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ABSTRAK
Pada modern seperti sekarang kota berperan penting dalam strategi pembangunan negara, para
perencana dan perancang kota beserta semua pemangku kepentingan membangun sebuah citra
dan reputasi yang kuat demi bersaing antar kota dan memperkenalkannya pada dunia untuk
memperebutkan sumber pemasukan kas daerah. City branding merupakan salah satu strategi kota
untuk menampilkan keunikan agar mudah dikenal dan sebagai pembeda antara suatu kota. Artikel
ini merupakan penelitian yang mengkaji maskot Osiji yang merupakan maskot resmi Kota
Malang. Kajian ini membahas mengenai pengunaan maskot Osiji sebagai bagian dari city
branding Kota Malang melalui pengaplikasian/implementasi maskot Osiji pada media city limit.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah
kota malang dalam mengaplikasikan maskot Osiji sebagai bagain dari city branding Kota Malang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori persepsi visual Gestalt dan teori The City Brand Hexagon oleh Anholt. Hasil akhir
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa city branding kota Malang melalui Osiji dinilai kurang
maksimal sehingga popularitas Osiji belum mampu untuk memperkuat citra positif Kota Malang.
Kata kunci: maskot, Osiji, kota malang, city branding

ABSTRACT
In modern times, cities play an important role in the country's development strategy, urban
planners and designers and all stakeholders build a strong image and reputation in order to
compete between cities and introduce them to the world for sources of regional cash income. City
branding is one of the city's strategies to display uniqueness so that it is easily recognized and as
a differentiator between a city. This article is a study that examines the mascot of Osiji which is
the official mascot of Malang City. This study discusses the use of the Osiji mascot as part of the
city branding of Malang City through the application/implementation of the Osiji mascot on the
media city limit. The purpose of this article is to find out what strategies have been implemented
by the Malang city government in applying the Osiji mascot as part of the city branding of
Malang City. This research uses descriptive qualitative method. The theory used in this research
is the Gestalt theory of visual perception and The City Brand Hexagon theory by Anholt. The final
results in this study indicate that the city branding of Malang through Osiji is considered less
than optimal so that the popularity of Osiji has not been able to strengthen the positive image of
Malang City.
Keywords: mascot, malang city, osiji, visual perception, city branding
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LATAR BELAKANG
Pada zaman modern seperti sekarang kota berperan penting dalam strategi
pembangunan negara, para perencana dan perancang kota beserta semua pemangku
kepentingan membangun sebuah citra dan reputasi yang kuat demi bersaing antar kota
dan memperkenalkannya pada dunia untuk memperebutkan sumber pemasukan kas
daerah. Menurut Anholt (2007), Perkembangan global mengharuskan setiap negara, kaya
atau miskin, bersaing dengan negara lain merebut pangsa konsumen dunia, wisatawan,
investor, mahasiswa, pengusaha, olahraga internasional, acara budaya, dan perhatian serta
rasa hormat media internasional, pemerintah, dan rakyat negara lain.
City branding merupakan salah satu strategi kota untuk menampilkan keunikan
agar mudah dikenal dan sebagai pembeda antara suatu kota. Terlebih lagi semua itu untuk
menarik kucuran dana dari para investor yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan kota tersebut (Sevin, 2014). Negara Malaysia adalah salah satu negara yang
telah menerapkan strategi city branding. Pada tahun 1997, pemerintah Malaysia
meluncurkan kampanye “Malaysia Truly Asia” (Malaysia, Asia yang sesungguhnya).
Pemerintah Malaysia membentuk citra Negara Malaysia sebagai perwakilan dari
keragaman budaya yang ada di kawasan Asia dengan kualitas serta pelayanan di bidang
pariwisata yang ditawarkan dalam bentuk makanan dan kebudayaan. Negara Malaysia
menuai kesuksesan dengan jumlah wisatawan mencapai 13 juta wisatawan per tahunnya,
bahkan pada januari 2004 wisatawan yang datang mencapai 1,4 juta (Yananda dan
Salamah, 2014).
Pada tahun 2011 Negara Indonesia resmi memiliki City branding dengan slogan
yaitu “Wonderful Indonesia”. Slogan “Wonderful Indonesia” adalah gambaran dari
berbagai potensi pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, peluang penerapan city
branding di kabupaten dan kota di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah pusat
melalui penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara daerah yang
diatur dalam UU No.34 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejak diterapkannya Otonomi
Daerah, pengaturan kota berpidah kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah
menggunakan praktek city branding untuk menggali dan menjual potensi kota mereka.
Saat ini banyak kota di Indonesia yang telah menerapkan strategi city branding dan
beberapa memiliki maskot sebagai bagian dari city branding mereka. Beberapa contoh
kota di Indonesia yang telah menerapkan strategi city branding antara lain adalah kota
Yogyakarta dengan Jogja Istimewa, Jakarta dengan Enjoy Jakarta, Surabaya dengan
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Sparkling Surabaya, Batu dengan Shining Batu dan beberapa kota lainnya, city branding
juga harus sesuai dengan identitas yang menjadi keunggulan pada daerah tersebut.
Salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Malang adalah kota yang menerapkan
city branding dari sektor festival/event dan pariwisatanya hingga terbentuk Beautiful
Malang. Kota Malang memiliki destinasi wisata andalan yaitu wisata alam, bahari,
buatan, dan wisata sejarah. Kota Malang memiliki salah satu event terbesar yaitu Malang
Flower Carnival, tercatat pada tahun 2017 jumlah wisatawan lokal di kota Malang
berjumlah 4,3 juta orang dan mancanegara sebanyak 12.456 orang dan pada tahun 2018
meningkat sebanyak 4,8 juta wisatawan lokal dan 15.034 wisatawan mancanegara
(kompas.com).
Pada tanggal 16 Desember 2016 pemerintah Kota Malang meresmikan maskot Kota
Malang sebagai bagian dari visualisasi city branding Kota Malang. Maskot Kota Malang
merupakan hasil dari sayembara lomba yang digelar oleh Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (BAPEDA bekerjasama dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia
(ADGI) Chapter Malang. Dua karakter maskot yang terpilih dalam sayembara adalah
singa bersurai hijau dengan nama “Osi” dan burung manyar yang bernama “Ji”. Maskot
Kota Malang adalah bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang daerah untuk meningkatkan citra Kota Malang yang sesuai
dengan brand Beautiful Malang.
Berdasarkan proses wawancara dengan perwakilan dari BARENLITBANG (Badan
Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian), pemerintah telah menggunakan maskot
sebagai penunjang promosi di beberapa sudut kota Malang dan berbagai promosi
elektronik didalam dan luar lingkup pemerintahan kota Malang. Namun menurut fakta
serta merujuk pada artikel kompasiana yang berjudul “kemanakah maskot kota malang”
yang ditulis oleh Sandy Christian mengungkapkan bahwa maskot yang telah diresmikan
oleh walikota malang belum berhasil karena pemerintah kurang aktif mempromosikan
dan maskot ini sendiri lebih banyak dipromosikan oleh pihak ADGI karena kurangnya
sumber daya serta pasifnya pemerintah kota yang menjadikan maskot ini belum
maksimal.
Merujuk pada kasus yang terjadi, penelitian mengenai strategi city branding dengan
fokus objek penelitian berupa maskot. Maskot Osiji yang telah dibuat oleh pemerintah
untuk memperkuat citra positif kota Malang. Maka dari itu, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah berusaha mengetahui mengenai bagaimana strategi city branding
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Kota Malang melaui pengaplikasian maskot Osiji pada media city limit (rambu batas
kota) Kota Malang?
Hasil akhir penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk
kebaharuan ilmu pengetahuan mengenai strategi pengaplikasian maskot sebagai bagian
dari city branding.

