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Abstrak- Pengembangan merek kota merupakan salah 
satu elemen penting dalam mewujudkan merek suatu kota. 
Pengembangan merek kota di Indonesia sangat erat dengan 
citra kota yang positif yang merupakan sebuah daya tarik bagi 
investor maupun wisatawan yang pada akhirnya sebuah kota 
dapat diperhitungkan untuk memenangkan persaingan global. 
Studi ini diarahkan untuk mengkaji tentang perilaku 
masyarakat semenjak hadir dan berkembangnya Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi (TIK) khususnya teknologi 
internet. Keberadaan internet yang memproduksi dan 
melahirkan dunia baru yang disebut dunia virtual menciptakan 
kondisi peningkatan aktifitas konsumsi media untuk 
dipermainkan, dimanfaatkan dengan sesama lingkup 
masyarakat, baik berada di dunia nyata maupun dunia virtual 
(dunia maya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian 
ini menggunakan variabel pengembangan merek kota 
masyarakat dunia maya sebagai topik utama penelitian. Salah 
satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan merek 
kota adalah perilaku masyarakat dunia maya dalam melakukan 
penciptaan merek kota. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
masyarakat dunia maya yang pada akhirnya akan berdampak 
pula pada penciptaan merek kota itu sendiri. Selain itu, 
penelitian ini juga menganalisis peran pemerintah terhadap 
hubungan antara perilaku masyarakat dunia maya untuk 
penciptaan merek. Penelitian ini memiliki sisi novelty 
(kebaruan) dengan menggunakan sikap eksis yang merupakan 
perilaku pengguna internet. Variabel ini kemungkinan besar 
belum pernah digunakan dalam penelitian pemasaran kota. 
Agar nilai kemanfaatan yang dimiliki oleh penelitian ini 
semakin besar baik dari aspek teoritik maupun aplikasinya, 
penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang berkaitan 
dengan topik penciptaan merek yang disinergikan dengan 
karakteristik perilaku pengguna internet objek penelitian. 

Kata Kunci: Perilaku, Masyarakat Dunia Maya, Menciptakan 
Merek 

 
Latar Belakang 

 Daya saing global berkisar pada kemampuan untuk 
menarik investasi, bisnis, penduduk, dan pengunjung. Untuk 
mencapai tujuan ini, daerah perkotaan telah beralih ke strategi 
branding tempat untuk mengembangkan kompetitif identitas 
yang kuat (Deffner & Liouris, 2005). Sementara negara-negara 
Eropa dan Amerika Utara telah berhasil menggunakan 
branding tempat untuk meningkatkan kota dan wilayah 
mereka (Sevin & Björner, 2015), tantangan berbeda ada ketika 
menerapkan strategi branding di negara berkembang 
(Rossolatos, 2018). Biasanya, merek tempat/kota mengikuti 
model pemasaran strategis searah yang bertujuan untuk 
meningkatkan keunggulan kompetitif tempat melalui 

pengembangan citra positif tempat yang dikomunikasikan 
kepada publik asing (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013). 

Dalam konteks ini, pengembangan merek tempat/kota 
berfungsi sebagai alat untuk komunikasi sosial dan politik dan 
organisasi, sebuah proses di mana "agen, hubungan dan 
interaksi" antara berbagai bidang hubungan perlu diamati 
(Hankinson, 2004). Rekonseptualisasi branding untuk entitas 
yang kompleks seperti tempat memerlukan kontribusi 
berbagai gabungan disiplin ilmu, seperti komunikasi dan studi 
budaya, serta tata kelola (Kavaratzis & Hatch, 2013). Dengan 
berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 
model ini sekarang menjadi tantangan pola-pola pemasaran 
yang hadir melalui teknologi internet. Keberadaan internet 
yang memproduksi dan melahirkan dunia baru yang disebut 
dunia virtual menciptakan kondisi peningkatan aktifitas 
konsumsi media untuk dipermainkan, dimanfaatkan dengan 
sesama lingkup masyarakat, baik berada di dunia nyata 
maupun dunia virtual (dunia maya). 

