rukun dan damai. Hingga saat ini etnik yang berdiam di 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan tetap membawa kultur asalnya sangatlah 

banyak, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, hingga Nusa 

Tenggara. Jumlah warga pendatang semakin lama semakin banyak.  
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Diperkirakan pada suatu saat nanti, jumlah pendatang akan melebihi 

jumlah penduduk aslinya. Walaupun jumlah pendatang di Kabupaten Kutai 

Kartanegara cukup banyak, namun kehadiran mereka tidak menggeser peran 

budaya lokal yang telah mengakar kuat pada masyarakat Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Sayangnya, keberadaan tradisi dan budaya lokal dari Kabupaten 

Kutai Kartanegara hampir tidak dikenali oleh masyarakat global, demikian juga 

oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, branding terhadap identitas 

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kebutuhan mendesak supaya lebih 

memperkenalkan tradisi dan budaya tersebut kepada masyarakat lokal dan juga 

masyarakat global (Dokumen Disbudpar Kukar). 

Branding terhadap identitas Kabupaten Kutai Kartanegara ini nantinya 

juga akan dibawa jika orang-orang Kutai Kartanegara pergi ke luar Kutai 

Kartanegara untuk merantau, bekerja, dan bersekolah. Orang di luar Kutai 

Kartanegara diharapkan mengerti mengenai lokasi Kutai Kartanegara, apa yang 

terkenal dari Kutai Kartanegara, apa istimewanya Kutai Kartanegara, apa 

menariknya Kutai Kartanegara. 

Saat ini, pemerintah kabupaten masih terlena dengan kekayaan alam, yang 

menghasilkan anggaran pembangunan yang relatif lebih besar dari daerah lain 

sehingga kompetisi untuk menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara  menjadi 

tempat wisata favorit belum menjadi perhatian, karena dianggap tidak menjadi 

ancaman yang serius. Padahal keberadaan sumber daya alam lama kelamaan akan 

habis, dan sifatnya hanya sementara. Berbeda halnya dengan tradisi/budaya yang 

akan tetap bertahan dari generasi ke generasi. Berikut merupakan kutipan 

wawancaranya. 
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“Pemkab Kukar selama ini hanya fokus dengan kekayaan alamnya, 
padahal kan ya suatu saat sumber daya alam itu bakal habis, coba 
aja tuh liat, padahal kalo aja budayanya yang diperhatikan, pasti 
akan tetep lestari. Anak cucu kita bakal tetep bisa ngerasakan, tau 
sejarahnya. Ga bakal mati, ga bakal hilang.” (Hasil Wawancara 
Haryanto Bachroel Selasa, 25 November 2014). 
 

Dari penjelasan Haryanto Bachroel diperoleh keterangan bahwa salah satu 

penyebab mengapa Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum banyak dikenal 

oleh masyarakat global yaitu kurangnya kesadaran dari pemerintah kabupaten 

bahwa tradisi/budaya lokal dapat digunakan sebagai sarana pengembangan 

daerah/kota. Sama halnya yang disampaikan Hairil Anwar selaku Kepala 

Balitbangda Kutai Kartanegara dalam News Kukar pada 17 Desember 2013, 

mengatakan bahwa: 

“Kabupaten Kukar sampai saat ini masih belum memiliki city 
branding yang menggambarkan realitas dan kondisi aktual yang 
kemudian secara khusus mampu dirasakan oleh pihak stakeholder 
bahwa merek yang disandang benar-benar khusus dan nyata 
sehingga memiliki serangkaian asosiasi, persepsi kualitas dan 
berbeda atau unik dibandingkan dengan daerah lain. Berharap bila 
melihat Kukar sudah ada di benaknya bagaimana Kukar dan ada 
apa disana dengan hanya melihat dan mendengar city brand dari 
Kukar.  
 
Dengan adanya brand berharap sudah terukir dan tergambar apa 
yang ada di Kukar begitu mengenal Kukar sebagai daerah wisata 
bahari dan daerah kerajaan yang memiliki banyak sejarah” (Artikel 
- www.news.kutaikartanegarakab.go.id). 
 

