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Position Paper Branding Tempat merupakan seri pertama dari pembahasan topik 
Branding Tempat (Place Branding) hasil kerjasama antara Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM  FEUI) 
dengan Makna Informasi Indonesia. Seri perdana ini mengupas potensi pemanfaatan 
branding tempat terhadap 5 (lima) kota di region Jabodetabekjur, yaitu Bogor, Bekasi, 
Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan. Analisis yang dilakukan menggunakan 
2 (dua) perspektif disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan komunikasi pemasaran, dengan 
tujuan mengidentifikasi identitas berdaya saing yang dimiliki oleh kota-kota tersebut 
sebagai langkah awal proses branding tempat.   

Ummi Salamah  (ummi@maknainformasi.com)*

Muhammad Halley Yudhistira1 (mhyudhistira@lpem-feui.org)**

1 Penulis berterima kasih atas bantuan Diaz Erlangga dalam menyusun data dan memberi masukan dalam proses 
penulisan positioning paper ini. 

* Menyelesaikan studi doktoral di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada 2014 dengan disertasi ten-
tang Brand Pemimpin Politik.

** Menyelesaikan studi doktoral di National Graduate Institute for Policy Studies, Jepang pada 2014 dengan disertasi 
tentang ekonomi perkotaan dan transportasi.



3

LPEM FEUI

Seri 1/2015

Pengantar 

Branding tempat (place branding) 
adalah upaya untuk membangun 
ekonomi suatu tempat baik itu kota, 
kabupaten maupun provinsi. Meni-
lik istilah yang digunakan, branding 
merupakan instrumen yang dipinjam 
dari ilmu pemasaran. Dan laiknya 
produk seperti barang dan jasa, tempat 
juga membutuhkan citra dan repu-
tasi yang kuat sekaligus unik untuk 
memenangkan persaingan sumber 
daya ekonomi baik di tingkat lokal, 
regional, nasional maupun global 
(Yananda et al, 2014). 

Branding tempat sangat terkait dengan 
2 (dua) perspektif dalam memandang 
tempat, yaitu perspektif ekonomi 
berkenaan dengan fungsi-fungsi eko-
nomi yang ada dan mampu menjadi 
daya saing tempat, serta  perspektif 
komunikasi pemasaran yang menun-
jukkan citra dan reputasi yang dimi-

abstrak 

Analisis struktur ekonomi yang meliputi analisis karakteristik kualitas pen-
duduk dan tenaga kerja, industri serta infrastruktur dilakukan sebagai upa-
ya identifikasi potensi ekonomi kota Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang dan 
Tangerang Selatan. Analisis ini kemudian dibandingkan dengan analisis isu 
yang ada di media massa (surat kabar dan berita online) serta percakapan di 
media sosial. Gabungan dari kedua analisis ini memberikan masukan menge-
nai identitas berdaya saing untuk memproyeksikan positioning brand (brand 
positioning) dan citra brand (brand image) kota-kota tersebut ke depan. Kota 
Depok dan Tangerang Selatan sesuai untuk pengembangan ekonomi berba-
sis pengetahuan sementara Kota Bekasi dan Tangerang dapat dikembangkan 
sebagai kota industri berbasis manufaktur. Sedangkan Kota Bogor memiliki 
potensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata kota (urban tourism).  

liki tempat tersebut. Telaah berikut 
ini menggambarkan bagaimana ko-
ta-kota yang ada dalam region Great-
er Jakarta atau lebih dikenal dengan 
Jabodetabekjur dilihat dari kedua 
perspektif ini. 

Sebagai upaya untuk membangun 
ekonomi suatu kota, kabupaten atau 
provinsi, branding tempat harus ter-
kait dengan aktivitas ekonomi yang 
menggerakkan tempat tersebut. Mo-
tif ekonomi merupakan salah satu 
motif utama pemangku kepentingan 
untuk memilih untuk menempat-
kan sumber daya yang dimilikinya di 
suatu kota, kabupaten atau provinsi. 
Dan motif ekonomi menjadi pemben-
tuk dominan lintasan perkembangan 
suatu kota. Keberadaan kota sebagai 
wadah aktivitas ekonomi menjadi 
sumber untuk berbagai fungsi-fungsi 
layanan sesuai kebutuhan pemangku 
kepentingan kota. 
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Warga memiliki kepentingan ter-
kait haknya memperoleh fasilitas 
dasar maupun khusus, baik berupa 
infrastruktur pendidikan, kesehatan, 
hingga kesempatan kerja dan bisnis. 
Pengusaha dan penanam modal (in-
vestor) membutuhkan infrastruktur 
dan insentif ekonomi sebagai salah 
satu faktor penentu keputusan eks-
pansi usaha dan penanaman modal. 
Selain itu, pemerintah daerah harus 
mampu mengolah pesan visi dan misi 
ekonomi daerahnya sehingga mampu 
menarik faktor-faktor dan pelaku 
ekonomi yang sesuai dengan rencana 
pembangunan ekonomi daerah. 

Oleh karena itu, branding tempat 
yang digagas oleh pemerintah daerah 
sebagai perangkat pembangunan eko-
nomi kota menjadi sinyal awal yang 
positif bagi pemangku kepentingan 
kota, kabupaten atau provinsi. Brand-
ing tempat merupakan jalan pintas 
(shortcut) untuk memberikan gambar-
an tentang aktivitas ekonomi, ter-
masuk keunggulan komparatif dan 
bahkan keunggulan kompetitif yang 
dimilliki tempat tersebut. Brand yang 
dimiliki suatu tempat sejatinya adalah 
pesan mengenai potensi dan daya sa-
ing ekonomi daerah yang dimaksud. 
Branding tempat juga mengandung 
pesan proses transformasi struktural 
ekonomi daerah yang tengah terjadi 
maupun yang menjadi visi ke depan. 
Proses transformasi ini tercermin, seti-
daknya dari perubahan postur pereko-
nomian, struktur penduduk, dan ke-
tersediaan infrastruktur.  

Upaya untuk membangun tempat 
tidak lepas dari kolaborasi antara 

pemangku kepentingan, baik inter-
nal maupun eksternal. Langkah yang 
melibatkan banyak pihak ini akan 
lebih mudah mencapai tujuan bila 
suatu kota, kabupaten atau provinsi 
memiliki citra brand positif yang 
kuat. Citra brand yang dimiliki se-
buah tempat merupakan jaminan 
bagi pemangku kepentingan untuk 
memenuhi kebutuhan masing-ma-
sing dan turut berkontribusi dalam 
pembangunan kota, kabupaten atau 
provinsi terkait. Citra tentang suatu 
tempat akan membantu pemasaran 
produk, baik barang maupun jasa, 
yang terkait dengan tempat maupun 
pemasaran tempat itu sendiri. 

Analisis dengan perspektif komunikasi 
menelaah citra brand kota sebagaima-
na ditampilkan oleh media massa, 
yaitu surat kabar dan situs berita on-
line, serta perbincangan yang terjadi di 
media sosial. Telaah informasi tentang 
kota menggunakan berita yang ada di 
media massa sebagai sumber informasi 
tentang kota. Kondisi fisik dan non 
fisik suatu kota merupakan agenda 
building yang diolah media menjadi 
agenda setting untuk publik. Oleh kare-
na itu, telaah ini dilakukan dengan 
kesadaran bahwa berita merupakan 
hasil dari kebijakan redaksi media dan 
juga aktivitas kehumasan pemerin-
tahan kota. Selain itu, terdapat juga 
pemangku kepentingan lain yang 
turut mempengaruhi berita yang di-
tampilkan tentang sebuah kota seperti 
keberadaan kalangan bisnis dan juga 
warga (Avraham, 2008).   

