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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Klaten merupakan sebuah wilayah di daerah jawa tengah yang berada di 

anatar 2 kota yang memiliki city branding yang kuat yaitu solo dan jogja. Klaten 

sendiri memiliki city branding sebelumnya akan tetapi belum dapat tersampaikan 

dengan baik kepada masyarakat di luar Klaten. Padahal Klaten sendiri memiliki 

wisata yang menarik perhatian akan tetapi kurang dikenal oleh masyarakat. 

Tanggapan masyarakat mengenai image klaten yang merupakan sebuah 

wilayah antara solo dan jogja membuat image klaten ini semakin turun. Sementara 

pemerintah sendiri sedang gencar untuk meningkatkan wisata terlebih wisata air 

seperti arung jeram maupun umbul, hal ini di motivasi oleh suksesnya desa wisata 

ponggok yang menjadikan umbul ponggok sebagai wisata untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

Sejarah pun juga mengatakan bahwa dulu klaten terkenal dikarenakan tanah 

yang subur dan sumber air yang banyak sehingga klaten digunakan sebagai lokasi 

untuk argoculture hingga saat ini. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan 

pentingnya menjaga umbul agar tetap bersih masih kurang, diharapkan juga dengan 

membuat city branding dan mengangkat umbul sebagai ikon kota dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat kota klaten di kenal dan klaten 

memilki image yang baik di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Klaten membentuk identitas sebagai 

negeri seribu umbul kebahagiaan, untuk membangun citra yang baik dimata 

masyarakat. Perancangan ini melalui menggunakan survey awal yang disebarkan 

melalui internet untuk menentukan target audience dengan umur 20-30 tahun y. 

Dengan media utama sebuah Logo beserta penurunannya, yang dibantu dengan 

media-media lain seperti media sosial, media cetak, dan merchandise. 

Perancangan bisa menjadi pemicu bagi kota-kota lain yang memiliki 

kesamaan dengan klaten, untuk dapat membuat citra kota yang sesuai dan dapat 

berdaya saing dengan kota lain. 

5.2. Saran 

Saran yang diharapkan pada perancangan city branding Kabupaten Klaten ini 

antara lain : 

 Diharapkan adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk 

menyukseskan city branding ini secara nyata. 
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 Diharapkan dengan adanya city branding dapat mensejahterakan 

masyarakat terlebih pembentukan desa wisata. 

 Membangun gambaran yang tepat kepada Kota Klaten sehingga dapat 

mudah dikenal oleh masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


