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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Tinjauan Literatur 

 Tinjauan literatur atau literature review merupakan bahan yang tertulis 

berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan 

literatur membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang 

topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan 

sebelumnya. Pentingnya tinjauan literatur untuk melihat dan menganalisa nilai 

tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

(Conny R., 2010:104) 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti anggap relevan 

untuk dijadikan bahan referensi dan perbandingan penelitian. Penelitian tersebut 

tentunya memiliki topik yang sama dengan topik yang hendak diteliti, yaitu 

mengenai “marketing public relations”. 

Penelitian pertama berjudul “Strategi Marketing Public Relations (MPR) 

PT Garuda Indonesia dalam Mempromosikan Rute Penerbangan Jakarta-

Amsterdam” dan penelitian kedua berjudul “Analisis Kegiatan Marketing Public 

Relations Perusahaan Jasa Asuransi Sebagai Upaya Mendukung Peningkatan 

Jumlah Nasabah Baru (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Periode Januari 

2009-Oktober 2010)” . 
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Peneliti Anindhita Septi Nurbani Pradhita Nurani  Cynthia Tirtaadmaja 
Judul Strategi Marketing Public 

Relations (MPR) PT Garuda 
Indonesia dalam 
Mempromosikan Rute 
Penerbangan Jakarta-
Amsterdam. 

Analisis Kegiatan Marketing 
Public Relations Perusahaan 
Jasa Asuransi Sebagai Upaya 
Mendukung Peningkatan 
Jumlah Nasabah Baru (Studi 
pada AJB Bumiputera 1912 
Periode Januari 2009-
Oktober 2010). 

Strategi Marketing 
Public Relations Living 
World Dalam Menarik 
Pengunjung (Studi 
Kasus: Special Event 
"The Living Dinosaur" 
Periode 21 Juni s/d 7 Juli 
2013) 

Metodologi Paradigma yang digunakan 
ialah Konstruktivis, jenis 
penelitian kualitatif 
deskriptif. Metode penelitian 
studi kasus, sumber data 
berupa hasil wawancara 
mendalam dengan 
narasumber dari dalam PT 
Garuda Indonesia dan studi 
dokumentasi. 

Menggunakan paradigma 
konstruktivis dengan jenis 
penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Metode 
yang digunakan ialah studi 
kasus dengan wawancara 
mendalam dan studi 
dokumentasi. 

Peneliti menggunakan 
paradigma post-
positivis, jenis penelitian 
kualitatif deskriptif. 
Menggunakan metode 
studi kasus, sumbr data 
wawancara mendalam, 
studi dokumentasi dan 
observasi. 

Hasil PT Garuda Indonesia 
menggunakan strategi 
marketing public relations 
push & pull dalam 
mempromosikan rute 
penerbangan Jakarta-
Amsterdam dan pelaksanaan 
marketing public relations 
yang digunakan diantaranya: 
press release, pameran 
(exhibition), social network 
media, materi cetak, majalah 
internal & eksternal, grand 
opening, press conference, 
advertising di website, e-
mail & SMS blast, 
pemasangan iklan di koran 
& majalah, pemasangan 
iklan program televisi, 
talkshow, bank partner, 
tagline pada eksternal 
letter/e-mail, blog, family 
trip, media tour. 

Peningkatan jumlah nasabah 
baru di Bumiputera pada 
periode Januari 2009 sampai 
dengan Oktober 2010 
merupakan dampak atas 
kegiatan marketing public 
relations secara tidak 
langsung. Marketing public 
relations yang dilakukan oleh 
departemen komunikasi 
perusahaan Bumiputera 
tersebut lebih banyak 
menggunakan below the line, 
yakni publikasi special event 
dan mulai menggunakan 
media interaktif berupa 
Facebook dan Twitter 
sebagai bentuk penyebaran 
informasi. 

 Living World telah 
berhasil menarik 
pengunjung di masa 
liburan sekolah melalui 
strategi Marketing 
public relations melalui 
special event The Living 
Dinosaur. Untuk sampai 
pada tujuan, diperlukan 
perencanaan strategi 
yang tepat dan teliti, 
yang diformulasikan 
dalam The Whalen 7-
Steps Strategic Planning 
Process. Strategi yang 
digunakan ialah Push, 
Pull dan Pass dalam 
mempromosikan special 
event The Living 
Dinosaur. 

 
Tabel 2.1 

Tinjauan Literatur 
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Pada skripsi pertama yang berjudul “Strategi Marketing Public Relations 

(MPR) PT Garuda Indonesia dalam Mempromosikan Rute Penerbangan Jakarta-

Amsterdam”, dibuat oleh Anindhita Septi Nurbani dari Universitas Indonesia pada 

tahun 2010 lalu. Di dalam skripsi ini, Anindhita menggunakan paradigma 

konstruktivis, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan 

strategi marketing public relations yang dilakukan PT Garuda Indonesia dalam 

mempromosikan rute penerbangan Jakarta-Amsterdam dan menggunakan metode 

studi kasus melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari dalam PT 

Garuda Indonesia dan studi dokumentasi. 