Isu-isu yang diangkat oleh media 
massa maupun yang dibicarakan di 
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media sosial ditelaah dengan meng-
gunakan 6 (enam) aktivitas yang 
mampu membangun citra brand 
tempat (Anholt, 2007). Keenam akti-
vitas tersebut adalah turisme, brand, 
kebijakan (policy), investasi, budaya 
dan warga. Selain melalui aktivitas, 
citra brand kota juga dibagi men-
jadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu komu-
nikasi primer, komunikasi sekunder 
dan komunikasi tersier. Komunikasi 
primer adalah komunikasi yang ber-
sumber pada aspek spasial dan non 
spasial kota. Komunikasi sekunder 
merupakan upaya pemerintah kota 
menyampaikan pesan terarah dalam 
bentuk iklan, promosi dan public re-
lations (PR). Sedangkan komunikasi 
tersier adalah apa yang berkembang 
di media massa dan percakapan baik 
secara langsung maupun melalui me-
dia sosial (Kavaratzis, 2004). Analisis 
dengan menggunakan isu-isu di me-
dia massa dan media sosial merupa-
kan analisis komunikasi tersier dalam 
membangun citra kota. Namun isu-
isu yang muncul di media dapat di-
identifikasi berdasarkan tingkatan 
komunikasi ini. 

Analisis dilakukan terhadap 5 (lima) 
kota di region ini selain DKI Ja-
karta, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, 
Tangerang dan Tangerang Selatan 
(selanjutnya disingkat Bodetabek). 
Kota-kota tersebut notabene meru-
pakan daerah penyangga ibukota 
namun justru harus bersaing dengan 
sesamanya untuk mendapatkan sum-
ber daya. DKI Jakarta tidak diikut-
sertakan karena peran dan fungsinya 
saat ini sangat sentral dalam region 
Jabodetabekjur. Dalam tulisan ini, 

entitas kabupaten di region Jabodeta-
bek yang meliputi Kabupaten Bekasi, 
Kabupaten Tangerang dan Kabupaten 
Bogor juga tidak menjadi unit analisis 
karena karakter (ekonomi) -nya yang 
mulai berbeda dari kota-kota yang di-
jadikan unit analisis.  

DKI Jakarta merupakan pusat 
aglomerasi ekonomi kawasan Jabo-
detabekjur bahkan Indonesia, deng-
an tingkat kemajuan ekonomi yang 
sangat tinggi. Sebagai gambaran, 
pendapatan per kapita per tahun DKI 
Jakarta 2010 mencapai 82.1 juta ru-
piah atau lebih tinggi 4 (empat) kali 
lipat dari pendapatan perkapita per 
tahun Bodetabek yang sebesar 18.8 
juta rupiah. Oleh karenanya, anali-
sis branding tempat DKI Jakarta 
menjadi tidak relevan terutama bila 
membandingkan daerah ibu kota ini 
dengan kota-kota di sekitarnya. Seba-
liknya, branding tempat DKI Jakarta 
menjadi lebih atraktif bila disanding-
kan dengan berbagai megapolitan 
lain di Asia maupun dunia. 

Dalam konteks  kota-kota di kawasan 
Bodetabek, identitas brand tempat 
dapat mengarahkan positioning brand 
untuk menghasilkan citra brand yang 
diinginkan pemangku kepentingan 
suatu kota dalam sistem perkotan 
di region perkotaan Jabodetabekjur. 
Dengan menggali karakter ekonomi 
dan mengevaluasi citra kota, kota-
kota ini akan mampu menemukenali 
identitas yang dimilikinya, menemu-
kan posisi yang sesuai dan memba-
ngun citra brand kota untuk menarik 
sumber daya. 
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struktur ekonomi 
kota-kota bodetabek   

Karakteristik kualitas penduduk 
dan sebaran tenaga kerja

Kualitas penduduk dapat dilihat 
dari indikator Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang merupakan in-
deks komposit dari beberapa aspek, 
yaitu kesehatan (angka harapan 
hidup), pengetahuan (tingkat me-
lek huruf dan rata-rata usia sekolah) 
dan standar hidup (PDRB perkapita 
disesuaikan). Semakin tinggi nilai in-
deks pembangunan suatu kota maka 
semakin tinggi pula kualitas hidup 
penduduk kota bersangkutan. Ber-
dasarkan data Bank Dunia, terlihat 
bahwa semua kota di wilayah Bode-
tabek mengalami peningkatan indeks 
pembangunan manusia antara perio-
de 2006 dan 2011 (Tabel 1). 

Tangerang memiliki indeks pemba-
ngunan manusia yang paling rendah 
yaitu sebesar 74,1 (2006) dan 75,4 
(2011). Kota Bekasi memiliki pe-
ningkatan nilai indeks pembangunan 
manusia yang paling signifikan pada 
periode 20062011 yakni sebesar 
1,8 indeks poin, disusul Kota De-
pok sebesar 1,7 indeks poin, Kota 
Bogor sebesar 1,5 indeks poin dan 
Kota Tangerang sebesar 1,32 indeks 
poin. Dapat dikatakan bahwa kuali-
tas penduduk relatif lebih tinggi pada 
wilayah Selatan dan Timur di kota 
penyangga DKI Jakarta seperti Kota 
Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi 
namun relatif rendah pada kota di 
wilayah barat penyangga DKI Jakar-
ta seperti Kota Tangerang dan Kota 
Tangerang Selatan.

Selain berdasarkan indeks pemba-
ngunan manusia, kualitas penduduk 

Human Development Index
2006 2011

Kota Bogor 74,6 76,1
Kota Bekasi 74,8 76,7
Kota Depok 77,7 79,4
Kota Tangerang 74,1 75,4
Kota Tangerang Selatan n.a 76,0
Rata-Rata 75,29 76,71

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Bodetabek

Kota Depok memiliki indeks pem-
bangunan manusia yang paling 
tinggi dibandingkan kota lainnya di 
Bodetabek yaitu sebesar 77,7 (2006) 
dan 79,4 (2011), sedangkan Kota 

dapat dilihat pula dari tingkat pen-
didikan. Berdasarkan indikator 
ijasah tertinggi yang dimiliki oleh 
penduduk usia kerja kota-kota Bo-
detabek, mayoritas penduduk usia 



7

LPEM FEUI

Seri 1/2015

produktif di wilayah tersebut memi-
liki ijasah tertinggi pada jenjang pen-
didikan menengah atas (Tabel 2). Hal 
ini dapat dilihat pada 2007 di mana 
30 persen lebih penduduk yang beru-
sia di atas 15 tahun di Bodetabek me-
miliki ijasah Sekolah Menengah Atas 
(SMA) atau setara SMA. Pola serupa 
terjadi pula pada periode 5 (lima) 
tahun setelahnya. Namun patut di-
catat, Kota Tangerang mengalami 
pergeseran proporsi terbesar kepada 
jenjang pendidikan Sekolah Dasar 
(SD) atau setara SD. 

Proporsi kedua terbanyak dalam 
konteks ijasah yang ditamatkan pen-
duduk usia kerja pada 2007 dan 2012 
adalah ijasah Sekolah Menengah Per-
tama (SMP) atau setara SMP yang 
bernilai 20 persen lebih di Kota Beka-
si, Kota Depok, Kota Tangerang, dan 
Kota Tangerang Selatan. Pola yang 
berbeda ditunjukkan oleh Kota Bo-
gor yang memiliki proporsi kedua 
terbanyak dalam hal ijasah tertinggi 
yang ditamatkan pada jenjang Seko-
lah Dasar (SD) atau setara SD. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bah-
wa 50 persen lebih penduduk usia 
produktif di masing-masing wilayah 
Bodetabek memiliki ijasah sekolah 
menengah. Proporsi kepemilikan 

ijasah penduduk usia kerja di masing-
masing wilayah Bodetabek rela-
tif rendah pada jenjang pendidikan 
tinggi (diploma dan sarjana strata 
satu) yang hanya memberikan kon-
tribusi sekitar 10 - 20 persen. Semen-
tara level pendidikan sarjana strata 
dua dan tiga hanya memberikan pro-
porsi yang sangat rendah dengan ni-
lai kurang dari 2 (dua) persen. Dalam 
hal ini, kota Depok dan Bekasi me-
ngalami peningkatan jumlah pekerja 
berpendidikan menengah yang cu-
kup signifikan dibandingkan dengan 
kota-kota yang lain. 

