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PENDAHULUAN 

 Suatu organisasi merupakan sarana yang digunakan bagi 

sekelompok orang untuk berkreasi dalam memenuhi kebutuhan mereka 

demi pencapaian suatu tujuan bersama. Tercapainya tujuan organisasi 

tergantung pada proses kegiatan anggota organisasi melalui dukungan 

berbagai sumber daya yang dimilikinya, seperti 5M (money, men, 

machines, materials, dan management). Dengan demikian, organisasi 

memerlukan suatu sistem pengelolaan sumber daya yang dimilikinya yang 

disebut dengan management function. Fungsi manajemen terdiri atas 

aktivitas atau fungsi-fungsi yang saling mempengaruhi, yaitu (Stoner, 

1997): perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan (implementing), dan pengendalian (controlling). Setiap 

aktivitas yang akan dilakukan di masa mendatang akan melalui suatu 

pentahapan proses manajemen, sehingga organisasi memperoleh gambaran 

umum mengenai situasi dan kondisi yang akan dihadapi di masa depan. 

Suatu organisasi berdiri dan beroperasi berdasarkan pada visi, misi, dan 

tujuan tertentu yang dilandasi oleh filosofi sebagai dasar perilaku. 

      

VISI DAN MISI PEMERINTAH DIY (GOVERNMENT VISION AND 

MISSION) 

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa 

mendatang, sedangkan misi merupakan penggambaran mengenai cara yang 

dilakukan untuk mewujudkan visi (Renstrada 2004-2008). Pelaksanaan visi 

dan misi didasari suatu filosofi yang merupakan landasan perilaku dan tata 

kehidupan organisasi beserta anggotanya. Visi pembangunan Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dicanangkan untuk masa pencapaian sampai 

dengan tahun 2020 yang dirumuskan sebagai berikut (Renstrada 2004-

2008): 
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 Terwujudnya pembangunan regional sebagai 

wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, 

budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka dalam 

lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera 

lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan 

pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik 

dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan 

sumber daya berkelanjutan. 

 

Visi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan 

dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah tahun 

2020 sebagai berikut (Renstrada 2004-2008): 

 

 Mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik 

dan mendukung terbentuknya masyarakat yang kompetitif. 

 

Berdasarkan visi tersebut di atas, Pemerintah Propinsi DIY 

merumuskan misi pemerintah daerah sebagai berikut (Renstrada 2004-

2008): 

1. Membenahi birokrasi dengan pemantapan kelembagaan, penataan 

kepegawaian, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah 

melalui transformasi birokrasi. 

2. Meningkatkan pelayanan, konsultasi, dan asistensi dalam rangka 

meningkatkan kemampuan masyarakat agar mempunyai daya saing 

yang kuat. 

3. Mereposisi peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 

kemampuan masyarakat di dalam persaingan global. 

4. Membentuk jejaring (networking) dengan kabupaten/kota dan 

stakeholders dalam rangka meningkatkan masyarakat berdayasaing 

yang kuat. 

5. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 

6. Memanfaatkan ekonomi lokal yang didasarkan kepada konsep 

ekonomi kerakyatan. 
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Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, dasar filosofi 

pembangunan daerah Propinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawono, 

sebagai suatu cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan 

masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu 

dilestarikan dan dikembangkan. Makna filosofi tersebut adalah 

kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan 

rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang 

menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia 

dengan alam, dan manusia dengan Ilahi dalam melaksanakan hidup dan 

kehidupannya (Renstrada 2004-2008). 

 

PEMASARAN TEMPAT (MARKETING OF PLACES) 

Tempat atau wilayah merupakan salah satu wujud produk yang 

dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar atau 

konsumen. Tempat yang mampu mengadopsi dan menerapkan 

perencanaan strategik akan memiliki kemampuan ekonomis maupun daya 

tarik bagi traders, visitors, residents, dan investors. Tempat atau lokasi 

memiliki banyak pengertian yaitu (Kotler, et al., 2002): 

1. Sebagai suatu negara yang memiliki batas-batas geopolitk. 

2. Sebagai suatu daerah atau negara bagian. 

3. Sebagai lokasi kultural, historis, atau pun etnis. 

4. Sebagai pusat kota dan masyarakat di dalamnya. 

5. Sebagai suatu pasar dengan berbagai atribut yang dimilikinya. 

6. Sebagai suatu basis industri dan pengelompokkan industri dan 

pemasok. 

7. Sebagai suatu atribut hubungan psikologis antara orang di 

dalamnya dan pihak di luar. 
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Gambar 1 

Manajemen Pemasaran dan Lingkungan Pemasaran 

 

 
       Sumber: Kotler, 2003, p. 16. 
 

Dua isu penting untuk dipertimbangkan bagi kebijakan yang terkait 

dengan daerah adalah (1) peranan baru dalam konteks persaingan 

pemasaran daerah yang senantiasa mengalami perubahan, dan (2) dampak 

dari terjadinya perubahan kondisi dan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan. Menurut Kotler et al. (2002), enam isu 

pokok yang akan menentukan keberhasilan upaya pemasaran daerah di 

Asia adalah: 
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1. Kebutuhan daya tarik dalam bentuk place excellence. Asia 

memiliki beberapa brand lokasi yang sangat kuat untuk menarik 

investor, pengunjung, maupun pelaku bisnis. 