Perbedaan yang tampak jelas dengan penelitian peneliti adalah pada objek 

penelitian dan sasaran penelitian. Anindhita mengambil objek penelitian strategi 

marketing public relations PT Garuda Indonesia dengan sasaran pelanggan 

dewasa, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian strategi marketing public 

relations Living World dengan sasaran anak-anak yang dikemas dalam special 

event berformat edukasi. Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini ialah 

pada strategi marketing public relations dalam  perusahaan. 

Skripsi kedua berjudul “Analisis Kegiatan Marketing Public Relations 

Perusahaan Jasa Asuransi Sebagai Upaya Mendukung Peningkatan Jumlah 

Nasabah Baru (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Periode Januari 2009-Oktober 

2010)” yang dibuat oleh Pradhita Nurani dari Universitas Indonesia pada tahun 

2010 lalu.  

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan ialah studi 

Strategi Marketing..., Cynthia Tirtaadmaja, FIKOM UMN, 2014



kasus dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dengan hasil temuan 

bahwa peningkatan jumlah nasabah baru di Bumiputera pada periode Januari 2009 

sampai dengan Oktober 2010 merupakan dampak atas kegiatan marketing public 

relations secara tidak langsung, seperti publikasi special event dan mulai 

menggunakan media interaktif berupa Facebook dan Twitter sebagai bentuk 

penyebaran informasi. 

Penelitian kedua ini tentunya memiliki perbedaan dan persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian Pradhita ingin menganalisis 

kegiatan marketing public relations yang dilakukan Bumiputera dalam rangka 

mendukung peningkatan jumlah nasabah baru melalui program Asuransi Jiwa 

Bersama, sedangkan peneliti ingin menjelaskan mengenai strategi marketing 

public relations Living World dalam menarik pengunjung melalui special event 

The Living Dinosaur. Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian tersebut ialah 

sama-sama merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode 

penelitian studi kasus dalam mengukur strategi marketing public relations di 

perusahaan. 

 

2.2  Public Relations 

Anthony Davis (2007:7) dalam bukunya yang berjudul Public Relations 

mendefinisikan:  

 
“Public relations practice comprises purposeful communication with people who 
matter to the communicator, in order to gain their attention and collaboration in 
ways that are advantageous to the furtherance of his or her interest or those of 
whoever or whatever is represented” 
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Definisi tersebut menjelaskan bahwa praktik public relations terdiri dari 

komunikasi terarah dari komunikator dalam rangka untuk mendapatkan perhatian 

target sasarannya dan mendapatkan keuntungan nantinya, keuntungan ini dapat 

diperoleh secara sepihak ataupun dua pihak yang saling menguntungkan. 

David Pickton dan Amanda Broderick (2005:547) dalam bukunya 

mendefinisikan public relations merupakan usaha yang terencana dan 

berkelanjutan untuk membangun dan mempertahankan goodwill dan saling 

pengertian antara organisasi dengan publiknya. 

Sedangkan Broom, Cutlip & Center dalam bukunya (2009:25) menulis 

definisi public relations, yaitu: 

 
“Public Relations is the management functions that establishes and maintains 
mutually beneficial relationships between an organization and the publics on 
whom its success or failure depends.” 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa public relations  bukan hanya mengelola 

komunikasi melainkan memiliki fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan saling menguntungkan  antara organisasi dengan 

publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. 

Dari keseluruhan definisi, terlihat bahwa public relations  memiliki fungsi 

menejemen terencana baik di dalam atau di luar organisasi dalam mencapai tujuan 

tertentu yang mempengaruhi kesuksesan organisasi. 

Rosady Ruslan (2008:10) melalui bukunya menguraikan peran utama 

public relations, ialah: 
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1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang 

diwakili dengan publiknya 

2. Membina relationship, yaitu hubungan yang positif dan saling 

menguntungkan dengan publik. 

3. Peranan back up management, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. 

4. Membentuk corporate image, dalam hal ini, peranan PR adalah untuk 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.  

Peran public relations mencakup bidang yang luas menyangkut hubungan 

dengan berbagai pihak, bukan hanya hubungan dalam arti sempit. Peran public 

relations berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran, pengertian, 

pemahaman tentang aktivitas perusahaan atau lembaga, termasuk membentuk 

sikap yang menyenangkan (favoritable), iktikad baik (good will), toleransi 

(tolerance), saling pengertian (mutual understand), saling mempercayai (mutual 

confidence), saling menghargai (mutual appreciation), dan pada akhirnya 

menciptakan citra baik (good image) (Ruslan, 2008:12). 