Tren data di atas menjadi sinyal bah-
wa mayoritas penduduk usia kerja di 
wilayah Bodetabek masih didominasi 
pekerja  pendidikan sekolah mene-
ngah. Selain itu, masih terdapat per-
masalahan penduduk usia kerja yang 
tidak memiliki ijasah SD di masing-
masing wilayah Bodetabek meski-
pun proporsinya relatif rendah, yakni 
sekitar 4 - 9 persen. Kondisi terse-
but merupakan masalah yang harus 
segera diatasi melalui implementasi 
program kejar paket sebagai upaya 
kesetaraan pendidikan dasar maupun 
menengah secara inklusif. Di sisi lain, 
akses terhadap jenjang pendidikan 
tinggi juga terbukti masih rendah 

Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok Kota Tangerang Kota TangSel
2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2012

Tidak SD 9,1 8,4 5,9 3,5 5,3 4,8 6,8 5,6 4,7
SD 27,1 23,2 16,8 13,6 20,3 15,0 18,1 35,9 13,4
SMP 19,9 21,1 21,1 21,5 22,6 22,2 25,7 24,6 21,2
SMA 30,5 34,7 38,2 41,5 37,3 39,3 38,9 21,9 38,4
D1-S1 11,5 11,6 17,3 18,8 13,9 16,6 10,2 11,6 20,6
>S1 1,9 1,0 0,8 1,2 0,6 2,0 0,4 0,4 1,6

Tabel 2. Karakteristik pendidikan tenaga kerja Bodetabek 
(dalam persen)
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terlihat dari rendahnya proporsi ijasah 
tertinggi yang dimiliki pada jenjang 
tersebut di masing-masing wilayah 
Bodetabek. Akses terhadap pendi-
dikan yang lebih tinggi berperan 
dalam meningkatkan produktivitas 
akibat akumulasi pengetahuan dan 
kemampuan sehingga meningkat-
kan pendapatan di masa depan bagi 
individu. Hal tersebut pada akhirnya 
akan berdampak bagi peningkatan 
perekonomian.

persen dan 31,9 persen. Pekerja di 
Kota Tangerang Selatan dan Kota 
Bekasi sebagian besar bekerja pada 
sektor jasa lain dengan proporsi di 
2010 sebesar 32,5 persen dan 2007 
sebesar 25,4 persen serta pada 2012 
sebesar 33,6 persen dan 29,6 persen. 
Kota Tangerang memiliki perbedaan 
dibanding kota-kota lainnya karena 
sebagain besar pekerjanya bekerja di 
sektor manufaktur dengan proporsi  
di 2007 sebesar 32,7 persen dan 32,1 
persen pada 2012.

Tabel 3. Proporsi tenaga kerja sektoral (dalam persen)

Tangsel Tangerang Bogor Bekasi Depok
2010 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Pertanian 1,1 0,3 1,0 0,7 2,5 1,6 1,7 0,4 1,7 2,1
Konstruksi 7,3 6,3 3,9 3,7 6,8 4,6 6,1 5,9 5,8 9,3
Jasa keuangan 8,3 13,7 4,5 6,2 3,3 8,5 5,3 8,8 8,2 5,9
Manufaktur 9,1 8,3 32,7 32,1 13,3 17,7 22,0 23,6 14,2 13,1
Pertambangan 0,6 1,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,6 0,8 0,6 0,7
Jasa Lainnya 32,5 33,6 17,8 20,3 26,6 29,5 25,4 29,6 23,6 28,5
Perdagangan, hotel, 
restoran 32,1 28,0 26,1 28,2 34,8 30,1 24,1 24,1 30,2 31,9
Transportasi,
komunikasi 8,3 8,4 13,3 8,3 12,2 7,4 14,2 6,3 14,9 7,4
Listrik, utility 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 1,1

Di samping level pendidikan peker-
ja di tiap kota, karakteristik tenaga 
kerja perkotaan dapat pula ditelu-
suri melalui proporsi tenaga kerja 
di setiap sektor perekonomian. Sek-
tor ekonomi berupa perdagangan, 
hotel, restoran dan sektor jasa lain 
menjadi 2 (dua) sektor utama yang 
mampu menyerap tenaga kerja se-
cara dominan di wilayah Bodetabek. 
Kota Bogor dan Kota Depok men-
dominasi proporsi pekerja terbesar di 
sektor perdagangan, hotel, restoran 
dengan proporsi masing-masing di 
2007 sebesar 38,4 persen dan 30,2 
persen serta di 2012 sebesar 30,1 

Sektor ekonomi primer yang berbasis 
pertanian dan ekstraktif di masing-
masing wilayah Bodetabek berkon-
tribusi sangat rendah dalam hal pe-
nyerapan pekerja dilihat dari proporsi 
pekerja sektor tersebut kurang dari 
3 persen. Kondisi tersebut dapat 
dijelaskan karena karakteristik suatu 
wilayah kota cenderung mengalami 
pergeseran kegiatan ekonomi dari 
sektor primer yang berbasis perta-
nian atau ekstraktif menjadi domi-
nasi sektor non-primer seperti industri 
dan jasa. Penyerapan tenaga kerja 
menjadi permintaan turunan atas 
perkembangan suatu sektor ekonomi 
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sehingga pergeseran kegiatan sektor 
non-primer akan diakomodir dengan 
penyerapan tenaga kerja sektor terse-
but.

Karakteristik industri
Industri menengah memiliki pekerja 
antara 20 hingga 100 orang sedang-
kan industri besar memiliki pekerja di 
atas 100 orang. Berdasarkan klasifi-
kasi industri tersebut maka terlihat di 
antara kota Bodetabek, selama 2005 
dan 2010 konsentrasi industri cen-
derung terletak di Kota Tangerang. 
Proporsi industri menengah di Kota 
Tangerang mencapai  50 persen lebih 
terhadap jumlah industri menengah 
di Bodetabek sedangkan proporsi 
industri besar di Kota Tangerang 
mencapai  60 persen lebih terhadap 
jumlah industri besar yang ada di 
Bodetabek. Hal ini berdampak ter-
hadap data sebelumnya yakni jumlah 
pekerja sektoral, di mana banyaknya 
jumlah industri menengah dan besar 
yang ada di Kota Tangerang akan 
berdampak terhadap besarnya per-
mintaan tenaga kerja di sektor indus-
tri sehingga Kota Tangerang memi-
liki proporsi penyerapan tenaga kerja 
yang besar di sektor industri.

Konsentrasi kedua terbesar dalam hal 
industri menengah dan besar di Bode-
tabek 2005 dan 2010 berada di  Kota 
Bekasi dengan persentase jumlah in-
dustri menengah sebesar 21,9 persen 
dan 20 persen, sedangkan persentase 
jumlah industri besar mencapai 20,7 
persen dan 19,1 persen. Kota Depok 
memiliki konsentrasi industri meneng-
ah yang sangat rendah yakni sebesar 
8,4 persen dan 8,1 persen di 2005 dan 
2010. Sebaliknya Kota Bogor memi-
liki konsentrasi industri besar yang 
sangat rendah yakni sebesar 5,8 persen 
dan 6,3 persen di 2005 dan 2010.