2. Setiap daerah mengalami peningkatan tanggung jawab terhadap 

upaya pemasarannya sendiri. Daerah setempat berusaha 

memberdayakan dirinya untuk menemukan strategi paling tepat 

bagi pemasaran daerah tersebut. 

3. Integrasi teknologi informasi dan infostructure ke dalam rencana 

pemasaran. Teknologi memberikan kemampuan bagi daerah untuk 

bersaing memperebutkan peluang trade, tourism, dan investment 

(TTI). 

4. Semakin tingginya arti penting pengelolaan proses komunikasi 

pemasaran. Marketing of places merupakan disain aktivitas 

pencitraan daerah (image), promosi, dan distribusi informasi. 

5. Kecenderungan munculnya konflik antara localism dan 

regionalism yang disebut dengan divergen di satu sisi, dan di sisi 

lain kecenderungan munculnya harmonisasi aturan di Asia dan di 

dunia yang disebut dengan konvergen. 

6. Semakin terbatasnya tenaga kerja terlatih dan kebutuhan daerah 

untuk melakukan rekrutmen, penempatan kerja, dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

 

1. Faktor Internal 

Negara-negara di Asia selain masih menghadapi kondisi turbulensi 

ekonomi akibat krisis ekonomi beberapa tahun lalu, saat ini juga 

dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka pun harus saling bersaing 

melakukan upaya untuk meningkatkan daya tarik wilayah mereka. Dalam 

sebuah proses dinamika pertumbuhan kelompok, suatu daerah yang 

berusaha membenahi atraktivitas daerahnya melalui tiga kunci utama, yaitu 

(Gambar 2): (1) iklim bisnis kondusif sehingga banyak industri baru 

bermunculan, (2) peluang kerja banyak tercipta sehingga akan mengurangi 

beban pengangguran, dan (3) kualitas hidup masyarakat daerah tersebut 

akan membaik. Ketiga ciri tersebut saling terkait dan berpengaruh satu 

sama lain. Dengan mengembangkan tiga ciri tersebut, suatu daerah akan 

memiliki kemampuan menarik empat target kunci percepatan 

pembangunan daerah, yaitu: residents, visitors, new businesses, dan 

investment. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya 
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biaya perumahan, kebutuhan infrastruktur, dan kebutuhan-kebutuhan 

sosial. Tuntutan kebutuhan yang semakin meingkat tersebut akan 

memberikan kemungkinan peningkatan pajak bagi masyarakat. 

 

Gambar 2 

Proses Dinamika Pertumbuhan Daerah 

 

 
   Sumber: Kotler et al., 2002, p. 34. 

 

 

Di sisi lain, suatu wilayah yang mengalami kemunduran akan 

memasuki proses penurunan dalam kehidupan kelompoknya. Penurunan 

tersebut akan berdampak pada penurunan daya tarik daerah dengan ciri-ciri 

(Gambar 3): (1) perusahaan atau industri besar mulai merasakan penurunan 

performance yang akan mengancam eksistensinya, (2) resesi ekonomi yang 

mempengaruhi kehidupan bisnis, (3) pengangguran meningkat, (4) 

infrastruktur banyak mengalami kerusakan tanpa adanya kemampuan 
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membenahinya, dan (5) meningkatnya defisit anggaran daerah. Dampak 

dari proses penurunan atraktivitas tersebut adalah banyak penduduk daerah 

tersebut lebih suka ke daerah lain untuk mencari penghidupan, aktivitas 

bisnis dan pariwisata menurun, dan banyak aktivitas bisnis melakukan 

relokasi bisnisnya ke daerah lain. Dampak lanjutan dari situasi demikian 

adalah perbankan memperketat penyaluran kredit, meningkatnya jumlah 

perusahaan yang bangkrut, meningkatnya kriminalitas sebagai akibat 

tingkat pengangguran yang tinggi, berbagai permasalahan sosial secara 

berturutan akan muncul silih berganti, dan citra daerah semakin terpuruk. 

Kondisi daerah yang semakin merosot tersebut juga akan memberikan 

peluang meningkatnya pajak. Peningkatan pajak tanpa disertai perbaikan 

kondisi akan memperburuk citra daerah sehingga warga maupun bisnis di 

daerah tersebut akan segera mencari daerah lain yang lebih baik. 