Public relations (Rosady Ruslan, 2008:13) memiliki bauran yaitu 

PENCILS, diantaranya; 

a. Publication (publikasi dan publisitas) 

Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan publikasi 

atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas 

atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh 

publik.  
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b. Event (penyususnan program acara) 

Merancang acara tertentu atau lebih dikenal dengan peristiwa khusus (special 

event) yang dpilih dalam jangka waktu, tempat, dan objek tertentu yang 

khusus sifatnya untuk mempengaruhi opini publik. 

c. News (menciptakan berita) 

Berupaya menciptakan berita melalui press release, news letter, bulletin dan 

lain-lain, mengacu pada teknis penulisan 5W + 1H (What, Who, When, 

Where, Why + How) dengan sistematika penulisan piramida terbalik. Berita 

yang paling penting dijadikan lead atau intro dan yang kurang penting di 

letakkan di tengah batang berita.   

d. Community Involvement (kepedulian pada komunitas) 

Keterlibatan tugas sehari-hari seorang public relations officer (PRO) adalah 

mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu, guna 

membangun serta menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau 

lembaga yang diwakilinya (community relations and humanity relations). 

e. Inform or Image (Memberitahukan atau meraih citra) 

Ada dua fungsi utama dari public relations yaitu memberitahukan sesuatu 

kepada publik atau menarik perhatian, sehingga diharapkan akan memperoleh 

tanggapan berupa citra positif dari suatu proses “nothing” diupayakan 

menjadi “something”. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu 

menjadi suka, dan kemudian diharapkan timbul sesuatu (something) yaitu 

berupa citra. 
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f. Lobbying and Negotiation  (pendekatan dan bernegosiasi) 

Keterampilan untuk melobi secara pendekatan pribadi dan bernegosiasi 

sangat diperlukan bagi seorang PR officer agar semua rencana, ide, atau 

gagasan kegiatan suatu lembaga atau organisasi sebelum dimasyarakatkan 

perlu diadakan pendekatan untuk mencapai kesepakatan dan memperoleh 

dukungan dari individu dan lembaga yang berpengaruh sehingga timbul 

saling menguntungkan (win-win solution).  

g. Social Responsibility (tanggung jawab sosial) 

Aspek tanggung jawab sosial daman dunia public relations adalah cukup 

penting, tidak hanya memiirkan keuntungan materi bagi lembaga atau 

organisasi serta tokoh yang diwakilinya, tetapi juga kepedulian  terhadap 

masyarakat untuk mencapai sukses dalam memperoleh simpati atau empati 

dari khalayaknya. 

 

2.3 Marketing Public Relations 

Marketing public relations telah berkembang begitu pesat. Hal ini 

didukung oleh kemampuan public relations dalam mendukung kinerja dan tujuan 

marketing terhadap peningkatan penjualan atau profit. Rosady Ruslan (2010:257) 

menyatakan bahwa tujuan dari  marketing public relations yang hendak dicapai 

harus sejalan dengan bagian pemasaran (marketing) dan tujuan pemasaran itu 

sendiri (marketing objective). 

Tujuan dari marketing public relations sendiri adalah untuk mendapatkan 

awareness publik atau target sasaran, merangsang penjualan, memfasilitasi 
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komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan dan brand 

(Harris dan Wallen,2006:7). Tujuan marketing public relations dilaksanakan 

melalui public relations tools yang mampu menciptakan program strategi 

pemasaran dengan menggunakan news events, publikasi, investasi sosial, 

community relations dan sebagainya (Ruslan, 2010:251). 

Sedangkan fungsi dari marketing public relations ialah dalam menciptakan 

word-of-mouth “buzz” mengenai brand dengan pembuatan news atau pemberitaan 

mengenai produk dan fiturnya, mengadakan special events untuk 

mendemonstrasikan produk, menciptakan materi edukasi produk, dan 

menciptakan goodwill untuk brand dengan mengaitkan dengan tujuan baik 

perusahaan (Harris dan Whalen,2006:10). Marketing public relations dapat 

meningkatkan awareness, memberikan informasi, menarik, menggairahkan, 

mendidik, menghasilkan pemahaman, membangun kepercayaan, mendorong 

loyalitas dan bahkan membantu menghasilkan penjualan (Pickton dan Broderick, 

2005:556). 

Thomas L. Harris mendefinisikan marketing public relations sebagai 

berikut (Ruslan,2010:245): 

 
“Marketing Public Relations is the process of planning and evaluating 
programs, that encourage purchase and customers trough credible 
communications of information and impression that identify companies 
and their products with the needs, concern of customer.”  
 

Definisi Harris tersebut dapat diartikan bahwa marketing public relations 

merupakan sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program-program. 

Program tersebut yang nantinya dapat merangsang penjualan dan pelanggan 
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melalui pengkomunikasian informasi yang credible dan menimbulkan kesan yang 

dapat menghubungkan perusahaan, produk dengan kebutuhan serta perhatian 

pelanggan. 

Definisi lain diungkapkan oleh Philip Kotler (Ruslan,2010:246) yang 

menyatakan bahwa marketing public relations bekerja dalam memberikan atau 

menambah nilai pada produk melalui kemampuan unik untuk menunjukkan 

kreadibilitas pesan produk. 

Definisi marketing public relations ditambahkan oleh Webster’s New 

World Dictionary of Media and Communications (Harris dan Whalen, 2006:7) 

yang menyatakan bahwa marketing public relations sebagai penggunaan special 

events, publisitas dan teknik lain public relations untuk mempromosikan produk 

dan pelayanan.  