Karakteristik aktivitas ekonomi
Aktivitas ekonomi suatu kota dapat 
dilihat dari besaran produksi yang 
dihasilkan kota tersebut dan diwakili 
oleh indikator Produk Domestik Re-
gional Bruto (PDRB). Kontribusi 
suatu sektor ekonomi di suatu kota 
akan meningkat apabila pertumbuh-
an nilai tambah bruto sektor tersebut 
meningkat lebih cepat dibandingkan 
peningkatan pertumbuhan PDRB 
riil di suatu kota. Proporsi kontri-
busi sektoral akan menggambarkan 
sektor unggulan yang menjadi basis 
peningkatan PDRB.

Industri Menengah Industri Besar
2005 2010 2005 2010

Kota Bogor 12,8 12,7 5,8 6,3
Kota Bekasi 21,9 20,0 20,7 19,1
Kota Depok 8,4 8,1 12,4 10,8
Kota Tangerang 57,0 59,1 61,0 63,9
Total 100 100 100 100

Tabel 4. Sebaran Industri Besar dan Menengah (dalam persen)
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Proporsi sektor manufaktur dan sek-
tor perdagangan, hotel, dan restoran 
di masing-masing wilayah Bodeta-
bek memperlihatkan kontribusi yang 
dominan. Sektor manufaktur men-
jadi penyumbang nilai output kota 
terbesar di Kota Tangerang sebesar 
52,8 persen, Kota Bekasi sebesar 
46,1 persen, dan Kota Depok sebesar 
40,4 persen pada 2007.  Pada 2012 
kontribusinya sebesar 45,6 persen, 
41,2 persen, dan 39,2 persen. Sek-
tor perdagangan, hotel, dan restoran 
menjadi penopang ukuran ekonomi 
di Kota Tangerang Selatan sebesar 
33,4 persen pada 2010 dan sebesar 
34,5 persen di 2012 sedangkan di 
Kota Bogor 2007 sebesar 30 persen 
dan 28,7 persen di 2012.

Sektor pertanian, pertambangan 
dan penggalian menyumbang pro-
porsi PDRB riil yang sangat rendah. 
Hal ini dikarenakan secara struktur 
administrasi maupun struktur eko-
nomi di wilayah-wilayah tersebut 
berbentuk kota sehingga peran sek-
tor primer akan semakin menurun 
sedangkan peran sektor sekunder dan 

tersier akan mendominasi perekono-
mian. Selain itu, sektor lain seperti 
jasa keuangan, transportasi dan ko-
munikasi juga memiliki kontribusi 
yang signifikan pada Kota Tangerang 
Selatan dan Kota Bogor dengan sum-
bangsih 10 hingga 15 persen. 

Karakteristik infrastruktur
Kualitas infrastruktur kota termasuk 
salah satu parameter yang menentu-
kan citra. Semakin luas akses infra-
struktur mendasar yang dapat men-
jangkau masyarakat, semakin tinggi 
pula citra kota tersebut sebagai kota 
yang livable bagi masyarakatnya. Di 
2010, akses terhadap listrik di mas-
ing-masing kota wilayah Bodetabek 
dapat dikatakan sudah cukup mera-
ta. Hal ini dikarenakan hampir 100 
persen rumahtangga di masing-ma-
sing kota wilayah Bodetabek sudah 
memiliki akses terhadap listrik. 

Meski demikian, akses sanitasi belum 
merata di wilayah Bodetabek. Kota 
Depok dan Kota Tangerang Selatan 
dikatakan memiliki tingkat inklusi-
vitas yang baik dalam memberikan 

Tangsel Tangerang Bogor Bekasi Depok
2010 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Pertanian 1,0 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 0,8 3,0 2,6
Konstruksi 7,6 7,8 1,8 2,1 7,2 6,5 3,7 3,9 6,1 7,1
Jasa Keuangan 11,6 11,5 3,1 3,7 14,0 15,3 4,0 4,3 4,0 4,0
Manufaktur 16,5 15,1 52,8 45,6 28,1 28,3 46,1 41,2 40,4 39,2
Pertambangan dan
Penggalian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jasa Lainnya 14,9 14,6 2,0 2,3 7,4 7,1 6,3 6,3 7,4 7,3
Perdagangan, hotel, 
restoran 33,4 34,5 27,2 31,1 30,0 28,7 27,8 29,2 31,0 31,8
Transportasi dan
komunikasi 11,1 11,8 11,8 14,2 9,8 10,4 7,6 10,0 5,0 5,1
Utility 3,9 3,9 1,0 0,9 3,2 3,3 3,5 4,3 3,1 3,1

Tabel 5. Proporsi PDRB Riil sektoral (dalam persen)
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akses sanitasi bagi masyarakatnya 
karena proporsi rumahtangga deng-
an sanitasi yang baik mencapai 93,1 
persen dan 90,8 persen, sedangkan 
kota Bekasi dianggap relatif buruk 
dalam hal akses sanitasi dibanding 
kota lainnya di mana hanya 70,2 
persen rumahtangga di kota tersebut 
memiliki akses terhadap sanitasi yang 
baik. 

Akses terhadap air bersih juga mam-
pu menjadi indikator infrastruktur 
dasar masyarakat suatu kota. Kota 
Tangerang relatif baik dalam akses 
air bersih dibanding kota lainnya di 
Bodetabek karena memiliki tingkat 
inklusivitas akses air bersih sebesar 
84,2 persen dari seluruh rumahtang-
ga di kota tersebut, sedangkan Kota 
Bogor dianggap relatif buruk dalam 
akses air bersih bagi masyarakatnya 
di mana hanya mampu memberikan 
64,3 persen akses air bersih terhadap 
total rumahtangga. 

Citra kota-kota bodetabek

Di samping dilihat dari aktivitas 
ekonominya, citra tentang tempat 
antara lain dapat dilihat dari analisis 
isu terkait tempat tersebut, baik isu-
isu yang diangkat oleh media massa 

maupun isu-isu yang menjadi perbin-
cangan di media sosial. Analisis isu 
yang ada di media massa (surat kabar) 
akan menjadi basis awal sekaligus ba-
han perbandingan dengan analisis isu 
mengenai kota melalui percakapan 
yang terjadi di media sosial. 

Citra yang dimiliki brand kota-kota 
Bodetabek di media massa tercermin 
dari hasil analisis konten terhadap 
media massa cetak, yaitu surat kabar. 
Surat kabar dipilih karena sifatnya 
yang deskriptif dan lebih mendalam 
dalam membahas isu dibandingkan 
media massa lainnya seperti televisi 
atau radio. Selain itu, konten surat 
kabar juga lebih mudah untuk di-
analisis dan tidak terikat oleh waktu. 
Surat kabar yang menjadi sampel 
adalah 2 (dua) surat kabar regional 
Jabodetabekjur Warta Kota  dan Indo 
Pos serta 4 (empat) surat kabar nasio-
nal, yaitu Kompas, Seputar Indonesia 
(Sindo), Media Indonesia, Koran Tempo. 
Analisis terhadap surat kabar meli-
puti 403 artikel berita yang dimuat 
dalam 4 (empat) bulan, yaitu sejak 1 
Mei  31 Agustus 2014.

