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Pengantar 

Kabupaten dan kota di Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola 

sumberdaya dan kekayaannya dengan kemampuan dan kekuatan yang 

dimiliki masing-masing. Otonomi daerah juga menempatkan kabupaten dan 

kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Investasi merupakan motor utama 

pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu setiap daerah telah merancang 

berbagai penawaran tentang potensi daerah kepada calon investor untuk 

menanamkan modal di daerahnya. Promosi investasi di daerah di dukung 

oleh pemerintah pusat; BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), 

Kementerian Luar Negeri (Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik), 

Kementerian Pariwisata dan Kementerian lainnya, menjalin  kerjasama 

dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi daerah. 

Kerjasama ini salah satunya dimaksudkan menggali potensi lokal untuk 

pemasaran global. Sebagai contoh, pada bulan November 2007 kerjasama 

Kementerian Luar Negeri (Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik) dengan 

Pemda Provinsi Riau dan tahun 2009 dengan pemerintah daerah Sulawesi 
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Utara.  Kerjasama ini mempertemukan para pejabat daerah dan para pelaku 

ekonomi di Indonesia dan luar negeri. Dialog yang dilakukan melalui 

pertemuan tersebut, diharapkan dapat mendorong ke arah terjalinnya 

kerjasama yang saling menguntungkan seperti investasi langsung dari luar 

negeri dan joint venture.  

Untuk tahun 2010, giliran Provinsi Maluku  melakukan festival laut “Sail 

Banda”. Momentum ini merupakan peluang emas untuk meningkatkan 

investasi terutama di sektor unggulan; kelautan dan perikanan, pertanian-

perkebunan dan pariwisata. 

Selama ini upaya promosi yang dilakukan pemerintah daerah antara 

lain dengan mengidentifikasi potensi daerahnya dan menuangkannya ke 

dalam profil investasi daerah. Profil investasi tersebut  dicetak ke dalam buku 

maupun brosur yang dibagikan ke calon investor maupun masyarakat. 

Pemerintah dalam upaya mempromosikan potensi daerahnya juga telah 

membuat web site. Di dalam web site tersebut berisikan profil daerah beserta 

potensi daerah tersebut. Berita-berita daerah juga ditampilkan dalam web 

site. Beberapa web site belum dikelola dengan baik. Data base yang 

ditampilkan tidak dengan cepat di up date. Data-data yang ditampilkan 

bukanlah data terbaru, dan bukan merupakan data time series (selama 

beberapa periode tertentu). Hal ini sebagai contoh dapat dilihat di web site 

pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dan web site BKPMD Provinsi 

Maluku. 
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Profil investasi yang disusun oleh pemda belum cukup kuat untuk 

menarik investor menanamkan investasi di daerah tersebut. Strategi 

pemasaran melalui pameran potensi daerah yang dilakukan selama ini, 

membuat web site dan pembagian buku/brosur belum cukup efektif. 

Dibutuhkan lebih dari sekedar mencetak buku/brosur dan membuat web site 

untuk memasarkan potensi daerah. Persaingan antar daerah yang semakin 

meningkat menuntut setiap daerah untuk  bisa melakukan promosi secara 

cerdas. Tingginya tingkat persaingan disebabkan antara lain adanya 

kesamaan produk/jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah belum bisa menemukan brand name bagi daerahnya yang 

membedakan dengan daerah lainnya. Pemerintah daerah selama ini baru 

memiliki slogan-slogan daerah seperti Sleman Sembada, Yogya berhati 

nyaman dan sebagainya.  

Menurut Bhinadi (2005), pemerintah daerah harus merancang strategi 

yang sistemik untuk menjual dan menawarkan potensi sumberdaya nasional 

di daerahnya masing-masing kepada masyarakat konsumen secara luas 

maupun investor pada khususnya. Dengan cara menjual dan menawarkan 

potensi semacam ini, diharapkan pada jangka menengah dan panjang akan 

berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu cara 

untuk menjual potensi sumberdaya setiap kabupaten dan kota tersebut 

adalah dengan membuat sebuah strategi komunikasi pemasaran daerah. 

Komunikasi menjadi salah satu pilihan strategis bagi pemda untuk 

menawarkan produk/jasanya kepada pasar (investor). Komunikasi yang 
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dilakukan dalam hal ini adalah menciptakan branding communication bagi 

daerah tersebut.  