 

Dunia maya merupakan bentukan alternatif ruang sosial di 
samping dunia nyata. Di dalamnya terbangun interaksi dengan 
beragam bentuk dan tujuan yang dibangun oleh mereka yang 
menghidupinya. Pertukaran makna, penciptaan identitas, 
aktivitas wacana, pertemanan dan penciptaan nilai-nilai 
tertentu, layaknya di dunia nyata. Singkatnya, ditemukan 
banyak kesamaan bentuk interaksi yang tedapat di dunia maya 
dengan realitas nyata keseharian (Prasetyo, 2010). Untuk 
melanjutkan upaya ini, penelitian ini mengeksplorasi faktor-
faktor mempengaruhi perilaku masyarakat dunia maya yang 
pada akhirnya akan berdampak pula pada penciptaan merek 
kota itu sendiri, proses pengembangan merek tempat yang 
terjadi dalam masyarakat dunia maya 

 

Tujuan Penelitian 

1. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 

2. Menganalisis pengaruh karakteristik masyarakat dunia 
maya terhadap perilaku masyarakat dunia maya untuk 
menciptakan merek kota. 

3. Menganalisis pengaruh sikap eksis terhadap perilaku 
masyarakat dunia maya untuk menciptakan merek kota. 

4. Menganalisis pengaruh penerimaan TIK terhadap perilaku 
masyarakat dunia maya untuk menciptakan merek kota. 

5. Menganalisis pengaruh dukungan lingkungan sosial 
budaya terhadap perilaku masyarakat dunia maya untuk 
menciptakan merek kota. 
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6. Menganalisis  pengaruh perilaku masyarakat dunia maya 
untuk menciptakan merek kota. 

7. Mengidentifikasi peran pemerintah dalam menyertai 
perilaku masyarakat dunia maya untuk menciptakan merek 
kota. 

 

Tinjauan Literatur 

Hubungan perilaku masyarakat dunia maya untuk 
mendukung pengembangan merek kota didasarkan pada 
konsep yang dimiliki oleh Bandura (1986) yaitu social 
cognitive theory, yang menjelaskan bahwa lingkungan yang 
terbangun dapat dipengaruhi oleh perilaku yang dimiliki oleh 
individu. Teori ini juga didukung oleh penelitian Kast dan 
Rosenzweig (1995) yang menyatakan bahwa perilaku dapat 
terbentuk karena ada suatu sebab dimana sebab tersebut 
adalah kondisi yang ingin dicapai oleh individu tersebut. 
Berdasarkan pernyataan tersebut teridentifikasi bahwa 
perilaku memiliki keterkaitan dengan kondisi yang dimiliki 
oleh individu di mana dalam hal ini adalah pengembangan 
merek kota. 

Peran pemerintah dan pengaruhnya pada hubungan antara 
perilaku masyarakat dunia maya untuk pengembangan merek 
kota diadaptasi dari penelitian dari Guler (2016) yang meneliti 
tentang bagaiamana pemerintah daerah/kota memainkan 
peran yang tak terhindarkan dalam pembangunan daerah, 
keberhasilan pengembangan merek kota tidak dapat dilakukan 
tanpa partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah. Peran 
pemerintah dalam penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pengaruh yang signifikan pada hubungan antara 
perilaku dan pengembangan merek kota. 

Pengaruh karakteristik masyarakat dunia maya dan 
perilaku masyarakat dunia maya untuk pengembangan merek 
kota. Teori ini yang teridentifikasi menjadi dasar hubungan 
dua variabel ini adalah Field Theory (Lewin, 1951). Teori ini 
menyatakan bahwa karakter individu yang meliputi berbagai 
variabel motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, sikap yang saling 
berinteraksi dengan faktor lingkungan dalam menentukan 
perilaku. Selain itu konsep lain yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan hubungan dua variabel ini adalah konsep 
Persuasion and Attitude Change (Petty et al., 1992). Dalam 
konsep ini dijelaskan bahwa suatu perilaku dapat diubah 
melalui pengubahan kepercayaan yang mendasari sikap. Salah 
satu contoh karakteristik yang dimiliki oleh individu adalah 
tingkat pendidikan, dimana terdapat kecenderungan bahwa 
semakin tinggi atau rendah tingkat pendidikan yang dimiliki 
oleh seseorang, maka hal ini akan berpengaruh pada 
perilakunya (Asih & Pratiwi, 2010). Juga fakta mengatakan 
adanya pengaruh jenis kelamin terhadap perilaku (Hoffman, 
1977). 