Selain itu, Rosady Ruslan (2010:245) menyatakan bahwa marketing public 

relations merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian 

program-program yang dapat merangsang pembelian dan keputusan konsumen 

melalui pengkomunikasian informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-

kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau 

produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian dan kepentingan bagi 

para konsumennya. 

Marketing public relations cukup efektif dalam membangun brand 

awareness (pengenalan merek) dan brand knowledge (pengetahuan merek). 

Pengembangan tersebut juga berpotensi untuk memasuki dan bahkan mendukung 

bauran pemasaran (marketing mix), khususnya unsur promosi dalam bauran 
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tersebut. Dalam beberapa hal, marketing public relations dianggap lebih hemat 

untuk mencapai publisitas tinggi dalam proses publikasi, jika dibandingkan 

dengan iklan komersial yang selain biayanya cukup mahal, jangka waktunya pun 

relatif pendek (Ruslan, 2010:251).  

 

2.3.1 Kaitan Marketing dengan Public Relations 

Marketing menurut The Institute of Marketing dalam Harrison 

(2000:5), merupakan manajemen proses yang bertanggungjawab dalam 

mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kepuasan konsumen 

dengan persyaratan yang menghasilkan profit. 

Saat berbicara mengenai marketing tidak pernah lepas kaitannya 

dengan “Marketing Mix” yang digambarkan melalui 4P’s – Product, 

Price, Place dan Promotion. Marketing Mix merupakan deretan aktivitas 

atau alat pemasaran yang dikombinasikan dan diimplementasikan 

perusahaan untuk menghasilkan respon dari target publik (Pickton dan 

Broderick, 2005:4). 

Dari konsep Marketing Mix terdapat Promotion yang di dalamnya 

terdapat konsep Promotion Mix atau  yang saat ini sering disebut dengan 

konsep ”Marketing Communications Mix”. Marketing Communication 

Mix merupakan deretan aktivitas atau alat-alat yang digunakan organisasi 

dalam mengkomunikasikan kepada target publiknya yang dapat 

memberikan efek pada pelaksanaan marketing perusahaan (Pickton dan 

Broderick, 2005:5). 
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Kitchen dan Pelsmacker (2004:20) memberikan definisi bahwa 

Marketing Communications merupakan istilah kolektif untuk semua fungsi 

komunikasi yang digunakan dalam memasarkan sebuah produk. Tujuan 

dari Marketing Communications sendiri adalah untuk menambah nilai 

persuasif produk bagi pelanggan. Alat-alat dalam marketing 

communications mix adalah advertising, public relations, sales promotion, 

direct marketing, personal selling, dan beberapa tahun belakangan ini 

muncul cyber atau internet marketing dan sponsorship. 

Kegunaan atau manfaat public relations sebagai marketing 

support/bagian dari marketing communication mix ialah dalam 

membangun dan mempertahankan Awareness, Re-positioning produk, dan 

overcoming negative perceptions. Karena public relations memiliki 

kredibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan iklan yang berbayar, 

public relations seringkali digunakan untuk memimpin pemasaran produk 

baru atau brand (Harrison, 2000:185). 

Bedasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa public 

relations merupakan bagian dari marketing communication yang juga 

merupakan bagian dari marketing.  

Melalui buku Intergrated Marketing Communications, David 

Pickton dan Amanda Broderick (2005:552-554) menguntip pernyataan 

Kotler dan Mindak yang menidentifikasi 5 model hubungan antara 

marketing dengan public relations yang berbeda, diantaranya: 
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Gambar 2.1 

Model Hubungan Marketing dan Public Relations   
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Model A(a) dan A(b) memjelaskan bahwa tidak ada tumpang 

tindih fungsi antara marketing dan public relations. Model tersebut 

merupakan pandangan tradisional tetapi dapat berubah tergantung dari  

bagaimana perusahaan menangani marketing dan public relations. 

Marketing dan public relations berdiri secara independen satu sama lain 

dan melakukan peran yang berbeda. Tidak ada kemungkinan antara 

marketing dan public relations untuk berintegrasi dan bersinergi dalam 

perusahaan.  

Model B menunjukkan antara marketing dan public relations 

merupakan mitra sejajar dengan beberapa tumpang tindih peran. Namun 

secara fungsi, mereka tetap saling berdiri sendiri. Model C menunjukkan  

bahwa public relations sebagai fungsi yang berada didalam fungsi 

pemasaran , sedangkan pada model D menunjukkan sebaliknya . 

Model E merupakan pendekatan yang terpadu antara marketing 

dan public relations. Antara marketing dan public relations saling 

mengakui keberadaan masing-masing dan terdapat fungsi yang berbeda 

tetapi peran mereka kerap kali terwujud melalui kegiatan yang saling 

terkait dalam perusahaan. Marketing dan public relations bekerja saling 

mendukung dalam mencapai tujuan pemasaran dan tujuan public relations 

melalui komunikasi yang direncanakan untuk berbagai macam target 

market dan khalayak public relations. Sinergi antara marketing dan public 

relations tersebut yang sering disebut sebagai Marketing Public 

Relations.  
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Dalam hal ini, marketing public relations merupakan kesempatan 

bagi perusahaan untuk memperoleh kembali dukungan masyarakat. 