Indonesia pernah mendapatkan predikat sebagai suatu negara yang 

secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan oleh World Bank 

dan International Monetary Fund (Kotler et al., 2002). Pada periode tahun 

1994 sampai dengan 1996, GDP per kapita Indonesia meningkat dari 5,8% 

menjadi 6,5%, suatu pencapaian yang menakjubkan mengingat jumlah 

penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa. Selain itu, Indonesia juga 

berhasil melepaskan ketergantungan ekonomi pada sektor pertaniuan dan 

migas. Pada tahun 1970, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 

35% terhadap GDP, tetapi pada tahun 1999 kontribusi sektor pertanian 

turun hingga 17,4%. Di sisi lain, pada tahun yang sama sektor industri dan 

jasa memberikan kontribusi sekitar 82% dari GDP. Namun, fundamental 

ekonomi Indonesia ternyata sangat rapuh sehingga performance ekonomi 

yang cukup menarik tersebut merosot secara drastis. Kondisi tersebut juga 

banyak dialami negara-negara di Asia pada masa krisis ekonomi yang lalu 

yang berakibat pada menurunnya tingkat atraktivitas negara atau daerah-

daerah tersebut. Secara umum, kelemahan menonjol yang banyak dimiliki 

daerah-daerah tersebut adalah institusi pemerintahan yang lemah, 

perbankan melakukan banyak salah kelola, sektor swasta tidak beroperasi 

secara efisien, dan produktivitas yang rendah. 
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Gambar 3 

Proses Dinamika Penurunan Daerah 

 

 
Sumber: Kotler et al., 2002, p. 35. 

 

 

 

 

2. Faktor Eksternal 

Daerah juga rentan terhadap faktor eksternal. Secara umum, tiga 

faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar pada kemampuan daerah 

untuk memasarkan potensinya adalah: (1) perubahan teknologi yang sangat 

pesat, (2) kompetisi global, dan (3) pergeseran kekuatan politik (Kotler et 

al., 2002). Sejak berakhirnya perang dunia kedua, Asia menjadi salah satu 

pusat bisnis terkemuka karena mampu beroperasi pada tingkat low-cost. 

Negara-negara di Asia perlu untuk menciptakan banyak kesempatan kerja 

untuk menghidupi warga yang jumlahnya semakin membengkak. Namun, 

kemajuan Asia sebagai kekuatan ekonomi dunia semakin lama semakin 
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hilangnya keunggulan biaya yang dimilikinya, seperti pajak, upah, dan 

biaya hidup. Banyak perusahaan Asis maupun multinasional mulai 

mempertimbangkan dua pilihan yaitu meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas atau melakukan relokasi bisnis ke daerah memiliki tingkat 

biaya rendah seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos. Ekonomi Asia telah 

merasakan dampak revolusi di bidang teknologi dan komunikasi. Dengan 

perkembangan tersebut, keyakinan bahwa hanya kota-kota besar seperti 

Tokyo dan Hongkong yang mampu memiliki bisnis terdepan di bidang jasa 

keuangan dan jasa informasi merupakan pemahaman yang keliru. Bisnis 

jasa sejenis telah banyak dikembangkan di Bangalore, India dan Sidney, 

Australia.  

Kota dan daerah di Asia tidak hanya berkompetisi dengan kota dan 

daerah di Asia saja tetapi juga akan menghadapi persaingan dengan kota 

atau daerah lain di belahan dunia lainnya. Saat ini, daerah-daerah di Asia 

menghadapi saingan yang sangat berat untuk mendapatkan FDI (foreign 

direct investment), bukan hanya dari daerah di Asia tetapi juga daerah-

daerah di Amerika Selatan, Eropa Timur, dan Timur Tengah. Contohnya, 

Dubai telah membangun suatu area yang disebut Jebel Ali Free Zone 

Authority. Area tersebut mampu dihuni sekitar 1.600 perusahaan 

internasional melalui upaya promosinya dengan tema: ―Freedom to do 

business.‖ Area bisnis ini oleh pemerintah Dubai diberikan insentif berupa 

tax-free market, jaminan stabilitas ekonomi, fasilitas infrastruktur kelas 

dunia, dan potensi pasar yang besar. Suatu penelitian yang dilakukan 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

menyatakan bahwa globalisasi akan mengarah pada semakin 

terspesialisasinya daerah atau wilayah. Dari pernyataan tersebut, tugas 

penting pemerintah-pemerintah daerah adalah menyusun kebijakan daerah 

untuk menentukan jenis industri yang akan diprioritaskan dengan 

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan daerah secara relatif. 

Peranan intervensi pemerintah pada pengembangan daerah saat ini 

mulai banyak diperdebatkan. Kondisi semakin meningkatnya tingkat 

pengangguran dan setengah pengangguran memicu pendapat masyarakat 

terhadap pentingnya intervensi pemerintah. Tetapi, permasalahannya 

adalah bagaimana mengatasinya. Pemerintah Jepang, Hongkong, 

Singapura, dan Malaysia merupakan contoh pemerintahan yang secara 

khusus melakukan intervensi kebijakan untuk menjadikan negara tersebut 

sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. Asia berada pada suatu iklim 
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politik yang sedang giat melakukan desentralisasi, sehingga kondisi ini 

akan mendorong pemerintah daerah melakukan upaya untuk membuat 

kebijakan-kebijakan yang kondusif.  