KAJIAN PUSTAKA
Penelitian terkait dengan obyek yang berkaitan dengan branding pada sebuah kota telah
banyak yang meneliti, Penelitian tesis dari Institut Teknologi Bandung berjudul „Kajian
Branding Kabupaten Samosir‟ dengan studi kasus: Visit Samosir Year 2014 oleh Riyanthi
Sianturi tahun 2015, penelitian ini dibuat untuk memahami identitas visual pada branding
yang dilakukan pada acara di daerah Samosir yaitu “Visit Samosir Year 2014‟. Penelitian
ini menggunakan pendekatan dengan kualitatif metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan
untuk menemukan identitas visual dari Kabupaten Samosir yang berada dalam media
branding yang dibuat dalam acara “Visit Samosir Year 2014” melalui budaya yang
dimiliki oleh Kabupaten Samosir. Persamaan penelitian Riyanti dengan penelitian ini
terletak metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan
perbedaanya terletak pada objek yang dikaji serta teori yang digunakan. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan teori Gestalt dan teori city branding sebagai alat analisisnya.
Sedangkan Riyanti hanya menggunakan teori city banding saja.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dhika Yuan Yurisma pada tahun 2018, membahas
mengenai Kota Ponorogo. Kota Ponorogo memiliki kesenian tradisional yaitu Reog
Ponorogo yang digunakan menjadi media komunikasi. Reog Ponorogo adalah kesenian
tradisional yang mengandung banyak nilai budaya didalamnya. Penelitian dari Dhika
Yuan Yurisma ini ingin memahami peran Reog dalam mencitrakan Kota Ponorogo serta
persepsi yang ada di masyarakat akan Reog dalam konteks branding dan pemahaman
makna tradisi pada Reog Ponorogo. Banyak pembahasan penelitian yang mengangkat
topik seputar elemen visual dari sebuah objek yang berkaitan dengan city branding, dan
melalui pencaharian mengenai penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan, menjadi
dasar awal penentuan studi kasus yang berbeda dan belum pernah dilakukan, serta
penggunaan pendekatan yang berbeda pun turut ditentukan oleh hasil dari pencaharian
berikut ini. Penelitian ini dan penelitian Dhika memiliki kesamaan yaitu pada metode
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yang digunakan, yaitu metode kualitatif serta penggunaan teori city branding sebagai alat
analisisnya. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek kajian dan teori. Pada penelitian
ini tidak hanya menggunakan teori city branding saja tetapi juga teori Gestalt.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitiatif yaitu sebuah penelitian
dengan menggunakan data dan menghasilkan hasil penelitian yang berupa kata-kata dan
gambar. Objek kajian dalam penelitian ini adalah maskot Kota Malang yaitu Osiji.
Tahapan yang dilakukan adalah dengan cara mencari fakta dan fenomena yang terjadi di
Kota Malang yang berkaitan dengan maskot Osiji, berangkat dari data, fakta dan
fenomena yang didapatkan kemudian dilanjutkan melakukan wawancara mendalam
kepada pihak Pemerintahan Kota Malang pada bagian Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Kota Malang mengenai apa saja yang telah dilakukan pemerintah dengan
menggunakan maskot Kota Malang agar lebih dikenal oleh masyarakatnya serta upaya
tercapai visi dan misi citra baik Kota Malang yang dikomunikasikan melalui maskot Osiji
. Kemudian melakukan observasi lapangan sebagai salah satu metode pengumpulan data.
Observasi berfokus pada penggunaan maskot Osiji pada berbagai tempat sebagai salah
satu media untuk memperkuat citra Kota Malang.
Dari data awal tersebut, kemudian dilanjutkan analisis data untuk mengetahui
strategi yang tepat dalam perancangan maskot Osiji sebagai bagian dari city branding
Kota Malang. Kemudian, mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi dengan cara
mentranskrip hasil wawancara dan observasi baik berupa foto, video, maupun catatan
tentang objek penelitian. Langkah berikutnya melakukan analisis data temuan dengan
teori yang akan digunakan sebagai alat analisis. Dalam penelitian studi kasus Osiji,
peneliti menggunakan dua teori yaitu teori Gestalt dan teori city branding oleh Anholt.