Marketing public relations tidak hanya memberikan dukungan pasar 

dalam memenangkan pikiran dan hati masyarakat yang kuat, tetapi juga 

memberikan yang lebih baik, berupa dukungan masyarakat yang lebih 

efektif dalam banyak kasus. 

 

2.3.2 Alat Utama Marketing Public Relations 

Phillip Kotler (2006:595) menyatakan bahwa tools utama yang 

dimiliki oleh marketing public relations adalah sebagai berikut: 

1. Publication (publikasi) 

Perusahaan bergantung pada publikasi materi dalam mempengaruhi 

dan menarik pembeli yang menjadi target pasar. Yang termasuk di 

dalamnya ialah pembuatan laporan tahunan, brosur, artikel, koran 

perusahaan, majalah dan materi audiovisual. 

2. Events (acara) 

Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru ataupun 

kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara khusus seperti 

wawancara, seminar, pameran, kompetisi, kontes dan perayaan 

ulang tahun yang nantinya dapat menjangkau masyarakat yang 

menjadi target sasaran. 
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3. Sponsorship (pensponsoran) 

Perusahaan dapat memasarkan brand mereka dan nama perusahaan 

dengan mensponsori acara olah raga atau acara kebudayaan yang 

bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan. 

4. News (berita) 

Salah satu tugas utama dari public relations adalah untuk mencari 

dan membuat nilai beita mengenai perusahaan, produk dan orang-

orang atau pegawai agar membuat media tertarik untuk membuat 

berita dari press release dan hadir dalam konferensi pers. 

5. Speeches (pidato) 

Adalah bagaimana perusahaan dapat menjawab setiap keperluan  

media akan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan informasi 

mengenai perusahaan dalam membangun image perusahaan. 

6. Public-Service Activities (Aktivitas Sosial) 

Perusahaan dapat membangun citra positif dengan cara 

menyumbakan uang dan waktu dalam hal-hal yang positif. 

7. Identity Media 

Perusahaan memerlukan identitas visual yang dapat dikenal 

masyarakat secara mudah. Misalnya: logo perusahaan, alat-alat 

tulis, brosur, tanda, formulir perusahaan, kartu nama, bangunan, 

seragam dan peraturan pakaian. 

   

2.3.3 Strategi Marketing Public Relations  

Melalui bukunya, Thomas L. Harris (2006:40) menyatakan bahwa 

pendekatan marketing public relations ini berkaitan dengan publisitas 
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produk yang di dalamnya terdapat pendekatan strategi marketing 

tradisional dan megamarketing yang tentu keduanya memiliki cara 

komunikasi yang berbeda. 

a. Push-Pull 

Harris dan Whallen (2006:40-41) menjelaskan bahwa 

strategi "push" menggunakan tenaga penjualan dan promosi 

perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran penjualan. 

Produser secara agresif mempromosikan produk ke wholesellers, 

wholesellers secara agresif mempromosikan produk ke pengecer, 

dan pengecer secara agresif mempromosikan produk kepada 

konsumen. 

Sedangkan Strategi “pull”  menggunakan banyak uang 

dalam iklan dan promosi konsumen untuk membangun permintaan 

konsumen. Jika strategi ini efektif, konsumen akan meminta 

produk kepada pengecer, pengecer akan meminta produk kepada 

wholesallers dan wholesallers akan meminta produk kepada 

produsen. 

 

b. Pass : The Third Dimension 

Berawal dari Philip Kotler (Harris dan Whalen,2006:42) 

memperkenalkan konsep “megamarketing” yang berarti : 

 
“The strategically coordinated application of economic, 
psychological, political, and public relations skills to gain the 
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cooperation of a number of parties in order to enter and/or operate 
in a given market.” 
 
(Penerapan strategi yang mengkoordinasikan hubungan ekonomi, 
psikologis, politik, dan masyarakat untuk mendapatkan 
keterampilan kerja sama dari sejumlah pihak agar dapat masuk dan 
atau beroperasi dalam pasar tertentu.) 
 
 

Strategi ketiga adalah “pass” berguna dilingkungan pasar 

yang saat ini semakin kompleks. Strategi ini membantu perusahaan 

untuk melewati (pass) gatekeepers untuk masuki pasar tertentu dan 

mengatasi oposisi. 

Pass strategy sebagai upaya dalam menciptakan citra 

publik yang ditimbulkan melalui berbagai kegiatan 

kemasyarakatan (community relations) atau tanggung jawab sosial 

(social responsibility), serta kepedulian terhadap masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan hidup. 

Merupakan upaya mempengaruhi atau menciptakan opini publik 

yang menguntungkan (Ruslan,2010:246). 