Tampak terlihat bahwa belum adanya kesadaran tentang pentingnya 

branding dan belum adanya kegiatan yang maksimal ke arah branding. Hal ini 

kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi “orang Kutai Kartanegara” 

untuk menunjukkan identitasnya sebagai daerah/kota yang kental dengan 

tradisi/budaya lokalnya. Memang sejak tahun 1999, di bawah kepemimpinan 
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Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais, Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara sudah mulai menghidupkan kembali tradisi Kesultanan Kutai 

Kartanegara Ing Martadipura.  

Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian menawarkan berbagai wisata 

budaya. Potensi daya tarik wisata budaya lainnya yang juga banyak dimiliki 

adalah kesenian-kesenian tradisional maupun kontemporer yang memperkaya 

kebudayaan Kutai Kartanegara, belum lagi upacara-upacara adat, dan event-event 

lokal, regional, maupun internasional. Wisata budaya yang ditawarkan berupa 

benda-benda cagar budaya yang terdapat di museum-museum di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Beberapa dari wisata budaya tersebut merupakan tradisi leluhur 

nenek moyang mereka. Salah satu wisata budaya, yang merupakan tradisi 

kesultanan Kutai Kartanegara, dan juga kian menjadi daya tarik utama wisata 

sejarah budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Upacara Adat Erau. 

Upacara Adat Erau ini nantinya berkembang menjadi Festival Erau Adat Kutai. 

Upacara Adat Erau merupakan warisan tradisi di lingkungan Kesultanan 

Kartanegara Ing Martadipura. Upacara Adat Erau yang merupakan bagian dari 

adat Keraton ini dimulakan saat prosesi tijak tanah Aji Batara Agung Dewa Sakti 

pada abad  XII silam yang selanjutnya upacara adat ini digelar saat penobatan 

raja-raja Kutai dan hari istimewa lainnya di lingkungan Keraton.  

Dalam perkembangannya, upacara adat ini merupakan ungkapan rasa 

syukur atas panen hasil bumi yang dinikmati rakyat. Upacara Adat Erau 

dilaksanakan di dalam Keraton selama satu minggu penuh yang terdiri dari 

serangkaian upacara adat yang berlangsung sore hingga malam hari mulai dari 

Mendirikan Ayu, Beluluh Sultan, rangkaian adat Bepelas I-VIII.  
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Selain itu, beberapa rangkaian upacara adat dilaksanakan lebih dulu 

sebagai tanda bahwa dalam waktu dekat Erau akan dimulakan, yakni Beluluh 

Sultan, Menjamu Benua dan Merangin Malam I-III. Semarak dan kemilau Erau 

hadir setiap tahun dalam sebuah gelaran budaya yang dinamakan Festival Erau.  

Dalam festival budaya ini, di luar Keraton berlangsung beragam kegiatan 

seni budaya, olahraga dan permainan tradisional, kuliner khas Kutai juga expo dan 

pasar rakyat. Sejak tahun 2009, Festival Erau digelar bulan Juli dengan 

melibatkan 7 daerah yang merupakan wilayah adat (eks wilayah administratif  

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura), yakni Balikpapan, Samarinda, 

Penajam Paser Utara, Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara 

sebagai Tuan Rumah.  

Erau (dalam bahasa Kutai disebut Eroh) yang berarti ramai, riuh dan 

penuh sukacita, bentuk rasa syukur atas penobatan raja, lahirnya putra mahkota, 

atau hilangnya wabah penyakit di masyarakat. Aslinya bernama Festival Erau 

Adat Pelas Benua Etam yakni ritual pembersihan semua gangguan atas sumber-

sumber penghasilan masyarakat oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing 

Martadipura. Sebagai wujud kemanunggalan raja dan rakyatnya, saat ini telah 

berkembang menjadi sebuah event pariwisata dan budaya. Festival ini 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 

menghadirkan rangkaian acara tambahan yang bersifat hiburan seni, edukasi dan 

bisnis, dengan tetap mengutamakan rangkaian acara ritual dari pihak Kesultanan 

Kutai Kartanegara.  
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Berbeda dengan pelaksanaan Festival Erau ditahun-tahun sebelumnya, 

pada tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara bekerja sama dengan UNESCO Council of Organizations of Folklore 

Festivals and Folk Arts (CIOFF) menggelar Festival Erau dengan konsep 

international folklore festival.  