Setelah analisis data selesai maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil
penelitian. Membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya.
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HASIL DAN ANALISIS
A. Profil Kota Malang
Kota Malang adalah kota yang berkembang setelah pemerintahan kolonial Belanda
dan juga merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota
Malang merupakan kota yang pernah dianggap memiliki tata kota terbaik diantara kotakota Hindia Belanda pada masanya, seiring berkembangnya zaman saat ini Kota Malang
memiliki banyak masalah yang dikeluhkan oleh warganya seperti kemacetan dan
kesemerawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan, dan
masalah-masalah Kota yang berkembang pada umumnya. Terlepas dari permasalahan tata
kota, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Kota Malang mampu
menarik perhatian pariwisatawan dari daerah Jawa Timur maupun luar Jawa Timur
karena Kota Malang memiliki letak geografis yang menguntungkan seperti keindahan
alam dan daerah sekitarnya seperti di Kota Batu dengan macam-macam tempat wisata
yaitu pemandian cangar, agrowisata, selecta, songgoriti, Jawa Timur Park, Batu night
spectacular, Museum angkut maupun situs-situs kerajaan peninggalan Kerajaan singosari.
Jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Kota Malang menuju tempat-tempat wisata
yang berada di Kota Malang maupun di daerah sekitar malang membuat para wisatawan
menjadikan Kota Malang sebagai tempat singgah dan beristirahat sebelum melanjutkan
aktifitas wisatanya.
Kota Malang adalah kota terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang
dikenal sebagai kota wisata, wisata-wisata di Kota maupun di Kabupaten Malang, di Kota
Malang sendiri memiliki beberapa tempat wisata yang bertema kampung tematik yang
tersebar di Kota Malang dengan potensi daerahnya masing-masing. Pada tahun 2015
Pemerintah kota Malang secara resmi memakai slogan “Beautiful Malang” sebagai city
branding untuk menggantikan slogan sebelumnya yaitu “Malang Asoy”. City branding
dengan slogan “Beautiful Malang” memiliki misi agar mampu menjadi kota dengan daya
tarik wisatawan lokal maupun mancanegara serta dapat memperkuat posisi Kota Malang
di mata dunia. Beautiful Malang dipilih karena memiliki pemandangan yang indah dan
memiliki masyarakat yang ramah. Kota Malang disebut juga sebagai kota pendidikan
karena memiliki banyak perguruan tinggi yang pada setiap tahunnya banyak peminat dari
luar kota untuk menimba ilmu di Kota Malang.
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B. Maskot Osi dan Ji
Maskot menurut Wheeler (2009:46) merupakan salah satu elemen (pictoral mark)
dari brand Identity. Maskot adalah brand dengan personifikasi dalam wujud karakter
tertentu dan memiliki sifat serta ciri khas yang mewakili brand tersebut. Menurut Kent
Wertime (2003:116) maskot memiliki relevansi komersial yang luar biasa. Karena sebuah
karakter memiliki bentuk yang familiar dan dapat memicu ingatan dan membentuk
koneksi dengan elemen-elemen yang lebih penting di bagian otak manusia. Suatu karakter
dari sebuah brand yang dikenal dengan istilah maskot umumnya diperkenalkan melalui
sebuah iklan yang memiliki peran dalam promosi iklan dan desain kemasan. Brand
dengan bentuk Maskot banyak ditemukan pada produk yang berhubungan dengan anak,
contohnya seperti produk makanan sereal, chiki, fast food dengan target audience anak.
Menurut (Ardhi, 2013:70) Sifat dan tampilan yang merepresentasikan perusahaan
tersebut, serta warna pada maskot tidak jauh pada logo. Maskot juga tidak dibuat hanya
untuk menarik untuk anak-anak saja melainkan maskot dibuat untuk membuat ikatan
langsung pada ingatan yaitu maskot pada saat olimpiade kejuaraan, pada layanan servis
kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
Brown dalam Hoolwerf (2014) menyatakan, does your mascot match your brand‟s
personality. “Mascots can help as a vehicle of this anthropomorphic translation of
the brand towards the consumer. One reason for this is because mascots embrace the
power of recognition”.