 

Strategy Target PR Type Tools 
PUSH Sales Force MPR Trade Shows 

Dealers   Trade Publicity 
Distributors   Reprints 
Retailers   Publications 

PULL 
 

 

 

Consumer/ End User MPR Media Events 
    Media Tours 
    Story Placement 

    

Product Placement 
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    Teleconferences 
    Exhibit 
    Web Sites 
    Semonstrations 
    Sampling 
    Surveys 
    Newsletters 
    PSAs 
    Symposia 
    Publications 

PASS Gatekeepers CPR Assesing Issues 
Public Interest Group   Advising Action 
Government   Communication 
Community Leaders     
Other Influencers 

  Consumers as Publics MPR Charity tie-ins 
    National Sponsoship 

 
  Local Sponsorships 

 
Tabel 2.2 

 PUSH, PULL, PASS Public Relations Strategies 
Sumber : Thomas L. Harris (2006:42) 

 
 

2.4 Special Event 

 Harrison (2000:12) melalui bukunya Public Relations An Intoduction 

menyatakan:  

 
“Public Relations people are involved in the management of all kinds of 
events, from conferences to product launches and from banquetes to open 
days”. 
 

Bedasarkan pernyataan tersebut, public relations memiliki peran dalam 

pengelolaan atau manajemen semua jenis events yang berkaitan dengan 
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perusahaan, mulai dari konferensi untuk peluncuran produk baru sampai pada 

penjamuan tamu perusahaan.  

 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa special event merupakan 

salah satu tools public relations dalam mencapai tujuan marketing (Kotler, 

2006:595). Tetapi menurut Guy Masterman, dan Emma H. Wood (2005:86), 

public relations dalam mengelola special events memiliki peran yang lebih luas 

dari sekedar memberikan dukungan push terhadap marketing. Peran tersebut 

meluas untuk mengelola komunikasi dengan semua organisasi, kelompok dan 

individu yang dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan 

special event tersebut. Menguntip pernyataan Pierce (2000) yang menyatakan 

bahwa public relations berperan menciptakan dan memelihara image perusahaan 

yang relevan dengan publik berbeda dan melibatkan komunikasi berkaitan dengan 

perubahan pendapat atau penyediaan informasi yang ditargetkan pada pressure 

groups, tokoh masyarakat, lembaga keuangan, dan peserta acara (Masterman dan 

Wood, 2005:86). Selain itu, public relations juga harus mengidentifikasi berita 

yang unik dan menarik dari special event tersebut. (Masterman dan Wood, 

2005:100)  

Bedasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Special Events 

merupakan salah satu tools public relations dalam mengelola komunikasi, 

membangun, menjaga dan mempertahankan hubungan harmonis perusahaan 

dengan stakeholder yang nantinya dapat memberikan gambaran/image positif 

mengenai perusahaan. Selain itu, Special Events memungkin terciptanya interaksi 
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langsung antara perusahaan dengan publiknya, sehingga mampu meyakinkan 

publik berkaitan dengan pesan atau informasi yang disampaikan.  

 

2.4.1 Definisi Special Event 

Shay Sayre (2008:291) dalam buku Entertainment Marketing & 

Communication mengatakan bahwa 

 
“Events are based used to create an emotional tie with participants and 
spectators, and to increase brand awareness for an entertainment 
franchise or corporation.”  
 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa events secara mendasar digunakan 

untuk membuat ikatan emosional dengan peserta dan penonton. Ikatan 

emosional tersebut digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek untuk 

waralaba hiburan atau perusahaan. 

 Lynn Van Der Wagen dan Brenda R. Carlos (2005:3-4) menguntip 

pernyataan dari Professor Donald Getz yang mendefinisikan special events 

dalam dua sudut pandang, diantaranya: 

a. Special events merupakan peristiwa yang terjadi hanya 1 kali atau 

jarang terjadi di luar program normal atau aktivitas-aktivitas 

mensponsori atau mengorganisir perusahaan 

b. Bagi pelanggan atau tamu, special events merupakan sebuah 

kesempatan untuk mendapatkan hiburan, pengalaman secara sosial 

atau budaya yang tidak biasa atau di luar pengalaman sehari-hari. 
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Menurut Ardianto (2009:10), arti special event menurut istilahnya 

yaitu: 

a. Special, atau spesial berarti sesuatu yang “istimewa”, pengecualian 

(khas), tidak umum. 

b. Event, suatu kejadian penting atau peristiwa khusus, baik yang 

terjadi secara internal, lokal maupun nasional, bahkan berkaitan 

dengan suatu peristiwa secara internasional. 

Jadi, menurut istilahnya special event merupakan suatu peristiwa 

istimewa atau khas yang dirancang secara khusus dalam program acara 

Public Relations yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu. 

Menurut Ardianto(2009:104), special event adalah suatu kegiatan 

Public Relations yang cukup penting dalam upaya memuaskan banyak 

orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan memenuhi selera atau 

kesenangan, serta upaya menarik perhatian bagi publiknya. 

Special event merupakan salah satu aktivitas yang dapat 

meningkatkan ketertarikan publik terutama di publik perusahaan yang 

dilaksanakan pada momentum tertentu di luar acara rutin Public Relations, 

oleh karena itu Public Relations harus kreatif agar event yang 

diselenggarakan bernilai berita.  