 

Reinveting Government  

Ada perubahan mendasar dengan munculnya paradigma baru 

pemerintahan daerah. Paradigma pemerintahan wirausaha telah menggeser 

paradigma pemerintahan birokratis. Inti dari reinveting government adalah 

mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik 

(mewirausahakan birokrasi). Ada sepuluh ciri dari reinventing government 

atau sering dikenal dengan pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gabler, 

1996).  

1. Pemerintahan katalis; pemerintah lebih diharapkan berperan sebagai 

katalisator dan bukan sebagai pemain di pasar. Pemerintah lebih banyak 

mengarahkan dan bukan melayani secara langsung.  

2. Pemerintahan milik masyarakat; pemerintah diharapkan memberikan 

sebagian wewenangnya kepada lembaga-lembaga sosial ekonomi untuk 

menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial di daerahnya. 

3. Pemerintahan yang kompetitif; pemerintah diharapkan menyuntikkan 

persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Keuntungan yang nyata dari 

kompetisi adalah efisiensi dan menghasilkan pendapatan lebih banyak. 

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: kegiatan pemerintahan tidak 

lagi digerakkan oleh peraturan namun pada misi yang hendak dicapai.  
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5. Pemerintahan yang berorientasi hasil; pemerintah membiaya outcome 

dan bukan output. 

6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; pemerintah lebih memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan bukan birokrasi. Pemerintah menempatkan 

pelanggan pada kursi pengemudi, artinya satu-satunya cara terbaik untuk 

membuat pemberi jasa publik merespon kebutuhan pelanggan mereka 

adalah menempatkan sumberdaya di tangan pelanggan dan membiarkan 

mereka memilih.  

7. Pemerintahan wirausaha; menghasilkan ketimbang membelanjakan. 

Pemerintah memberikan dorongan kepada setiap aparaturnya untuk 

menghasilkan dan tidak semata-mata menghabiskan anggaran. 

8. Pemerintahan antisipatif; mencegah daripada mengobati. Pemerintah 

harus mampu mengantisipasi kondisi dimasa depan dan bukan menunggu 

apa yang akan terjadi.  

9. Pemerintahan desentralisasi; pemerintah mendesentralisasikan 

organisasi publik ke dalam manajemen partisipatif. 

10. Pemerintahan berorientasi pasar; mendongkrak perubahan melalui 

pasar.  

Adanya perubahan paradigma tersebut menuntun pemda untuk 

menawarkan potensi daerahnya secara lebih baik ke pasar. Pemerintah 

daerah dengan demikian harus lebih memahami karakteristik pasar. Pasar 

akan terbentuk jika terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran. Ada 

enam unsur pasar yang dikemukakan Osborne dan Gabler (1996), yaitu : 
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penawaran, permintaan, aksesbilitas, informasi, peraturan dan penjagaan. 

Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu menciptakan penawaran 

yang dibutuhkan dalam pasar. Produk/jasa yang ditawarkan dalam hal ini 

adalah potensi daerah yang diharapkan mampu diserap oleh pasar, dalam 

arti diminati investor. Produk yang ditawarkan akan dapat diserap pasar jika 

produk tersebut memiliki ciri khas dan berkualitas baik. Produk yang demikian 

itu akan memiliki nilai tinggi, sehingga akan dihargai lebih tinggi pula. 

Pemerintah daerah harus berupaya melakukan diferensiasi produknya 

menjadi produk yang memiliki keunikan, kekhasan dari daerahnya tersebut. 

Selain itu, produk yang ditawarkan adalah produk yang diinginkan dan 

dibutuhkan konsumen. Pemerintah daerah bisa melakukan positioning untuk 

melihat tingkat persaingan terhadap produk yang ditawarkannya. Melalui 

positioning, pemda dapat menentukan diferensiasi produk seperti apa yang 

harus dilakukan untuk memenangkan persaingan.  

Unsur kedua dari pasar adalah permintaan, konsumen harus 

mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli produk atau jasa, dan 

mereka harus mempunyai keinginan untuk menggunakan daya beli tersebut. 