Maskot dapat membatu sebagai alat terjemahan karakteristik merek kepada konsumen.
Salah satu alasannya adalah karena maskot merangkul kekuatan pengenalan. Lebih lanjut
Malinowksi dalam Hoolwerf (2014) menyatakan,
“A brand mascot can provide multiple benefits to its brand. First, they present a
certain amount of „Emotional Pull. They can connect with the consumer in a specific
way, creating a level of affection which is hard to realize with any other marketing
technique. Second, they can contain a nostalgia factor. This presents the opportunity
to entertain the older fans of a brand. Third, brand mascots contain a high amount of
„Social Power”.
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Maskot sebuah merek dapat memberikan manfaat bagi mereknya. Pertama, mereka
menyajikan „penarikan emosional‟. Mereka dapat terhubung dengan konsumen dengan
cara tertentu, menciptakan tingkat kasih sayang yang sulit diwujudkan dengan teknik
pemasaran lainnya. Kedua, mereka dapat mengandung faktor nostalgia. Ini menyajikan
kesempatan untuk menghibur penggemar merek yang lebih tua. Ketiga, maskot merek
mengandung jumlah besar 'Kekuatan Sosial'.
Pemerintah Kota Malang membuat sayembara desain maskot Kota Malang “Osi dan
Ji” seperti pada Gambar III.1. Maskot sayembara ini didesain dan dimenangkan oleh
Papang Jakfar dan diresmikan pada 16 Desember 2016.