 

3. Solusi Permasalahan Daerah 

Dalam menghadapi berbagai persoalan di atas, daerah-daerah 

berupaya melalui berbagai kebijakan pemerintahnya agar mampu bertahan 

dan bertumbuhan dalam situasi persaingan global antardaerah. Berbagai 

persoalan tersebut menghasilkan respon untuk mengeksplorasi dan 

menerapkan berbagai variasi solusi. Beberapa solusi yang mengemuka di 

antaranya adalah (Kotler et al., 2002): 

1. Tidak banyak berbuat apa pun dengan harapan bahwa persoalan 

tersebut akan selesai dengan sendirinya berkat kondisi lingkungan 

yang kondusif terhadap kondisi domestik. Indonesia merupakan 

salah satu contoh pada kondisi ini. Indonesia banyak memperoleh 

pendanaan baik berupa pinjaman lunak bahkan sampai dengan 

bentuk hibah untuk melakukan pengembangan daerah. Namun, 

instabilitas politik dan gerakan separatis menjadi kendala utama 

pembangunan di masa mendatang. 

2. Melakukan upaya konservasi sumber daya finansial melalui 

perencanaan program pertumbuhan yang agresif untuk menarik 

industri, investasi, dan wisatawan. Program ini diterapkan dalam 

bentuk penawaran bantuan dan insentif finansial bagi daya tarik 

investor. Malaysia, Thailand, Philipina, dan India merupakan 

contoh negara-negara yang menerapkan program ini.   

3. Memfokuskan pada pengembangan ukuran-ukuran informal untuk 

menganjurkan agar pelaku-pelaku bisnis tidak melakukan relokasi 

bisnisnya. Perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti 

Johnson & Johnson, Nestle, dan Procter & Gamble sekarang ini 

banyak memusatkan kegiatan manufakturnya di Asia. Sebelumnya, 

kapasitas produksi mereka tersebar di berbagai lokasi untuk 

menghindari tarif impor. Trend seperti yang akan mempengaruhi 

arus tenaga kerja antarnegara. 

4. Melakukan kompetisi melalui investasi dengan kebutuhan dana 

yang sangat besar pada infrastruktur baru atau atraksi, misalnya 

pusat budaya baru. Beberapa negara yang menerapkan alternatif ini, 

misalnya Hongkong yang membangun Hongkong International 
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Convention Center, Singapura membangun Suntec City semacam 

pusat konferensi, atau Tokyo dan Hongkong yang mengembangkan 

Disneyland. Selain itu, Philipina membangun The Centennial 

National Exposition di Clark Field dengan kebutuhan dana untuk 

pembangunannya tidak kurang dari US$178,5 juta. Pembangunan 

bandara internasional modern di Brunei dan Kuala Lumpur, serta 

Pembangunan Malaysia’s Cyberjaya dan Menara Kembar Petronas 

di Kuala Lumpur. 

5. Menyusun dan menerapkan perencanaan strategik yang berorientasi 

pasar. Misalnya membentuk sebuah komisi tingkat tinggi yang 

anggotanya merupakan kombinasi antara para pelaku dari sektor 

publik dan swasta. Secara bersama-sama mereka menentukan dan 

menganalisis kondisi daerah pada saat ini dan memprediksi potensi 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di masa mendatang. 

Mereka bekerja sama atas dasar suatu visi jangka panjang yaitu 

sekitar lima sampai 20 tahun ke depan. 

 

Pemasaran daerah pada intinya merupakan suatu aktivitas yang 

dikembangkan atas dasar empat kegiatan mendasar, yaitu (Kotler et al., 

2002): 

1. Mengembangkan positioning dan image daerah yang kuat dan 

atraktif. 

2. Menentukan insentif yang atraktif bagi customers saat ini maupun 

potential customers. 

3. Menyampaikan produk dan jasa berupa daerah dengan suatu cara 

yang dapat dilakukan secara efisien. 

4. Mempromosikan atraktivitas dan manfaat yang dimiliki daerah 

untuk meyakinkan bahwa customers dan potential customers 

menyadari sepenuhnya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh 

daerah. 

 

4. Attraction Factors 

Untuk mencapai keefektifan aktivitas pemasaran daerah, para 

pemasar maupun pemerintah daerah perlu memahami dan menentukan 

secara tepat target market mereka. Gambar 3 merupakan komponen-

komponen dalam strategic marketing of places. Tahapan dan komponen 

tersebut didisain dalam sebuah perencanaan strategik dengan tujuan utama 
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menjadikan daerah yang terdiri atas pemerintah daerah dan masyarakatnya 

menjadi host yang mampu melayani dan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan target market. Upaya strategis dan sinergis perlu dibangun oleh 

host untuk memberikan perlakukan yang excellence kepada guest yang 

tidak lain adalah target market. Perlakuan dan layanan host secara 

excellence kepada guest ditujukan agar guest merasakan home sweet home 

sehingga mereka tidak akan memikirkan untuk melakukan relokasi ke 

daerah lain. Target market bagi proses pemasaran daerah terdiri atas empat 

target utama, yaitu: pengunjung (visitors), penghuni (residents/employees), 

pelaku bisnis (business/industry), dan pasar ekspor (export markets) (lihat 

Tabel 1). 