 

2.4.2 Fungsi Special Events 

Menurut Ardianto (2009:105), fungsi Special Events bila dikaitkan 

dengan kegiatan Public Relations yaitu: 
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a. Untuk memberikan informasi secara langsung (bertatap muka), dan 

mendapatkan hubungan timbal balik yang positif dengan publiknya 

melalui program kerja atau acara-acara yang sengaja dirancang, dan 

dikaitkan dengan event (peristiwa khusus) dalam kegiatan serta 

program kerja kehumasan tertentu. 

b. Sebagai media komunikasi dan sekaligus publikasi, dan pada akhirnya 

masyarakat atau publik sebagai target sasarannya akan memperoleh 

pengenalan, pengetahuan, dan pengertian yang mendalam. Diharapkan 

dari acara khusus tersebut dapat tercipta citra positif terhadap 

perusahaan atau lembaga, atau produk yang diwakilinya. 

 

2.4.3  Bentuk Special Events 

Berikut 8 bentuk special events dalam buku “event management” 

(Wagen & Carlos, 2005:10-14): 

1. Sporting 

Jenis special events yang biasanya mengadakan perlombaan atau 

kompetisi olahraga di berbagai tingkat baik nasional maupun 

international. 

2. Entertainment, Arts, and Culture 

Jenis special events yang dikenal dapat menarik khalayak secara 

luas. 

3. Commercial Marketing and Promotional Events 
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Jenis special events ini harus mengeluarkan biaya yang tinggi 

karena harus memberikan keunikan tersendiri dari event lainnya 

dan memberikan kesan yang memorable. 

4. Meetings and Exhibitions 

Meetings dan industri konvensi sangat kompetitif. Industri 

konvensi dapat mengadakan meeting yang mengundang ribuan 

orang dan beberapa pertemuan hanya mengundang segelintir orang 

dengan profil tinggi. 

5. Festivals 

Merupakan jenis special events yang secara umum diadakan 

bedasarkan multicultural yang dimilki oleh komunitas tertentu. 

6. Family 

Jenis special events biasanya berupa perayaan pernikahan, 

anniversary, dan lainnya yang dibuat untuk dapat mengumpulkan 

keluarga. 

7. Fundrising 

Merupakan special events yang diadakan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan dana yang dipergunakan untuk aksi sosial. 

8. Miscellaneous Events 

Jenis special events yang sering kali dalam skala yang cukup kecil 

yang melibatkan komunitas tertentu dengan dukungan sukarela dan 

sponsorship. 
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Rosady Ruslan (2008:13) menjelaskan mengenai tiga macam event 

diantaranya: 

1. Callender event 

Callender event, yang rutin (regular event) dilaksanakan pada 

bulan tertentu sepanjang tahun, seperti menyambut hari raya 

Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Ulang Tahun, dan sebagainya. 

2. Special Events 

Event atau acara ajang yang sifatnya khusus dan dilaksanakan 

pada momen tertentu di luar acara rutin dari program kerja PR, 

misalnya peluncuruan produk baru, pembukaan kantor atau 

pabrik baru, jalan baru, gedung baru, dan sebagainya. 

3. Moment Event 

Moment event yaitu event atau acara yang bersifat momentum 

atau lebih khusus lagi seperti misalnya menyambut pesta perak, 

pesta emas, pesta berlian dan hingga pesta millennium 

 

2.5  Strategi perencanaan Marketing Public Relations 

Dalam hal ini, marketing dan public relations harus saling bekerjasama 

dalam penentuan perencanaan strategi yang akan dilakukan. Menurut Thomas L. 

Harris dan Patricia A. Whalen (2006: 55): 

 
“ ... to write an effective marketing public relations strategic plan, you 
must know your organization’s overall mission and marketing objectives 
and have a clear understanding of your industry, the customers you serve, 
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it’s the firm’s geographic scope, distinctive values, and competitive 
domain.”  
 
Kesimpulannya, untuk membuat perencanaan strategi marketing public 

relations dibutuhkan tujuan organisasi sendiri dan tujuan marketing apa yang 

hendak dicapai. Selain itu juga dibutuhkan pengetahuan akan industri tersebut, 

siapa para pemangku kepentingan dan target sasarnya, ruang lingkup perusahaan, 

nilai-nilai perusahaan dan kompetitor perusahaan.  

Dalam buku The Marketer’s Guide to Public Relations in the 21st Century 

(Harris & Whalen, 2006:56-57), dijelaskan bahwa cara menyusun perencanaan 

strategi marketing public relations yaitu melalu The Whalen 7-Step Strategic 

Planning Process. Langkah ini merupakan perencanaan strategis yang baik, selain 

itu berguna sebab memungkinkan penggunanya untuk menerapkan keseluruhan 

langkah tersebut dalam perencanaan pemasaran baik untuk program promosi 

individu, perencanaan iklan, perencanaan public relations, bahkan brosur simpel. 