Sedangkan citra sebagaimana ada di 
situs berita online dilakukan dengan 
melakukan analisis konten berita-
berita online dengan menggunakan 

Tangsel Tangerang Bogor Bekasi Depok
Akses listrik 99,6 99,4 99,8 99,0 99,9
Akses sanitasi 90,8 74,7 84,3 70,2 93,1
Akses air bersih 71,6 84,2 64,3 75,7 75,5

Tabel 6. Akses rumah tangga terhadap infrastruktur (proporsi) 2010
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mesin pencari yang didesain secara 
khusus untuk mendapatkan informasi 
tentang kota-kota tersebut. Demiki-
an juga dengan percakapan di media 
sosial (Twitter) yang menggunakan 
mesin pencari dan penyaring khusus 
untuk mendapatkan informasi men-
genai percakapan terkait kota Bogor, 
Depok, Bekasi dan Tangerang. Khu-
sus untuk analisis berita online dan 
media sosial, entitas Tangerang Se-
latan digabung dengan Tangerang se-
mentara periode pengamatan dimulai 
pada akhir Juli 2014 sampai dengan 
awal November 2014. 

Citra Brand Kota 
di Mata Media Massa
Keenam surat kabar yang menjadi 
sampel selain memiliki tingkat ke-
terbacaan (readership) tinggi juga 
mewakili 5 (lima) kelompok bisnis 
media besar yang memiliki integrasi 
secara horisontal. Artinya masing-
masing kelompok media ini selain 
memiliki surat kabar juga memiliki 
media massa lain seperti televisi, ra-
dio dan/atau berita online. Berikut 
sebaran berita di surat kabar yang 
diamati terkait berita mengenai Kota 
Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang 
dan Tangerang Selatan.   

33%
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10%

9%

9% 6%

Indo Pos Warta Kota

Koran SINDO Media Indonesia

Koran Tempo Kompas

Gambar 1.  Sebaran Media & Tone Berita Jabodetabek
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Dari total 403 berita tentang Kota 
Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan 
Tangerang Selatan (Bodetabek), surat 
kabar regional seperti Warta Kota dan 
Indo Pos merupakan surat kabar yang 
lebih banyak mengangkat tentang 
kota-kota di Jabodetabek ketimbang 
surat kabar nasional seperti Seputar In-
donesia, Media Indonesia, Koran Tempo 
dan Kompas. Baik surat kabar regional 
maupun surat kabar nasional juga 
cenderung lebih banyak mengang-
kat kota-kota tersebut dengan tone 
negatif sebagaimana terlihat dalam 
Gambar 2.

Kecenderungan media untuk meng-
angkat berita yang negatif tidak 
lepas dari topik berita itu sendiri. 
Isu-isu terkait region Jabodetabek 
yang banyak terkait dengan masalah 
keamanan (hukum dan kriminal) 
serta infrastruktur (perhubungan dan 
transportasi). Isu-isu lainnya yang 
relatif banyak diangkat oleh surat 
kabar adalah isu pendidikan, pener-
tiban, lingkungan hidup, sosial ke-

masyarakatan juga tata kelola peme-
rintahan. Berdasarkan topik-topik 
yang banyak diangkat oleh media 
selama periode waktu pengamatan, 
berikut sebaran isu-isu terkait kota 
Bodetabek di Gambar 2.

Surat kabar memiliki perhatian yang 
relatif berbeda terhadap brand ko-
ta-kota di Bodetabek. Kota Depok 
merupakan kota di region Bodeta-
bek selain DKI Jakarta yang paling 
banyak diangkat dalam berita su-
rat kabar. Kota ini diangkat dalam 
29,78% berita, disusul oleh Bekasi 
dan Bogor (masing-masing 23,08 
persen), Tangerang Selatan (Tangsel) 
(12,41persen) dan Tangerang (11,66 
persen). Lain halnya dengan berita 
online, media ini lebih banyak meng-
angkat isu-isu terkait Kota Bogor. 
Kota-kota berikutnya berdasarkan 
penyebutan di berita online adalah 
Kota Depok, Bekasi dan Tangerang. 
Khusus Tangerang Selatan, kota ini 
dianalisis secara gabungan dengan 
Kota Tangerang.

Gambar 2. Kategori Berita Bodetabek
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Jumlah berita di berita online tentang 
kota-kota Bodetabek dapat dilihat 
dalam tabel berikut.  

Berikut gambar urutan kota ber-
dasarkan pemberitaan surat kabar 
dan berita online. 

Dari perbandingan di atas dapat di-
tarik kesimpulan bahwa Bogor, Beka-
si dan Depok mendapatkan perhatian 
yang relatif besar dari media massa 
dilihat dari jumlah berita mengenai 
kota-kota ini. Sedangkan Tangerang 
dan Tangerang Selatan cenderung 
kurang mendapatkan tempat di surat 
kabar maupun berita online. 

Kota Depok selain merupakan kota 
yang paling banyak diangkat oleh su-
rat kabar juga memiliki berita dengan 
isu yang relatif beragam (20 kategori 
yang berkembang menjadi 58 sub 
kategori), disusul oleh Bekasi (15 ka-
tegori; 48 sub kategori) dan kemudi-

an berturut-turut Bogor (14 kategori; 
34 sub kategori),  Tangerang Selatan 
(12 kategori; 29 sub kategori) dan 

Tangerang (11 kategori; 29 sub ka-
tegori). Dari data ini terlihat bahwa 
bila Depok adalah kota dengan isu-

Bogor Depok Bekasi Tangerang
Artikel Berita

Online
6.957 6.387 5.959 5.337

Tabel 7. Jumlah Penyebutan di Berita Online

Gambar 3. Urutan Kota Berdasarkan Pemberitaan 
di Surat Kabar & Online

          Surat Kabar   Berita Online

isu yang relatif beragam, sebaliknya 
Tangerang merupakan kota yang di-
angkat dalam isu-isu yang relatif ter-
batas. 

Dari aspek tone, secara umum su-
rat kabar cenderung mengangkat 
berita dengan tone negatif tentang 
kota-kota di Bodetabek. Berita ten-
tang region ini diangkat dengan per-
bandingan 31 persen berita positif, 
47 persen berita negatif sementara 
sisanya netral. Dibandingkan dengan 
kota lainnya di region Jabodetabek, 
Depok juga lebih banyak diangkat 
secara negatif dibandingkan dengan 
kota-kota lainnya (63 persen berita 

Depok

Bekasi & Bogor

Tangsel

Tangerang
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negatif;21 persen berita positif). Kota 
yang banyak diangkat secara positif 
adalah Tangerang (36 persen berita 
positif; 23 persen berita negatif). 
Kota urutan kedua yang diangkat se-
cara positif adalah Bogor (34 persen 
positif, 40 persen negatif) meski ma-
sih cenderung lebih banyak diangkat 
dalam tone negatif ketimbang posi-
tif, lalu berturut-turut Bekasi (40 
persen positif, 48 persen negatif) dan 
Tangerang Selatan (26 persen positif, 
46 persen negatif).    

Selain tone, isu-isu yang cenderung 
dominan di media massa terkait kota 
juga dapat menjadi cerminan seper-
ti apa kota-kota tersebut di mata 

media. Ditinjau dari masing-masing 
kota, isu-isu yang paling banyak di-
angkat di masing-masing kota Bode-
tabek adalah sebagai berikut. 
Isu-isu terkait Bogor didominasi de-
ngan isu transportasi dan langkah 
penertiban yang dilakukan oleh pe-
merintah kota. Terlihat bahwa Peme-
rintah Kota Bogor mampu mengirim-
kan pesan terkait dengan tata ruang 
dan potensi wisata yang dimiliki 
Bogor. Lain halnya dengan Depok. 
Kota ini meski juga marak dengan 
isu penertiban namun mendapatkan 
sorotan untuk isu terkait pencemaran 
lingkungan, tindak kejahatan, ke-
macetan dan juga jalan yang rusak. 

Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok Kota Tangerang Kota Tangsel

Kemacetan Akses Tol Bekasi Barat Penertiban Parkir Liar Kasus Pembunuhan Kasus Bayi Terlantar

Penerimaan Peserta 

Didik Baru Online 2014

Penerimaan Peserta 

Didik Baru Online 2014

Pencemaran Limbah 

Pabrik 

Kinerja Pemkot 

Adipura  Kencana 2014

Kasus Pembunuhan 

Penertiban Parkir Liar Proyek Siphon Kali 

Bekasi

Penertiban Angkot,  

Kendaraan

RSUD Tangerang  RS 

Rujukan BPJS

Kasus TPS Cipeucang 

Penertiban Angkot Kasus Perampokan 

Senjata Api

Kasus Perampokan Kasus Narkoba Penertiban Parkir  -

Stasiun

Aktivasi JPO 

Terowongan  Stasiun 

Kemacetan Kekerasan Seksual 

Anak Jalanan 

Kecelakaan Lalin AKAP Sengketa Lahan 

Potensi Pariwisata 

Bogor

Pembangunan Jalan 

Akses Jakarta

Penertiban Angkot,  

Kendaraan

Antisipasi  Virus MERS Masalah Anak Jalanan 

Moda Transportasi 

Bogor

Tol Becakayu  Bekasi 

Cawang Kamp.Melayu

Kemacetan Kasus Mal Praktek  RS 

Medika Lestari

Krisis Air Bersih

Tataruang  Bebasis 

Lingkungan 

TPA Sumur Batu Kecelakaan Lalin 

Pawal Walikota

Bus Rapid Transit Ujian Nasional 2014

Perbaik Trotoir -

Pedestrian

Kinerja Keuangan 

BUMD

Jalan Rusak Izin Praktek Dokter

TPS Galuga Sampah &  

Pencemaran Pabrik

Renovasi Pasar 

Cisalak

Tabel 8.  Kategori Isu Dominan Tiap Kota di Jabodetabek 
di Surat Kabar
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Akan halnya Bekasi, kota di sebelah 
Timur DKI Jakarta ini banyak di-
angkat terkait dengan masalah trans-
portasi, tindak kejahatan, kemacetan 
dan sampah.  Sementara Tangsel 
disorot terkait masalah kesejahteraan 
sosial, tindak kejahatan dan kasus-
kasus terkait pelayanan publik yang 
diselenggarakan pemerintah kota. 
Kota dengan fokus isu yang paling 
terarah adalah Tangerang. Kota ini 
meski tetap banyak disebut dalam 
isu-isu terkait tindak kejahatan mam-
pu menempatkan pesan pemerintah 
kota terkait pelayanan kesehatan. 

Seperti disebutkan di atas, citra brand 
kota terbentuk dari beberapa tingkatan 
komunikasi, yaitu komunikasi pri-
mer, sekunder dan tersier. Komuni-
kasi primer adalah komunikasi yang 
bersumber pada aspek spasial dan non 
spasial kota. Komunikasi sekunder 
merupakan upaya pemerintah kota 
menyampaikan pesan terarah dalam 
bentuk iklan, promosi dan public re-
lations (PR). Sedangkan komunikasi 
tersier adalah apa yang berkembang 
di media massa dan percakapan baik 
secara langsung maupun melalui me-
dia sosial (Kavaratzis, 2004). 

Dilihat dari isu-isu tentang brand 
kota dalam kerangka tingkatan ko-
munikasi ini, kebanyakan kota di Bo-
detabek masih berada pada tahapan 
komunikasi primer. Masalah yang 
dihadapi kota-kota Bodetabek di me-
dia terutama terkait dengan masalah 
infrastruktur dan organisasi pemer-
intahan. Pesan yang terkait dengan 
promosi, iklan atau informasi pelu-
ang yang ada di kota tersebut masih 

relatif jarang. Seperti terlihat pada 
Tabel 8 di atas, hanya Bogor dan 
Tangerang yang mampu mengirim-
kan pesan tentang pembangunan ko-
tanya via media massa. Oleh karena 
itu, apa yang ada di tingkat komuni-
kasi tersier kemudian terkait dengan 
masalah mendasar dari sebuah kota, 
yaitu fasilitas fisik dan organisasi 
pemerintahan. 

Citra Brand Pemerintah Kota 
Bodetabek di Media Massa 
Pemerintah kota merupakan ak-
tor penting dalam proses branding 
tempat. Oleh karena itu, entitas ini 
merupakan salah satu tolok ukur un-
tuk mendapatkan gambaran menge-
nai citra brand kota. Terkait entitas 
Pemerintah Kota di region Jabodeta-
bekjur, Bekasi merupakan pemerintah-
an kota yang paling banyak disebut di 
surat kabar (29 persen). Lalu bertu-
rut-turut Depok (27 persen), Bogor 
(22 persen), Tangerang Selatan (12 
persen) dan Tangerang (10 persen). 
Namun Pemerintah Kota Depok jus-
tru merupakan pemerintah kota yang 
paling banyak menyampaikan pesan 
melalui media sebagaimana terlihat 
dalam Gambar 4. 

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 
4, Pemerintah Kota Depok merupa-
kan pemerintahan kota di antara 
kota-kota Bodetabek yang paling 
produktif dalam menyampaikan 
pesan (19 kategori, 43 sub kategori), 
baru kemudian disusul Pemerintah 
Kota Bekasi (16 kategori, 48 sub kat-
egori), Pemerintah Kota Bogor (15 
kategori, 33 sub kategori), Pemerin-
tah Kota Tangerang (11 kategori, 21 
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sub kategori) dan terakhir Pemerintah 
Kota Tangerang Selatan (10 kategori, 

22 sub kategori). Namun terlihat 
dari perbandingan jumlah kategori 

Gambar 4. Sebaran Penyebutan Pemerintah Kota dan Tone
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dan sub kategori Pemerintah Kota 
Tangerang, Tangerang Selatan dan 
Bogor lebih mampu mengembang-
kan pesannya ketimbang Pemerintah 
Kota Depok maupun Bekasi. 

Di mata media, Pemerintah Kota 
Tangerang merupakan institusi yang 
paling banyak diangkat secara positif 
(74 persen positif, 22 persen negatif). 
Urutan kedua ditempati oleh Peme-
rintah Kota Bogor (61 persen positif, 
31 persen negatif), lalu berturut-turut 
Pemerintah Kota Bekasi (46 persen 
positif, 33 persen negatif), Tangerang 
Selatan (45 persen positif, 45 persen 
negatif) dan Depok (23 persen positif, 
74 persen negatif). Dari persentase ini 
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
Kota Tangerang, Bogor dan Bekasi 
cenderung diangkat secara positif di 
media massa, sementara Pemerintah 
Kota Tangerang Selatan relatif berim-
bang dan Pemerintah Kota Depok 
lebih banyak diangkat secara negatif.   

Kota-kota Bodetabek 
di Media Sosial
Pola yang relatif berbeda terjadi pada 
percakapan di media sosial. Kota 
Bogor merupakan kota yang pa-
ling banyak diperbincangkan karena 
menguasai lebih dari sepertiga per-
cakapan tentang kota-kota Bode-
tabek. Sebesar 33,79 persen terkait 
kawasan ini adalah tentang Bogor, 
disusul oleh Depok (27,98 persen), 
Bekasi (24,89 persen) dan Tangerang 
(13,34 persen). Berikut urutan kota 
berdasarkan jumlah percakapan di 
media sosial (Twitter). 
Berdasarkan urutan di atas dan data 
surat kabar dan berita online yang 
disajikan sebelumnya, terlihat bahwa 
baik di media massa maupun media 
sosial kota Bogor, Depok dan Bekasi 
adalah kota-kota yang relatif banyak 
mendapatkan perhatian. Semen-
tara kota Tangerang, termasuk juga 
Tangerang Selatan, secara konsisten 
relatif kurang diangkat dalam tulisan 
maupun percakapan. 