Penting artinya bagi para pemasar daerah untuk memahami 

bagaimana upaya menarik investor dan mempengaruhi keputusan 

pemilihan lokasi. Pada prinsipnya, target market menilai suatu daerah 

sebagai suatu lokasi potensial setelah mempertimbangkan berbagai faktor 

melalui penilaian iklim bisnis lokal secara menyeluruh pada kondisi yang 

ada. Indikator penilaian suatu lokasi biasa disebut sebagai attraction 

factors yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hard factors dan soft 

factors (Tabel 2). Hard factors merupakan indikator penilaian yang lebih 

mudah ditentukan dengan skala lebih atau kurang secara obyektif, 

sedangkan soft factors merupakan indikator penilaian yang lebih sulit 

untuk ditentukan karena lebih bersifat subyektif.  
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Gambar 3 

Model Pemasaran Daerah 

 

 
         Sumber: Kotler et al., 2002, p. 45 (dimodifikasi sesuai Kartajaya Model). 
 

 

 

Menurut studi yang dilakukan International Finance Corporation 

(IFC), faktor daya tarik pemasaran daerah ditentukan oleh lima tolok ukur 

performance daerah, yaitu: jumlah hari dibutuhkan untuk memulai 

aktivitas bisnis, fleksibilitas indeks rekrutmen tenaga, fleksibilitas indeks 

pemecatan tenaga, jumlah prosedur dibutuhkan untuk menyepakati 

persetujuan bisnis, dan rasio price/earning secara agregat. Kelima tolok 

ukur tersebut akan menentukan iklim bisnis di suatu daerah (Gillies, 

Forbes, 2004).  
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Tabel 1 

Empat Target Market Utama Pemasaran Daerah 

 

N

o. 

Target 

Markets 

Keterangan 

1 Visitors a. Business visitors: meeting, convention, 

buyer. 

b. Nonbusiness visitors:  tourists, travellers. 

2 Residen

ts, 

employees 

a. Professionals (ilmuwan, pakar, dll.) 

b. Skilled employees 

c. Telecommunication workers 

d. Wealthy individuals 

e. Investors 

f. Entrepreneurs 

g. Unskilled workers 

h. Senior citizens and pensioners 

3 Busines

s, industry 

a. Industri berat 

b. Industri ramah lingkungan: perakitan, 

high-tech., perusahaan jasa, dll. 

c. Entrepreneurs 

4 Export 

markets 

a. Regional markets 

b. Internasional markets 
    Sumber: Kotler et al., 2002. p. 55. 

 

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 

bekerja sama dengan The Asia Foundation di Indonesia dalam suatu hasil 

surveinya mengembangkan indikator-indikator penilaian atas dasar 

persepsi dunia usaha yang menjadi daya tarik investasi Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Dari hasil survei dengan pendekatan AHP (The Analytical 

Hierarchy Process) tersebut, faktor atraksi investasi daerah di Indonesia 

terbagi menjadi lima faktor utama yaitu: faktor kelembagaan, sosial politik 

budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur 

fisik (Tabel 3).  

 

 

Tabel 2 

Faktor Atraksi dan Indikator Penilaian Daerah 



 89 

 

Faktor 

Atraksi 

Indikator Penilaian 

Hard 

factors 

a. Stabilitas ekonomi 

b. Produktivitas 

c. Biaya 

d. Konsep properti 

e. Jaringan pendukung lokal 

f. Infrastruktur komunikasi 

g. Lokasi strategik 

h. Program insentif 

Soft 

factors 

a. Pengembangan daerah 

b. Kualitas kehidupan lokal 

c. Kompetensi profesional dan tenaga 

kerja 

d. Kultur 

e. Hubungan personal 

f. Gaya manajemen 

g. Fleksibilitas dan dinamika 

h. Profesionalitas pemasaran 

i. Entrepreneurship  
      Sumber: Kotler et al., 2002. p. 68. 

 

 

5. Strategi Pemasaran Daerah 

Suatu daerah akan menghadapi sejumlah pilihan aktivitas untuk 

melakukan pemasaran daerahnya. Empat strategi mendasar pemasaran 

daerah yang tertuju pada target markets adalah (Kotler et al., 2002): 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Faktor Atraksi dan Indikator Penilaian Daerah Menurut KPPOD 
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Faktor Daya 

Tarik 

Bobot 

Faktor 

Indikator Penilaian (Bobot) 

Kelembagaan 31% a. Kepastian hukum (39%) 

i. Penegakan hukum (17%) 

ii. Konsistensi peraturan (11%) 

iii. Pungli di luar birokrasi (6%) 

iv. Hubungan eksekutif-legislatif (5%) 

b. Keuangan daerah (14%) 

i. Anggaran pembangunan (4%) 

ii. Rasio retribusi-pajak (10%) 

c. Kualitas aparatur (22%) 

i. Penggunaan wewenang (15%) 

ii. Kualitas layanan birokrasi (7%) 

d. Peraturan Daerah (25%) 

i. Perda (25%) 