Hubungan antara sikap eksis dan perilaku masyarakat 
dunia maya untuk pengembangan merek kota dapat dibangun 
dari beberapa teori seperti Theory Reasoned Action (Fishbein 
dan Ajzen, 1975) yang dalam aplikasinya menghubungkan 
antara aspek penilaian yang dimiliki oleh individu akan suatu 
hal yang juga merupakan refleksi dari sikap yang dimilikinya 
dan perilaku yang dimilikinya. Dan selanjutnya adalah Theory 
of Planned Behavior (Ajzen, 1985) yang dalam teorinya 
ditemukan bahwa perilaku yang dimiliki oleh individu dapat 
dipengaruhi oleh sikap yang dimiliki oleh individu tersebut. 

 

Hubungan antara kemampuan adaptasi teknologi 
masyarakat dunia maya terhadap perilaku masyarakat dunia 
maya untuk pengembangan merek kota. Penelitian terdahulu 
Meisyaroh (2013) menyebutkan bahwa perkembangan 
teknologi melahirkan media baru dalam masyarakat sehingga 
memunculkan perilaku/tren dari sisi budaya dan komunikasi 
yang berbeda dari yang sebelumnya. 

Hubungan antara lingkungan sosial, budaya dengan 
perilaku masyarakat dunia maya untuk pengembangan merek 
kota didasarkan pada penelitian terdahulu yang menyebutkan 
bahwa perilaku manusia dapat dipengaruhi lingkungannya 
(Laird et al., 2016; Kiernan et al., 2012). Dalam Social 
Cognitive Theory juga dijelaskan bahwa terdapat hubungan 
reciprocal antara perilaku masyarakat dunia maya dan 
lingkungan yang terbentuk (Bandura, 1986). 

Dengan melihat hubungan antara variable yang didasarkan 
pada teori dan beberapa penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya, berikut adalah kerangka berfikir yang disajikan 
oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Kerangka Konseptual Penelitian 
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Metodologi Penelitian 

Studi ini akan diujikan pada akun-akun komunitas di 
media sosial yang memproduksi konten informasi-informasi 
Kalimantan Timur. Dipilihnya akun ini, karena secara teoretis 
dan empiris memiliki berbagai karakteristik yang sesuai 
dengan topik dan tujuan studi. Oleh karena itu, secara 
keseluruhan populasi target dalam studi ini dipilah dan dipilih 
dengan berbagai judgement sehingga diharapkan dapat 
mencapai tujuan studi ini. Populasi dalam studi ini adalah 
akun di media social Instagram yang berhastag 
visitkalimantantimur. Berdasarkan pengelompokan tersebut 
maka populasi target dalam studi ini berjumlah 776 akun dan 
teknik pengambilan sample menggunakan proportionate 
stratified random sampling (pengambilan sampel stratifikasi 
acak secara proposional) karena yang akan diteliti adalah akun 
yang memperkenalkan Kalimantan Timur. Berkenaan dengan 
ini penelti menggunakan ukuran rumus dari Slovin, jadi akan 
diambil sebanyak 263 sampel. 

 

Kontribusi Yang Potensial Pada Pengembangan 
Pengetahuan 

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat digunakan 
sebagai dasar pemikiran dan informasi dalam menentukan 
kebijakan pembentukan merek kota, sebagai dasar 
pertimbangan pemerintah terutama dalam menentukan 
strategi pembetukan merek kota. 
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