Gambar 5. Urutan Kota Berdasarkan Percakapan Media Sosial
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Bekasi merupakan kota dengan be-
rita dan percakapan terkait kriminali-
tas yang menonjol. Di  media sosial, 
percakapan tentang tindak kriminal 
di Bekasi merupakan percakapan 
dengan frekuensi paling tinggi, teru-
tama tentang polisi (30.241 penye-
butan), kasus pelecehan seksual yang 
melibatkan oknum Satpol PP (29.475 
penyebutan) dan tindak terorisme 
(26.793 penyebutan). Percakapan 
lainnya yang menonjol adalah terkait 
dengan sekolah menengah (28.475 
penyebutan) yang menunjukkan 
dominasi perhatian dan pengguna me-
dia sosial di kalangan remaja kota ini.   

Lain halnya dengan Bogor. Percakap-
an di media sosial tentang kota ini 
diwarnai oleh maraknya penjual jasa 
yang menggunakan media sosial dan 
menerapkan teknik buzzing sebagai 
taktik pemasaran. Tak kurang dari 
56.211 kali per hari dalam beberapa 
waktu tertentu penjual jasa tertentu 
menyampaikan tentang layanan yang 
dapat diberikannya di Bogor. Angka 
ini kadang menyusut menjadi 31.266 
cuitan setiap harinya. Hal lain terkait 
Bogor yang banyak diperbincangkan 
via media sosial adalah tempat, yaitu 
kawasan puncak (44.754 penyebut-
an) dan Setu Cikaret (11.850). Ke-
duanya terletak di Kabupaten Bogor. 
Selain itu, meski tidak terkait lang-
sung dengan Kota Bogor, kasus ko-
rupsi yang melibatkan Bupati Bogor 
Rachmat Yasin juga menempati topik 
yang paling banyak diperbincangkan 
dengan 26.230 penyebutan. 

Mirip dengan Bogor, percakapan ter-
kait Depok di media sosial juga dira-

maikan dengan penawaran layanan 
paket-paket wisata. Pesan-pesan pro-
mosi ini menonjol dengan 25.850 
penyebutan. Selain itu sebuah blog 
tentang Depok juga melakukan pro-
mosi via Twitter dengan penyebutan 
sebanyak 11.287 kali. Kata kunci 
terkait pelajar merupakan kata kunci 
yang paling banyak disebut berikut-
nya tentang Depok. Kata kunci ini 
muncul terkait dengan kasus pem-
bunuhan yang melibatkan pelajar 
(24.031 penyebutan). Isu berikutnya 
yang mengemuka adalah tentang 
terminal Depok terkait penertiban 
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kios-
kios yang ada di dalamnya demi re-
novasi terminal (21.203 penyebutan). 

Akan halnya Tangerang, perbincang-
an di media sosial terkait kota ini 
didominasi oleh kiprah kesebelas-
an yang mewakili Tangerang, yai-
tu Persatuan Sepakbola Indonesia 
Tangerang (Persita) dengan 48.604 
penyebutan. Penyebutan ini terkait 
dengan masalah internal organisasi 
tersebut maupun eksternal yang ter-
kait dengan pertandingan melawan 
Persatuan Sepakbola Indonesia Ja-
karta (Persija) maupun kesebelasan 
dari kota Kediri, Jawa Timur. Selan-
jutnya, 29.164 penyebutan adalah 
tentang Tol JakartaMerak yang 
sempat mengalami pemblokiran oleh 
pengguna dari jasa ekspedisi bebe-
rapa waktu yang lalu. Khusus untuk 
Tangerang Selatan, kota ini tidak di-
analisis terpisah dari Tangerang. Na-
mun perbincangan tentang kota ini 
saja mencapai 57.430 penyebutan. 
Sosok yang menonjol di media so-
sial untuk entitas Tangerang maupun 
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Tangerang Selatan adalah Walikota 
Tangerang Selatan Airin Rachmi 
Diany dengan 4.298 penyebutan. 

Dalam konteks pembangunan citra 
brand tempat, isu-isu yang diangkat 
oleh media massa maupun yang dibi-
carakan di media sosial relatif belum 
dapat dianggap sebagai aktivitas un-
tuk membangun brand kota. Hanya 
Kota Bogor yang memiliki pesan 
terkait dengan turisme dan produk 
meski yang terakhir ini pun ma-
sih bersifat parsial dan perorangan. 
Kota Depok juga memiliki pesan 
terkait produk perorangan di media 
sosial. Sementara Kota Tangerang 
menekankan pada kebijakan di bi-
dang pelayanan kesehatan. Kota 
Bekasi dan Kota Tangerang Selatan 
terlihat belum memanfaatkan aktivi-
tas ini sebagai bagian dari penegasan 
identitas  brand yang dimilikinya. 

kesimPulan

Lintasan pembangunan ekonomi 
kota-kota di Jabodetabekjur telah 
mengantarkan sebagian kota-kota 
tersebut mengalami transformasi dari 
kota dengan basis ekonomi sekunder 
(manufaktrur) menjadi kota dengan 
basis ekonomi tersier (jasa dan perda-
gangan). Akan tetapi secara umum, 
fungsi pelayanan utama kota-kota 
tersebut adalah pemukiman.  Oleh 
karena itu, kota-kota tersebut dapat 
dibedakan sebagai kota-kota dengan 
fungsi layanan pemukiman berbasis 
manufaktur (Tangerang dan Beka-
si), kota-kota dengan fungsi layanan 

pemukiman berbasis jasa dan perda-
gangan (Bogor dan Tangsel), dan kota 
dengan pelayanan utama pemukiman 
yang tengah mengalami transisi dari 
ekonomi dengan basis manufaktur 
menuju jasa dan perdagangan (De-
pok). Lintasan ini menjelaskan luber-
an (spillover) atau penjalaran (sprawl-
ing) DKI Jakarta dalam mendorong 
kelahiran kota-kota tersebut dengan 
fungsi utamanya. Kesimpulan ini 
perlu diambil untuk menegakkan 
pandangan bahwa Jabodetabekjur 
adalah suatu region ekonomi yang 
sejauh ini tumbuh monosentrik den-
gan DKI Jakarta sebagai kota inti. 
Pandangan ini akan mempengaruhi 
secara langsung maupun tidak lang-
sung pandangan-pandangan lain ter-
kait kota-kota di region tersebut. 

Semua kota yang ingin membangun 
brand daerah harus menempatkan 
standar kualitas hidup minimal se-
bagai langkah awal. IPM menjadi 
alasan pembangunan brand daerah, 
sebelum menempatkan berbagai daya 
saing dan keunikan yang dimiliki 
sutau daerah di atasnya. Jika IPM 
yang dimiliki oleh suatu kota relatif 
baik, maka kota-kota tersebut dapat 
lebih luwes sekaligus cepat dalam 
membangun brandnya. Di sisi lain, 
perencanaan branding tempat juga 
menjadi bagian dari upaya untuk me-
ningkatkan IPM kota tersebut. Oleh 
karena itu, branding tempat kemu-
dian menjadi "urusan wajib daripada 
urusan pilihan". Kelima kota yang 
dianalisis dalam tulisan ini memiliki 
data-data yang mendukung melalui 
indeks-indeks IPM, yang diukur 
melalui komposit indeks kesehatan 
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(harapan hidup), pendidikan (tingkat 
melek huruf dan rata-rata usia seko-
lah), dan standar hidup (PDRB per 
kapita yang disesuaikan). Kota De-
pok muncul sebagai pemuncak IPM 
dengan angka indeks 79,4 di 2011. 
Dan Kota Tangerang berada di posisi 
bawah dengan indeks 75,4 di tahun 
yang sama.