Sosial Politik 

Budaya 

26% a. Sosial Politik (27%) 

i. Stabilitas politik (11%) 

ii. Konflik masyarakat (7%) 

iii. Untjuk rasa (4%) 

iv. Partisipasi masyarakat (5%) 

b. Keamanan (60%) 

i. Gangguan masyarakat (12%) 

ii. Gangguan usaha (20%) 

iii. Kecepatan aparat (28%) 

c. Budaya (13%) 

i. Keterbukaan (3%) 

ii. Nondiskriminatif (2%) 

iii. Adat istiadat (3%) 

iv. Etos kerja (5%) 

Ekonomi 

Daerah 

17% a. Potensi ekonomi (71%) 

i. PDRB per kapita (29%) 

ii. Pertumbuhan (28%) 

iii. Indeks pembangunan manusia 

(14%) 

b. Struktur ekonomi (29%) 

i. Nilai tambah tersier (7%) 

ii. Nilai tambah sekunder (9%) 

iii. Nilai tambah primer (13%) 

Tenaga Kerja 

dan Produktivitas 

13% a. Biaya tenaga kerja (24%) 

i. Upah aktual (13%) 

ii. UMP (11%) 

b. Ketersediaan tenaga kerja (35%) 

i. Tenaga berpengalaman (8%) 

ii. Usia produktif (8%) 
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iii. Pencari kerja (19%) 

c. Produktivitas tenaga kerja (41%) 

i. Produktivitas (41%) 

Infrastruktur 

Fisik 

13% a. Ketersediaan infrastruktur fisik (54%) 

i. Pelabuhan udara (5%) 

ii. Pelabuhan laut (11%) 

iii. Jalan (11%) 

iv. Telepon (13%) 

v. Listrik (14%) 

b. Kualitas infrastruktur fisik (46%) 

i. Kualitas pelabuhan udara (6%) 

ii. Kualitas pelabuhan laut (7%) 

iii. Kualitas jalan (7%) 

iv. Kualitas telepon (11%) 

v. Kualitas listrik (15%) 

Sumber: Hasil Survei KPPOD, 2003. 

 

a. Image Marketing 

Wilayah Asia terdiri atas lebih dari 600.000 kelompok 

komunitas yang bersaing untuk memperebutkan target markets. 

Tanpa image yang unik dan berbeda, suatu daerah yang 

potensial pun tidak akan diperhatikan maupun diingat oleh 

pasar. Image tidak ahanya sekadar slogan tanpa makna. 

Mengandalkan slogan pun tidak akan mampu memenangkan 

persaingan pemasaran daerah. Image daerah harus menjadi 

bagian dari strategi pemasaran daerah secara menyeluruh. 

Image daerah harus valid dan dikomunikasikan dengan berbagai 

cara dan melalui berbagai saluran media. 

b. Attraction Marketing 

Pengembangan image daerah tidaklah cukup untuk 

meningkatkan dasar atraktivitas daerah. Daerah perlu 

melakukan investasi pada beberapa bentuk atraksi spesifik. 

Beberapa daerah mendapatkan keuntungan karena telah 

memiliki komponen atraktivitas secara alami yang sangat 

mengagumkan. Strategi umum untuk meningkatkan atraktivitas 

daerah adalah membangun pusat-pusat konvensi dan eksibisi. 

 

c. Infrastructure Marketing 

Pengembangan image dan atraksi ternyata belum cukup untuk 

menjawab pengembangan daerah secara optimal. Dalam 
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konteks pemasaran daerah, infrastruktur selalu memainkan 

heavy role. Investasi pada infrastruktur tidak hanya diperlukan 

untuk penyediaan sarana dan prasarana, tetapi pembangunan 

tersebut juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Bank 

Dunia memperkirakan bahwa Asia mengalokasikan dana antara 

US$150-200 milyar per tahun untuk membangun infrastruktur. 

d. People Marketing 

Diversitas kultural di Asia seringkali digunakan untuk 

mengkomunikasikan daya tarik bagi pengunjung dan pelaku 

bisnis di wilayah tersebut. Memasarkan orang dapat dilakukan 

melalui orang-orang terkenal yang dimiliki daerah, pemimpin 

lokal yang antusias, orang-orang yang memiliki kompetensi 

tinggi, orang-orang yang memiliki profil entrepreneurship, dan 

orang-orang yang memiliki keinginan untuk pindah ke daerah 

tersebut. 

 

STRATEGI INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

Marketing dan marketing communication mengalami 

kecenderungan semakin dibutuhkan pada era mendatang. Beberapa ciri 

yang mendasari pernyataan tersebut adalah kompetisi global semakin 

meningkat, ekonomi nasional dan internasional semakin rentan terhadap 

perubahan, dampak iklan yang semakin besar, pengembangan teknologi 

yang semakin pesat, kehidupan orang semakin berada di dalam 

keterbatasan waktu, pasar memberikan semakin banyak opsi kepada 

konsumen, dan semakin banyak organisasi melakukan downsizing dan 

reorganisasi dalam rangka meningkatkan kemampuannya mendapatkan 

keuntungan. Marketing communication merupakan suatu aspek kritis bagi 

tujuan pemasaran organisasi secara menyeluruh dan merupakan satu 

penentu pokok kesuksesan organisasi. Di era 1990an, pemasaran adalah 

komunikasi dan komunikasi adalah pemasaran (Shimp, 1997). 