Dengan tajuk Erau International Folklore Festival 2013, Festival Erau 

Adat Kutai dalam kemasan baru ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa Indonesia dan memperkenalkan potensi wisata Kutai Kartanegara 

kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Festival Erau Adat Kutai 2013 

yang diselenggarakan pada tanggal  30 Juni-7 Juli 2013 semakin berwarna dengan 

hadirnya perwakilan dari 8 negara sahabat.  

Negara-negara yang diundang antara lain Mesir, Thailand, Taiwan, Belgia, 

Korea Selatan, Perancis, Ceko, dan Yunani. Perwakilan dari negara-negara 

tersebut bergantian mempertunjukkan dan memperkenalkan kesenian masing-

masing. Selain menampilkan kebudayaan Dayak, Erau International Folklore and 

Art Festival (EIFAF) 2013 juga merupakan ajang pertukaran budaya yang 

mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat.  

Dra. Sri Wahyuni, MPP selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa penyusunan agenda wisata budaya 

dengan memperkaya event merupakan salah satu cara dalam menyampaikan 

keberadaan dari sebuah identitas daerah/kota sehingga terbentuk sebuah citra. 

Dalam pengelolaannya, diperlukan adanya kegiatan komunikasi untuk dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan.  
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Komunikasi di bidang pariwisata merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh produsen pariwisata untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan 

suatu obyek wisata kepada khalayak umum, sehingga calon wisatawan 

mengetahui, tertarik, dan mau datang ke kota wisata yang dimaksud. Dan salah 

satu upaya memperkenalkan potensi daerah kepada daerah lain (dunia luar) adalah 

dengan cara pemberian merek (branding). (Artikel - 

www.news.kutaikartanegarakab.go.id). 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Moilanen dan Rainisto (2009), 

terdapat 3 (tiga) konsep utama terkait dengan brand, yaitu: identitas, citra, dan 

komunikasi. Upaya city branding dimaksudkan sebagai tindakan atau aktifitas 

dalam membangun citra (image) positif sebuah daerah/kota dan guna 

mengungkap identitas kota. Serta selanjutnya mengkomunikasikannya kepada 

target/sasaran baik secara visual, naratif, atau melalui pagelaran-pagelaran dan 

festival-festival untuk memperoleh sebuah keunggulan kompetitif, baik dengan 

wilayah-wilayah di Indonesia maupun di dunia.  

Era globalisasi yang semakin menguat seiring dengan berkembangnya 

transportasi dan komunikasi yang semakin cepat, mudah dan murah menyebabkan 

terjadinya persaingan antara kota-kota di belahan dunia, termasuk kota-kota besar 

di Indonesia. Setiap kota bersaing dengan kota lainnya dalam menarik perhatian 

(attention), pengaruh (influence), pasar (market), tujuan bisnis dan investasi 

(business dan investment destination), wisatawan (tourist), tempat tinggal 

penduduk (residents), tenaga kerja terampil (skilled labour) dan juga 

penyelenggara berbagai events/perhelatan akbar dalam bidang seni, olahraga dan 

budaya (Gelder, 2008). 
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Beberapa kota di Indonesia menggunakan  strategi city branding dalam 

memasarkan kotanya. Yaitu melalui tagline kota, seperti halnya Jakarta dengan 

“Enjoy Jakarta”, Yogyakarta dengan “Never Ending Asia”, Solo dengan “Solo 

Spirit of Java” dan masih banyak kota lainnya di pulau Jawa. Sedangkan untuk 

wilayah luar pulau Jawa, baru pemerintah provinsi Bali yang memperkenalkan 

tagline kota mereka yaitu “Shanti, Shanti, Shanti”. Namun dalam beberapa 

kepustakaan, penggunaan tagline kota hanyalah sebagian dari strategi branding. 