Citra brand kota-kota di atas belum 
menggambarkan citra yang diharap-
kan. Media massa dan media sosial 
belum menunjukan identitas masing-
masing kota yang secara agregat 
membentuk posisioning brand dan 
citra brand. Misalnya, kota Bogor ter-
jebak dengan isu-isu yang didominasi 
oleh kemacetan dan kesemrawutan 
transportasi kota walaupun terselip 
isu pariwisata kota yang berpotensi 
menjadi salah satu identitas Bogor. 
Kota Bekasi belum memiliki isu yang 
menonjol dan sifatnya relatif tersebar. 
Depok didominasi oleh isu-isu trans-
portasi kota dan sebaran-sebaran isu 
keamanan. Kota Tangerang memi-
liki beberapa isu positif terkait urus-
an wajib pemerintah daerah, yaitu 
kesehatan dan kinerja Pemerintah 
Kota. Sisanya adalah isu-isu bernada 
negatif terkait pelanggaran hukum. 
Dan kota Tangerang Selatan hanya 
muncul dengan beberapa isu bernada 
netral namun tetap didominasi isu 
negatif terkait pelanggaran hukum 
dan masalah sosial. Hanya kota Bo-
gor yang mampu mengirim pesan 
terkait pembangunan identitas kota 
yang berdaya saing, yaitu pariwisata 
kota. Dan hal tersebut juga bersifat 
minor. 

Berdasarkan analisis karakter eko-
nomi, kota-kota tersebut memiliki 
fungsi-fungsi jelas yang dapat di-
ubah menjadi identitas kota. Per-
tama, Kota Depok dan Tangerang 
Selatan telah menjadi kota dengan 
konsentrasi terbesar bagi penduduk 
dengan tingkat pendidikan tertinggi 
dan tingkat ekonomi menengah ke 
atas. Kedua kota ini memiliki kuali-
tas SDM yang baik, terlihat dari in-
deks pembangunan manusia yang 
tinggi, selain juga memiliki kualitas 
infrastruktur yang relatif lebih baik 
dibandingkan dengan kota-kota lain-
nya. Dengan keunggulan-keunggulan 
tersebut, kota Depok dan Tangerang 
Selatan dapat mengambil posisi se-
bagai kota jasa pendidikan, maupun 
kota tujuan bagi orang-orang terpela-
jar. Depok dan Tangerang Selatan juga 
dapat mengembangkan konsep kota 
yang peduli dengan pengembangan 
industri start-up dan teknologi serta 
mengembangkan ekonomi berbasis 
pengetahuan (knowledge-based economy).
Baik Depok maupun Tangerang Se-
latan perlu memperjelas identitas 
yang dimilikinya dan melakukan ko-
munikasi proaktif lebih baik melalui 
media massa maupun media sosial. 
Pemerintah Kota Depok adalah en-
titas yang aktif dalam menyampai-
kan pesan di media massa. Namun 
ke depan pesan yang disampaikan 
sebaiknya lebih fokus pada identi-
tas dan kekuatan yang dimiliki oleh 
Kota Depok sebagai sebuah brand. 
Sementara Tangerang Selatan harus 
lebih produktif untuk melakukan ak-
tivitas komunikasi untuk memperte-
gas identitas yang dimilikinya. Kedua 
kota ini belum menunjukkan identi-
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tas yang dimilikinya melalui isu-isu 
yang diangkat di media massa mau-
pun media sosial. Aktivasi terutama 
melalui berbagai kegiatan warga, 
produk yang dihasilkan maupun ke-
bijakan pemerintah kota yang sesuai 
dengan identitas brand akan mem-
perkuat posisi brand yang dimiliki 
oleh kedua kota ini. 

Kedua, Kota Tangerang dan Bekasi 
memiliki karakteristik sebagai kota 
manufaktur. Pada dasarnya, kota-
kota di Bodetabek memiliki keung-
gulan dalam sektor manufaktur dan 
jasa, tetapi di kedua kota ini sektor 
manufaktur sangat menonjol diban-
ding kota lain. Kecenderungan ini 
juga disokong keberadaan pusat-pu-
sat industri di Kabupatan Tangerang 
dan Kabupaten Bekasi yang mampu 
menciptakan aglomerasi industri 
lebih besar dibandingkan kota lain. 
Upaya optimalisasi potensi sektor 
tersebut perlu dilakukan melalui 
peran pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah dalam menyediakan 
insentif fiskal atau kemudahan per-
izinan terkait birokrasi. Dukungan 
dari pemerintah akan meningkatkan 
terbentuknya kawasan industri yang 
akan menciptakan efisiensi ekonomi 
dari berkumpulnya kelompok indus-
tri, baik berupa sharing input maupun 
kemudahan memperoleh tenaga ker-
ja dari adanya labor pooling dan labor 
matching. 

Kota Tangerang relatif memiliki 
fokus dalam menonjolkan identitas-
nya sebagai sebuah brand. Sebagai 
kota yang berbasis manufaktur, Kota 
Tangerang menempatkan kebijakan 

pelayanan dasar sebagai salah satu 
penanda identitas brand yang dimi-
likinya meski dalam frekuensi yang 
relatif kecil dibandingkan pesan-
pesan terkait brand kota lainnya. Se-
baliknya, Bekasi yang relatif memi-
liki karakteristik yang sama dengan 
Kota Tangerang justru menghadapi 
masalah citra kota yang serius. Beka-
si relatif banyak diangkat dalam ka-
itannya dengan isu tindak kejahatan 
berat baik oleh media massa maupun 
melalui percakapan di media sosial. 
Isu ini bila terus berlangsung dan 
berulang akan memperkuat asosiasi 
negatif tentang Bekasi dan membuat 
kota ini terjebak dalam citra negatif. 
Citra kota yang negatif dapat me-
nyulitkan langkah-langkah ke depan 
dalam membangun ekonomi kota 
termasuk brand kota.

Ketiga, indikator-indikator ekonomi 
yang ada belum dapat mencermin-
kan positioning brand yang unik untuk 
kota Bogor. Tidak ada industri yang 
cukup menonjol dan unik dari kota 
Bogor dibandingkan dengan kota-
kota lain. Walau tingkat pendidikan 
pekerja membaik, tetapi proporsi 
pekerja berpendidikan tinggi justru 
menurun. Namun Bogor memiliki 
identitas yang unik dengan sejarah 
dan perkembangannya sebagai kota 
destinasi wisata. Hal ini diperkuat 
dengan pesan Pemerintah Kota Bo-
gor untuk mengembangkan potensi 
kota ini di sektor pariwisata serta 
kedekatannya secara geografis deng-
an Kabupaten Bogor yang memiliki 
sejumlah destinasi wisata alam. Oleh 
karena itu, ke depan pilihan untuk 
menjadi destinasi wisata kota (ur-
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ban tourism) perlu dipertimbangkan 
sebagai bagian dari pengembangan 
brand kota Bogor. 

Sebuah kota hendaknya memiliki 
citra yang memuat identitas yang 
dimilikinya dan mampu memicu aso-
siasi secara instan dan bersifat kons-
tan. Upaya serius untuk melakukan 
branding tempat akan membantu 

kota-kota di Bodetabek ini menemu-
kan identitas, menentukan positioning 
dalam persaingan antarkota serta 
memproyeksikan citra kota yang 
dapat memberikan nilai tambah pada 
produk yang dihasilkan kota. Secara 
jangka panjang, langkah ini akan 
mampu membangun ekonomi kota 
secara nyata berbasiskan pada potensi 
yang dimiliki oleh kota tersebut.  
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