Gambar 1. Maskot Osi dan Ji (Osiji)

Osiji adalah Maskot Kota Malang yaitu singa bersurai dengan burung manyar yaitu
hewan endemik Kota Malang yang dibuat sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan
misi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah melalui upaya-upaya
kreatif untuk meningkatkan citra Kota Malang yang terintegrasi dengan brand “Beautiful
Malang” untuk memperkuat posisi Kota Malang dalam otonomi daerah dan masyarakat
ekonomi ASEAN dengan tujuan:
1. Meningkatkan komunikasi program pembangunan
2. Mewadahi dan mengembangkan keberpihakan pada potensi sumber daya manusia
dan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Malang, dan
3. Mempromosikan potensi Kota Malang hingga kancah internasional.
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C. Strategi city branding Kota Malang melaui pengaplikasian maskot Osiji pada
media city limit
Peneliti akan melakukan analisis dengan dua tahap yaitu mengetahui dan
memahami strategi city branding Kota Malang melalui maskot Osiji. Pada tahap ini
membahas tentang visualisasi pengaplikasian maskot Osiji menggunakan teori
gestalt. Data yang digunakan untuk analisis diperoleh dari hasil temuan lapangan
melalui observasi. Kajian visualisasi pengaplikasian Osiji akan dianalisis dimulai
dengan mengkaji berdasarkan prinsip-prinsip gestalt yaitu figure & ground, prinsip
pengorganisasian visual yang meliputi kedekatan (proximity), kesamaan (similarity),
kesinambungan (continuity), penutupan (closure), dan kesamaan arah gerak (common
fate). Analisis akan dirunut berdasarkan setiap elemen visual pada media
pengaplikasian maskot Osiji, yang kemudian akan menghasilkan makna visual dari
pengaplikasian maskot Osiji.
Pada tahap kedua, analisis dilanjutkan dengan menggunakan teori city branding
dari Simon anholt (2007) yaitu the city brand hexagon dalam bukunya Competitive
Identity: The New Brand Management Nation, Cities, Region. Pada tahap ini akan
menjelaskan mengenai penggunaan maskot Osiji dilihat dari kacamata teori city
branding itu sendiri. The city brand hexagon milik Anholt diciptakan untuk
mengukur efektifitas pengaplikasian city branding suatu wilayah yang didalamnya
meliputi presence, place, prerequisite, people, pulse dan potential. Analisis ini
merupakan lanjutan dari analisis pada tahap sebelumnya.
Analisis

ini

merupakan

penjabaran

proses

analisis

visual

mengenai

penggunaan/pengaplikasian maskot Osiji yang sudah dilakukan pemerintah Kota
Malang. Pengaplikasian tersebut meliputi pengaplikasian pada berbagai media
(online dan offline) dan pada berbagai tempat di Kota Malang. Teori Gestalt
digunakan pada analisis tahap ini dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa
penggunaan strategi city branding Kota Malang melalui maskot Osiji. The Gestalt
law of perceptual organization menyajikan seperangkat prinsip untuk memahami
tentang cara bagaimana persepsi bekerja (Cherry, 2021).
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Gambar 2. Maskot Osiji di TPU Madyopuro
(sumber: dokumentasi pribadi)