Seperti yang disampaikan Joko Suprayoga pada 03 Januari 2014 di 

SuaraMerdeka.com: 

“Membentuk brand tak cukup menyiapkan hanya tagline (slogan). 
Menciptakan identitas sebuah kota ibarat memberikan janji. Lebih 
dulu perlu memilah dan melihat potensi apa saja yang dimiliki. 
Bagaimana mengomunikasikan sesuatu yang berbeda kepada 
masyarakat, terutama yang menjadi target pasar? Merumuskan 
brand suatu daerah merupakan jawabannya. 
 
Membranding merupakan proses atau usaha membentuk merek 
dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota 
memperkenalkan atau mengomunikasikan kotanya kepada target 
pasar kota tersebut dengan menggunakan kalimat positioning, 
slogan, ikon, ekshibisi, dan berbagai media lain. Upaya itu 
bertujuan supaya kota tersebut dikenal luas dan mendapat persepsi 
baik sehingga menjadi pilihan bagi investasi, tujuan wisata, tempat 
tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan” (Artikel-
www.suaramerdeka.com). 

 

Berbeda dengan kota-kota di pulau Jawa, kota-kota di luar pulau Jawa 

masih sulit menemukan upaya-upaya pemangku kepentingan dalam membangun 

brand secara sistematis. Beberapa kota kemudian hanya mempromosikan tempat-

tempat wisata secara konvensional, misalnya dengan memasang iklan di media 

televisi atau hanya sekedar memasang baliho dengan harapan bahwa upaya 

promosi tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung atau bahkan dapat 
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menarik investor menanamkan modalnya. Upaya tersebut pada kenyataannya 

tidak mampu mewujudkan harapan yang diinginkan. Akan tetapi justru hanya 

dianggap sebagai tindakan yang menghambur-hamburkan anggaran tanpa 

memberi efek signifikan terhadap tujuan yang ingin dicapai.  

Brand (merek) pada dasarnya menggambarkan kesan yang diterima oleh 

pelanggan, masyarakat atau stakeholder, yang berdampak memberikan posisi 

khusus dalam ingatan mereka terhadap manfaat-manfaat emosional dan 

fungsional. Sama halnya seperti produk ataupun jasa, dengan mengemas dan 

memberi brand (merek), maka sebuah daerah/kota harus memiliki ciri yang dapat 

membedakan potensi daerahnya dengan potensi daerah lainnya.  

Suatu daerah/kota seharusnya memiliki ciri khas yang menjadikan kota 

tersebut memiliki jati diri dan tampil menarik di hadapan masyarakatnya dan para 

wisatawannya. Perkembangan ekonomi global pun mengakibatkan pentingnya 

sebuah hubungan dan saling ketergantungan antar daerah yang kemudian 

memaksa pemerintah daerah dalam memonitor dan mengganggap daerah mereka 

sebagai tujuan wisata. 

Hal inilah yang memacu penulis melakukan penelitian di bidang branding, 

yaitu bagaimana rencana strategis yang dapat membantu membentuk dan 

mengubah persepsi global suatu daerah tertentu di mata khalayak global. Ini 

merupakan fenomena baru yang mulai berkembang, bahwa city branding 

melibatkan pendekatan proaktif untuk pembentukan, perubahan, dan manajemen 

citra kota (Saunders, 2008 dalam Tiberghien; Garkavenko dan M. Ashirbekova, 

2013).  
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Brand yang kuat dapat menggeser persepsi buruk atau negatif sebuah 

daerah yang telah melekat pada stakeholders baik yang eksternal maupun internal. 

Mampu menggambarkan visi bersama demi masa depan masyarakat dengan 

potensi-potensi yang dimiliki, dan memberikan representasi konsisten atas daerah, 

juga memperkuat posisi dan kesadaran secara lokal, regional dan internasional.  