 

 

 

 

Integrated Marketing Communication (IMC) merupakan bagian 

dari suatu konsep pemasaran baru yang muncul pada tahun 1990an. 

Konsep pemasaran sebelumnya sering menempatkan elemen komunikasi 
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sebagai suatu aktivitas yang terpisah secara virtual, sedangkan konsep 

pemasaran terbaru menganggap bahwa integrasi merupakan faktor penentu 

keberhasilan pemasaran organisasi. IMC merupakan suatu proses 

pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi 

persuasif  yang dilakukan organisasi dengan customers maupun potential 

customers dalam jangka panjang (Shimp, 1997). Istilah integrasi berarti 

melakukan upaya secara menyeluruh melalui penambahan maupun 

penggabungan bagian-bagian secara bersama-sama dengan berbagai teknik 

(Rossiter & Percy, 1997). Konsep dasar IMC adalah marketing 

communication yang terdiri atas empat komponen pokok, yaitu (Gambar 

4): (1) struktur pemasaran, (2) manajemen dan monitoring lingkungan, (3) 

proses pengambilan keputusan berdasarkan brand-level, dan (4) 

pengembangan brand-equity. 

 

Gambar 4 

Model Proses Marketing Communication 
 

 
     Sumber: Shimp, 1997, p. 22. 
 

 

 

Tujuan utama IMC adalah untuk mempengaruhi perilaku target 

audiences secara langsung. Dalam implementasinya, IMC akan 

menggunakan seluruh sumber daya berupa kekuatan brand dan semua 

relasi organisasi yang relevan dengan customers dan potential customers. 

Dari pengertian tersebut, penggunaan IMC akan membawa lima implikasi 

penting, yaitu: 
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1. Mempengaruhi perilaku target audiences. Dengan tujuan tersebut, 

IMC lebih dari sekadar pengaruhkesadaran brand atau 

pembentukan sikap konsumen terhadap produk. 

2. Menggunakan semua bentuk relasi (kontak). Penggunaan seluruh 

sumber daya brand dan relasi organisasi sebagai pesan yang secara 

potrensial akan dikirimkan melalui saluran komunikasi. 

3. Memulai dari customers atau potential customers. Proses IMC 

berawal dari penentuan target customers dan kemudian digunakan 

sebagai dasar strategi komunikasi brand dan pengembangan 

program-program komunikasi pemasaran 

4. Mencapai sinergi. Penerapan IMC memerlukan sinergi seluruh 

elemen komunikasi yang menyatu menjadi single voice. Koordinasi 

merupakan aspek vital dalam penciptaan sinergi tersebut. 

5. Membangun relationship. Dasar penerapan IMC adalah keyakinan 

bahwa keberhasilan komunikasi pemasaran memerlukan 

pembangunan relationship antara brand dan customers. 

 

Berkat terobosan perkembangan teknologi, setiap orang dapat 

berkomunikasi baik melalui media tradisional maupun media modern. 

Dampak berikutnya adalah kecenderungan terjadinya penurunan 

communication cost, sehingga organisasi dapat mengubah dari pendekatan 

komunikasi mass-communication menjadi targeted-communication yang 

sesuai dengan perkembangan konsep pemasaran terakhir yang lebih 

berorientasi pada kebutuhan dan keinginan customers. Marketing 

communication merupakan sebuah platform komunikasi yang terdiri atas 

lima elemen dasar komunikasi pemasaran, yaitu: advertising, sales 

promotion, public relations, personal selling, dan direct marketing 

(Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Platform Komunikasi Pemasaran 
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  Sumber: Kotler, 2003, p. 564 & Shimp, 1997, p. 10-11. 
 

 

 

Setiap alat komunikasi pemasaran memiliki karakteristik yang unik 

dan berbeda antara satu dengan lainnya. Advertising merupakan suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yang bersifat nonpersonal dan dibiayai oleh 

organisasi sebagai sponsor. Advertising digunakan oleh organisasi dengan 

tujuan untuk membangun image produk dalam jangka panjang atau pun 

untuk memicu terjadinya penjualan dengan empat tolok ukur, yaitu: (1) 

presentasi publik, (2) pervasif, (3) efek ekspresi, dan (4) impersonalitas. 

Sales promotion merupakan bentuk insentif yang bersifat nonpersonal dan 

diberikan oleh organisasi kepada konsumen dalam jangka pendek dengan 

tujuan utama untuk menggambarkan respon konsumen yang lebih cepat 

dan lebih kuat dalam pengambilan keputusan pembelian produk dengan 

tiga tolok ukur, yaitu: (1) komunikasi, (2) insentif, dan (3) invitasi. Public 

relations (PR) merupakan bentuk komunikasi pemsaran yang bersifat 

personal dan nonpersonal dengan target utama untuk membangun dan 

mempertahankan image positif melalui jalinan relasi dengan berbagai 

kelompok publik sebagai stakeholders. Tolok ukur yang digunakan dalam 

menerapkan PR adalah: (1) kredibilitas yang tinggi, (2) kemampuan untuk 

menangkap konsumen yang tidak menyukai aktivitas advertising dan 

personal selling, dan (3) kemampuan melakukan dramatisasi. Personal 

selling merupakan bentuk komunikasi yang bersifat personal yang mampu 

membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli melalui tiga tolok 
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ukur, yaitu: (1) konfrontasi personal, (2) nilai hubungan personal, dan (3) 

respon secara langsung. Direct marketing merupakan bentuk komunikasi 

nonpersonal dan bersifat langsung tertuju pada target customers. 