Gambar 2, merupakan salah satu papan petunjuk kota (city signage) Kota Malang.
Branding adalah bagian terpenting dari setiap produk, penerapan branding yang benar
pada suatu produk dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan reputasi karena citra
positifnya namun branding melampaui batas-batas produk dan layanan. Branding tidak
melulu soal produk, tetapi konsep branding juga dapat diterapkan untuk kota. Konsep
branding untuk suatu kota dikenal dengan city branding. Salah satu usaha dalam
menciptakan sebuah city branding adalah membentuk citra positif kota. Kota Malang
membentuk citra positif melalui aplikasi maskot Osiji yang berupa papan petunjuk
memasuki kota Malang.
Salah satu bagian dari city signage adalah town sign (rambu kota) atau city limit
(rambu batas kota). City limit merupakan rambu jalan yang diletakkan di pinggir jalan
atau pada batas wilayah suatu kota (kota besar, kota kecil, maupun desa) (Stead, 2017).
City limit yang dipasang didalam kota ditempatkan di tempat tertentu agar mudah untuk
dilihat oleh setiap orang yang lalu-lalang masuk dan keluar kota. Gambar 2, merupakan
city limit Kota Malang yang merupakan batas kota antara Kota Malang dengan Kabupaten
Malang.
Secara visual, aplikasi maskot Osiji pada gambar 2 berada di sebelah kiri atas
tulisan Kota Malang, maskot Osiji yang diaplikasikan pada media ini memiliki warna
blok putih tepat di belakang maskot Osiji sehingga latar belakang putih dari maskot Osiji
menumpuk pada huruf K pada tulisan Kota, disamping maskot Osiji tersebut terdapat
tulisan Kota Malang dengan font berwarna putih tanpa disertai latar belakang warna
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seperti pada maskot Osiji. Teks “Kota Malang” menggunakan font jenis serif, serif
sendiri adalah font yang memiliki kait pada ujung font-nya. Selanjutnya pada bagian
bawah maskot Osiji dan teks “Kota Malang” terdapat pedestal berwarna biru untuk
menopang media tersebut.
Penggunaan prinsip Gestalt untuk membaca persepsi yang muncul dari aplikasi maskot
Osiji pada city limit Kota Malang ini adalah prinsip similarity (kesamaan) dan proximity
(kedekatan). Pada gambar 2 terdiri dari dua bentuk utama yaitu Osiji dan teks “Kota
Malang”.

Gambar 3. Maskot Osi dan Ji pada city limit Kota Malang

Gambar 4. Tulisan Kota Malang pada city limit Kota Malang
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Similarity
Prinsip ini menjelaskan bagaimana sekumpulan objek dikelompokkan menurut
kesamaan bentuk atau karakter. Kesamaan bentuk ini tidak tampak secara maksimal
sehingga persepsi yang ditimbulkan adalah tidak adanya kesatuan antara maskot Osiji
dengan teks “Kota Malang”.

Gambar 5. maskot Osiji dengan latar belakang putih

Persepsi ini timbul disebabkan oleh adanya latar belakang warna putih pada
maskot Osiji (ditunjukkan oleh tanda panah merah). Penggunaan latar belakang putih
tersebut terlihat seperti maskot Osiji yang hanya menempel pada teks “Kota Malang”,
maskot Osiji dengan latar belakang putih juga menutup sebagian dari huruf “K” pada teks
Kota Malang, padahal maskot Osiji adalah satu bagian dengan teks Kota Malang.