Pemerintah daerah dalam hal ini berarti harus jeli dalam melihat perilaku 

konsumen (investor). Pemerintah daerah bisa melakukan segmentasi pasar 

terhadap produk-produk yang ditawarkannya. Segmentasi pasar diperlukan 

untuk memahami karakteristik konsumen, sehingga lebih mudah dalam 

menjual produknya. Dalam pengertian sederhana, pada konsumen A akan 

ditawarkan produk A, sedang pada konsumen B akan ditawarkan produk B.  
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Unsur ketiga adalah aksesibilitas, produk/jasa yang ditawarkan harus 

mudah diakses oleh konsumen. Konsumen jangan sampai direpotkan untuk 

mendapatkan produk yang ditawarkan daerah dengan harus mencari sendiri 

ke pelosok-pelosok di daerah tersebut. Konsumen adalah raja, sehingga 

pemda berkewajiban melayani konsumen dengan menyediakan kemudahan 

akses bagi konsumen untuk mendapatkan produk tersebut lebih mudah. 

Terkait dengan aksesbilitas ini tentunya pemda harus menyediakan informasi 

yang lengkap, sehingga unsur berikutnya dalam pasar adalah informasi. 

Ketika konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai 

produk/jasa yang ditawarkan, mereka tidak akan melakukan transaksi. 

Menawarkan berbagai produk termasuk di dalamnya peluang-peluang 

investasi kepada calon investor tidak cukup hanya dengan membagikan 

buku/brosur.  

Konsumen/investor membutuhkan informasi yang jauh lengkap dari 

foto-foto dan keterangan yang ada pada brosur. Selain profil daerah dan 

potensi sektoral daerah, mereka juga membutuhkan informasi yang terkait 

dengan rencana investasi yang akan mereka lakukan. Investor akan berpikir, 

jika mereka menanamkan modalnya, berapakah keuntungan yang akan di 

dapat, berapa tingkat pengembalian investasinya (return on investment), 

jaminan kepastian usaha, stabilitas ekonomi, politik dan hankam di daerah 

tersebut, kebutuhan sumberdaya alam maupun manusia, dan dukungan 

pemerintah daerah setempat.  
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Unsur kelima adalah peraturan, harus diciptakan peraturan yang 

mendorong terciptanya mekanisme pasar berjalan dengan baik. Peraturan 

yang dibuat haruslah menjamin kepastian usaha di daerah tersebut, dan 

bukan justru menimbulkan high cost enonomy melalui berbagai pungutan. 

Peraturan yang telah dibuat harus ditegakkan secara konsisten, sehingga 

unsur keenam dalam pasar adalah penjagaan. Investor selama ini kadang 

mengalami kebingungan dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum.  

Melalui pemahaman terhadap karakteristik dan unsur-unsur pasar, 

pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi pemasaran 

dengan baik. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ada tujuh konsep 

inti pemasaran, meliputi : 1) kebutuhan, keinginan dan permintaan; 2) produk 

(barang, jasa dan gagasan); 3) nilai, biaya dan kepuasan; 4) pertukaran dan 

transaksi; 5) hubungan dan jaringan; 6) pasar, dan 7) pemasar dan calon 

pembeli (Kotler, 1997).  

Realisasi dari pemerintahan yang berorientasi pasar adalah 

pemerintah daerah mampu menjual produk/jasanya (potensi daerah) kepada 

pasar (investor). Pemahaman akan potensi daerahnya dan pasar (investor) 

akan mempermudah pemerintah daerah untuk menarik investor ke 

daerahnya. Memasarkan potensi daerah kepada investor harus dilakukan 

dengan strategi pemasaran yang tepat. Keberhasilan pemerintah daerah 
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dalam menjual potensi daerahnya ditentukan oleh dua hal: Bagaimana 

memahami investor dan bagaimana menyampaikan upaya pemasaran 

dengan efektif (Sutisna, 2001). Komunikasi dengan demikian merupakan 

unsur penting dalam menunjang pemasaran yang efektif. Munculnya 

komunikasi sebagai unsur yang menunjang pemasaran, akan membentuk 

segitiga pemasaran, yaitu: produk/jasa; komunikasi; dan pasar/investor.  

Produk/jasa Pasar/investor

Komunikasi

 

 

Komunikasi berfungsi untuk mengoptimalkan interaksi antara 

pemerintah daerah dan investor, sehingga tercipta interaksi di antara 

keduanya. Melalui strategi komunikasi yang tepat, pemerintah daerah dapat 

menginformasikan dengan baik potensi di daerahnya kepada investor. 

Melalui hal yang sama, investor dapat dengan mudah menangkap peluang-

peluang bisnis di suatu daerah.  
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