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 

kemampuan serta pengetahuan komunikasi yang bersifat persuasif dan dua arah 

dalam menjembatani kepentingan antara publik yang dikelola, yaitu dalam hal ini 

adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat. Dan untuk 

membentuk sebuah identitas kota pasti membutuhkan sebuah komunikasi yang 

tepat dan efektif, yang belum tentu disadari oleh pihak pemerintah terkait. City 

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

branding ini menuntut setiap kota untuk menciptakan citra tertentu di benak 

masyarakat luas dalam merepresentasikan karakter kota. Merek yang melekat 

pada kota sangat bergantung pada identitas kota.  

Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata dan dalam upayanya 

mengembangkan citra merek di pasar pariwisata baik nasional maupun 

internasional harus mampu mengungkapkan identitas kota yang yang seharusnya 

dimiliki oleh Kutai Kartanegara. Sebuah pemahaman mendasar bahwa 

diperlukannya sebuah hubungan antara manusia dan tempatnya untuk mendukung 

pembentukan merek tempat (Aitken dan Campelo, 2011).  

Mulai dari persepsi individu, identitas kota terbentuk ketika persepsi yang 

sama dibagi di masyarakat. Persepsi yang disampaikan akan mempengaruhi sikap, 

mendefinisikan nilai-nilai, menciptakan makna dan menentukan tingkat 
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kepentingan mereka dalam kehidupan masyarakat. Menurut Castells (2004: 1), 

saat ini kebutuhan akan identitas menjadi tantangan tersendiri bagi entitas apapun, 

tidak hanya pada individu tetapi juga pada kota.  

Identitas dan akar tempatnya berasal merupakan wujud kebutuhan manusia 

era globalisasi. Identitas adalah hasil konstruksi, dengan demikian ada unsur-

unsur yang saling berdialektika pada waktu tertentu, sehingga menghasilkan 

sebuah realitas.  Dalam kajian cultural study, identitas lebih bersifat kultural dan 

tidak punya keberadaan di luar representasinya sebagai wacana kultural. Identitas 

juga dapat dimaknai sebagai genre pada entitas tertentu.  

Ketika membahas tentang budaya dan bagaimana sebuah budaya 

dilestarikan, diamalkan dalam kelompoknya, maka tidak akan luput berbicara 

tentang komunikasi. Melalui komunikasi, budaya bisa tercipta, diciptakan dan 

eksis dalam kelompoknya. Sebuah budaya/tatanan diciptakan dan diyakini dan 

komunikasi adalah faktor signifikan dalam penciptaan tersebut (Artikel-

www.balitbang.kominfo.go.id). 

City branding sangat terkait dengan konstruksi identitas, komunikasi dan 

pengelolaan citra kota, sehingga artikulasi citra kota menjadi sangat penting 

dalam pembentukan merek kota. Dinamika city branding terkait dengan 

pembentukan identitas kota yang bersifat berbeda dan mengarahkan bagaimana 

sebuah kota dikenal oleh khalayak.  

Proses branding kota terkait dengan pembentukan identitas yang bersifat 

berbeda dan mengarahkan bagaimana sebuah kota dikomunikasikan. Branding 

dilakukan untuk mengamankan kelebihan ekonomi dan kompetitif, pembangunan 

komunitas dan kohesi, serta meningkatkan keterlibatan sipil dan identitas dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS FESTIVAL TRADISI KESULTANAN KUTAI .... KEZIA ARUM SARY

http://www.balitbang.kominfo.go.id/


14 
 

 
 

sebuah tempat (Kavaratzis, 2004). Saat sebuah tempat telah bergeser dari produk 

menjadi brand, maka kota menjadi obyek yang dapat memberikan konfirmasi 

terhadap identitas. 

Saat sebuah kota telah bergeser dari produk menjadi brand, maka kota 

menjadi objek yang dapat memberikan konfirmasi terhadap identitas. Identitas 

merupakan instrumen yang menjadi dasar 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 (Yananda dan Salamah, 2014: 57). 

Dalam proses ini, satu hal yang cukup penting dalam pembentukan 

identitas Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kenyataan bahwa Festival Erau 

Adat Kutai memiliki news value yang tinggi, yang tidak bisa ditinggalkan dalam 

masyarakat lokal. Tingginya nilai budaya Erau Adat Kutai yang hadir di Kutai 

Kartanegara memiliki keunikan tersendiri, antara lain karena bergabungnya 

Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) di tahun 

2013.  