Proximity
Kedekatan posisi atau proximity antara maskot Osiji dengan teks “Kota Malang”
terlihat secara fisik tapi dari segi persepsi visual kurang tampak, walaupun secara jarak
penempatan maskot Osiji tepat diatas teks “Malang” dan disamping teks “Kota”, Akan
tetapi penggunaan latar belakang warna putih pada maskot Osiji menciptakan batasan dan
menimbulkan persepsi bahwa Kota Malang dengan Osiji bukan satu kesatuan. Osiji
bagian dari Kota Malang akan tetapi dengan adanya latar belakang warna putih
menciptakan persepsi jarak, Hal ini dipertegas dengan rendahnya pengetahuan tentang
keberadaan maskot Osiji di Kota Malang baik dikalangan masyarakat kota Malang sendiri
maupun Masyarakat diluar Kota Malang. Rendahnya popularitas maskot Osiji.
Christian dalam artikelnya menjelaskan bahwa Maskot kota Malang ini sendiri
jika dilihat dari cara promosinya hanya sekedar dari media sosial saja, jika kita turun ke
jalan lalu bertanya kepada warga kota Malang “apa Maskot kota Malang yang baru
kebanyakan orang pasti tidak bisa menjawab dan jika menjawabpun kebanyakan akan
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menjawab Singa yang identik dengan Arema bukan Osi.Ji yang identik dengan Singa dan
Burung Manyar, dikutip dari laman Kompasiana.com.

City Branding
Simon Anholt (2007, 59-61) menciptakan The City Brand Hexagon untuk
mengukur efektivitas city branding, yang mana di dalamnya terdapat enam aspek dalam
pengukuran efektivitas city branding terdiri atas : Presence (kehadiran), Place (tempat),
Prerequisite (prasyarat), People (orang), Pulse (semangat), Potential (potensi).
Penempatan maskot Osiji pada rambu batas kota seperti yang ditunjukkan pada gambar 2
jika dibaca menggunakan teori city brand hexagon milik Anholt. Pada aspek place,
penempatan maskot Osiji dianggap kurang strategis, dikarenakan ditempatkan di daerah
yang tidak termasuk dalam ikon kota Malang. Hal ini, menyebabkan maskot Osiji tidak
dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat Kota Malang sendiri maupun masyarakat
dari luar.

KESIMPULAN
Kajian terhadap strategi city branding dalam pengaplikasian maskot Osiji pada
media city limit Kota Malang menunjukkan bahwa pertama, pengaplikasian maskot Osiji
yang kurang tepat menyebabkan program city branding Kota Malang melalui penciptaan
Osiji menjadi kurang maksimal, maskot yang seharusnya menjadi bagian dalam city
branding Kota Malang untuk membangun dan menguatkan citra positif kota Malang
dimata dunia, pada kenyataanya popularitas maskot Osiji meredup seiring perkembangan
waktu. Kedua, jika tidak adanya upaya dari pemerintah Kota Malang untuk mengkaji
ulang strategi pengaplikasian maskot Osiji sebagai bagian dari city branding akan
menyebabkan kegagalan maskot Osiji sebagai bagian dari city branding.

Hukum

pengorganisasian

gestalt

menyajikan

seperangkat

prinsip

untuk

memahami cara kerja persepsi manusia. Perlu diketahui bahwa ada peluang kesalahan
dalam

sistem persepsi seseorang sehingga menimbulkan ketidakakuratan persepsi.

Persepsi kita tidak sempurna dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Maka dari itu
penggunaan teori Gestalt sebagai alat analisis visual perlu dikombinasikan dengan teori
lain untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam teori ini. Penelitian seputar strategi
penggunaan maskot kota Malang yaitu Osiji, harus melewati proses pengkajian persepsi yang
dimunculkan dari pengaplikasian maskot Osiji. Dengan adanya penelitian ini diharapkan
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keberadaan aplikasi maskot Osiji untuk selanjutnya dapat melakukan perannya untuk
meningkatkan citra positif kota serta berfungsi sebagaimana mestinya.
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