Karakteristik yang dimiliki teknik ini adalah: (1) nonpublik, (2) individual, 

(3) informasi terbaru, dan (4) interaktif. IMC merupakan strategi yang akan 

mengintegrasikan kelima komponen strategi marketing communication 

tersebut secara efektif dan efisien (Kotler, 2003 dan Rossiter & Percy, 

1997). 

 

PEMASARAN INVESTASI DIY: SEBUAH KAJIAN PROMOSI 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rerangka otonomi daerah, 

dapat disebut sebagai suatu organisasi dengan pemerintah daerah yang 

menjalankan sistem manajemen atau pengelolaan wilayah maupun 

organisasi pemerintahannya. Dalam rangka pencapaian visi dan misi 

daerah maupun pemerintah daerah, produk andalan DIY yang menjadi 

prioritas untuk dikembangkan pemasarannya adalah trade, tourism, dan 

investment (TTI). Dalam kajian ini, fokus produk andalan DIY yang akan 

dikembangkan adalah investasi.  

Investasi merupakan komitmen berupa pendanaan pada sebuah atau 

beberapa aset yang akan dipertahankan nilainya dalam jangka waktu 

tertentu di masa mendatang dengan tujuan mendapatkan hasil (return) pada 

suatu tingkat risiko tertentu (risk). Investasi berkaitan dengan pengelolaan 

kesejahteraan atau keuntungan investor yang merupakan penjumlahan 

pendapatan sekarang (current income) dan nilai sekarang dari seluruh 

potensi penghasilan di masa mendatang (present value of future income) 

(Jones, 2000).  

Menurut Jones (2000), secara umum bentuk investasi meliputi: (1) 

financial assets yaitu bentuk investasi dalam surat berharga atau 

marketable securities misalnya saham, obligasi, warrant, dan bentuk-

bentuk surat berharga lainnya, dan (2) real assets yaitu bentuk investasi 

pada aset riil seperti pembangunan real estate, pusat perdagangan, mall, 

dan lain-lain. Di sisi lain, investasi juga bisa berupa: (1) public investment 

yaitu investasi pada pembangunan fasilitas publik yang tidak berorientasi 

komersial tetapi lebih menitikberatkan layanan publik (public services) 

seperti pembangunan sarana transportasi publik, sistem pendistribusian air 

bersih, ketenagalistrikan, waduk, dan lain-lain, dan (2) private investment 

yaitu investasi swasta pada penyediaan fasilitas layanan yang lebih bersifat 
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komersial. Apabila ditinjau dari asal investasi, maka bentuk investasi 

dibagi menjadi dua macam yaitu: (1) foreign direct investment (FDI) yaitu 

investasi yang dilakukan oleh individual maupun kelompok dari luar 

negeri, dan (2) domestic investment yaitu investasi yang dilakukan oleh 

individual maupun kelompok dari dalam negeri. Proses kajian ini lebih 

memfokuskan bentuk investasi real assets berupa private investment baik 

berupa foreign direct investment maupun domestic investment. 

 

Gambar 6 

Pengelolaan Pengaruh Lingkungan pada 

Strategi Integrated Marketing Communication 

 
            Sumber: Shimp, 1997, p. 26 (dimodifikasi). 

Setiap organisasi selalu berada dalam konstelasi hubungan 

lingkungan yang dinamis. Faktor-faktor lingkungan yang memiliki 

pengaruh besar terhadap aktivitas dan fungsi pemasaran adalah: 
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lingkungan ekonomi, persaingan, teknologi, sosiokultural dan demografi, 

serta regulasi. Hubungan antara komunikasi pemasaran dengan faktor 

lingkungannya ditunjukkan dalam Gambar 6. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan marketing mix saling 

berpengaruh dengan faktor-faktor lingkungan. Dalam rangka penyusunan 

strategi promosi pemasaran investasi, Pemerintah Propinsi DIY secara 

kontinyu selalu memonitor perkembangan yang terjadi pada setiap faktor 

lingkungan yang relevan agar Pemerintah Daerah lebih mampu mengelola 

strategi pemasaran dan lingkungannya daripada melakukan reaksi terhadap 

setiap perubahan lingkungan yang terjadi.  

 

SIMPULAN 

Monitoring dan pemahaman terhadap pengaruh faktor lingkungan 

akan menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran investasi DIY secara 

umum dan strategi promosi pemasaran investasi DIY secara lebih spesifik. 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dasar langkah-

langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Propinsi DIY untuk 

menyusun suatu strategi promosi pemasaran investasi di DIY yang andal, 

efisien, dan efektif menuju pada target investor yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