Pemilihan Festival Erau Adat Kutai sebagai sarana branding awal 

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pilihan yang cukup beralasan. Zhang 

dan Zhao (2009) menyatakan bahwa suatu kota harus mengadopsi strategi 

branding yang tepat. Mereka kemudian menyatakan bahwa mega-event suatu kota 

merupakan peluang yang bernilai untuk mengkomunikasikan identitas dan nilai 

inti suatu kota. Hal ini berarti bahwa, pemilihan branding kota/kabupaten secara 
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tepat, dengan ditunjang oleh komunikasi yang efektif terhadap branding tersebut, 

akan menarik banyak orang mengunjungi kota/kabupaten tersebut. 

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode studi 

kasus yang dirancang dalam penelitian ini, maka peneliti akan dapat menunjukkan 

identitas apa yang menggambarkan kabupaten Kutai Kartanegara. Peneliti 

kemudian akan mendeskripsikan bagaimana festival tradisi Kesultanan Kutai 

Kartanegara Ing Martadipura dijadikan sarana branding Kabupaten Kutai 

Kartanegara Kalimantan Timur periode tahun 2013. Diharapkan, penelitian ini 

mampu memberi gambaran secara lengkap mengenai tahap inisiasi pembentukan 

city branding Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, melalui penelitian ini, 

nantinya dapat juga dijadikan dasar dalam perumusan strategi komunikasi yang 

efektif terkait branding yang ditetapkan. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan utama yang ingin dijawab 

dari penelitian ini adalah “Bagaimana festival tradisi Kesultanan Kutai 

Kartanegara Ing Martadipura sebagai sarana branding Kabupaten Kutai 

Kartanegara Kalimantan Timur periode tahun 2013?”, yang kemudian dijabarkan 

dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura 

digambarkan melalui Festival Erau Adat Kutai? 

2. Bagaimana Festival Erau Adat Kutai menjadi sarana branding 

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur  periode tahun 2013? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini terbagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapat pemahaman mengenai 

tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura digambarkan melalui 

Festival Erau Adat Kutai dan juga mendapat pemahaman mengenai festival tradisi 

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai sarana branding 

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.  

 Dalam hal ini, peneliti melihat Kutai Kartanegara sebagai wilayah 

sosiokultural yang terbuka serta belum mengalami pembentukan identitas yang 

khas, sehingga seiring dengan diselenggarakannya Festival Erau Adat Kutai 

sebagai ajang dalam memperkenalkan tradisi dan budaya daerah mampu 

membawa nama Kutai Kartanegara baik di wilayah Kalimantan Timur, nasional 

maupun internasional. Dengan demikian mampu menyatakan identitas Kabupaten 

Kutai Kartanegara, karena hingga saat ini peneliti yang berdomisili di Kalimantan 

Timur sekalipun belum menemukan identitas yang khas pada Kutai Kartanegara. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan 

menguraikan bahwa Festival Erau Adat Kutai menjadi sarana branding 

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur  periode tahun 2013. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka hasil penelitian ini akan 

bermanfaat dalam dua hal yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis yakni: 
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I.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat dihasilkan melalui penelitian ini 

adalah: 

1. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada 

bidang kajian cultural study khususnya dalam bidang city branding, 

dengan penekanan pada aspek komunikasi. 

2. Menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berminat dalam kajian 

bidang kajian cultural study, khususnya dalam bidang city branding, 

dengan penekanan pada aspek komunikasi.  

I.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari studi ini adalah memberikan kontribusi berupa 

penjelasan yang lebih komprehensif terutama mendeskripsikan, menganalisa, dan 

menguraikan bahwa tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura 

digambarkan melalui Festival Erau Adat Kutai dan Festival Erau Adat Kutai 

menjadi sarana branding Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur  

periode tahun 2013.  

Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pengambilan keputusan dalam upaya city branding, serta 

memberikan arahan proses komunikasi yang efektif terhadap city branding 

tersebut. 
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