Selain itu, perencanaan ini memudahkan untuk penyesuaian program-program 

yang ada dengan tujuan dan fokus pada target yang jelas.  

Bagian dari Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process meliputi: 

1. Analisis Situasi 

2. Penyusunan Objectif 

3. Perumusan Strategi 

4. Identifikasi Target 

5.  Pembuatan Pesan  

6. Indentifikasi Taktik 

7. Evaluasi keefetivasan perencanaan 
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     Budget Input 
 

 

 

 

 

               Target 
    Strategies 

    

     Budget Output 

Gambar 2.2 
Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process 

Sumber : Thomas L. Harris dan Patricia A. Whalen (2006: 56) 
 

2.5.1 Analisis Situasi 

Masterman (2005:102) menyatakan bahwa "Analisis situasi 

merupakan aset event yang akan dievaluasi dan, karena setiap event adalah 

unik, melalui analisis situasi, keuntungan dapat diidentifikasi dalam 

menarik perhatian publik sasaran. Analisis situasi juga memungkinkan 

inovasi dapat diperoleh. " 

Menurut John Westwood (2000:27), melakukan analisis situasi 

perusahaan dapat memberikan informasi atau pengetahuan sebelum 

merumuskan perencanaan. Adapun informasi yang didapat diantaranya; 

• Ulasan mengenai iklim ekonomi dan bisnis perusahaan. 

• Mempertimbangkan di mana perusahaan berdiri di pasar strategis atau 

di area  penjualan kunci. 

1.Analisis Situasi 2. Objektif 3. Strategi 

4. Target 

5. Pesan 6. Taktik 

7. Evaluasi 
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• Dapat melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui organisasi 

di dalamnya, kinerjanya, dan produk kuncinya. 

• Membandingkan perusahaan dengan pesaingnya. 

• Mengidentifikasi peluang dan ancaman perusahaan. 

Dalam analisis situasi (Harris & Whalen, 2006:58), selain 

melakukan tahap riset  dalam mendefinisikan masalah perusahaan, 

dilakukan juga analisis SWOT. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan 

(strenghts) dan kelemahan (weaknesses) perusahaan untuk menghadapi 

ancaman (threats) yang ada dan memanfaatkan kesempatan 

(opportunities) yang muncul.  

Kekuatan dan kelemahan mengacu pada perusahaan dan 

produknya, sedangkan kesempatan dan ancaman biasanya merupakan 

faktor eksternal perusahaan yang tidak dapat dikendalikan. Dengan 

mengidentifikasi perusahaan melalui analisis SWOT, perusahaan dapat 

mengeksploitasi kekuatannya, mengatasi kelemahan, menangkap peluang 

dan membela diri dari ancaman yang ada. Analisis SWOT memungkinkan 

perusahaan dalam memutuskan apakah perusahaan dan produknya akan 

benar-benar dapat memenuhi rencana dan apa kendala yang akan dihadapi 

(Westwood, 2000:28). 

 

2.5.2 Objektif 

Menentukan objektif harus spesifik, dapat diukur dan sesuai 

dengan tujuan dari bisnis, yang artinya terdapat keterkaitan antara objektif 
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dengan evaluasi. Di dalam objektif juga termasuk pada penetapan tujuan 

jangka panjang bisnis dan tujuan jangka pendek komunikasi. Ada dua 

jenis objektif diantaranya 

• Output objectives 

Objektif ini dapat segera diukur, namun memiliki kaitan yang 

lemah dengan tujuan bisnis. Pengukuran tersebut dapat berupa 

penilaian kualitas bahan, produksi, jumlah penempatan berita 

televisi dan media cetak, dan jumlah peserta, jumlah pemberitaan 

media yang dihasilkan, atau bahkan pemakaian anggaran atau 

waktu pelaksanaan. 

• Outcome objectives 

Objektif ini diukur melalui pencapaian tingkan awareness 

khalayak, perubahan perilaku, dan ajakan konsumen untuk 

bertindak (take action). Hits pada website, permintaan akan 

informasi, pesan di media juga merupakan bahan pengukuran pada 

outcome objectives. 

Objektif harus dapat didefinisikan dan terukur agar target dapat 

tercapai. Objektif harus didefinisikan sedemikian rupa, sehingga ketika 

rencana diimplementasikan, kinerja aktual dapat dibandingkan dengan 

tujuan. Selain itu, objektif juga harus dinyatakan dalam bentuk nilai atau 

pangsa pasar, dan istilah-istilah yang tidak jelas seperti peningkatan, 

memperbaiki atau memaksimalkan tidak sebaiknya digunakan (Westwood, 

2000:34). 
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2.5.3 Strategi 

Strategi harus didefinisikan secara tajam, karena merupakan point 

penting dari perencanaan program. Strategi akan memberikan gambaran 

secara luas mengenai rencana marketing public relations yang akan 

menentukan bagaimana cara perusahaan dalam mencapai tujuan.  

Begitupun yang dikatakan oleh John Westwood (2000:45) bahwa 

strategi adalah metode yang luas yang dipilih untuk mencapai tujuan 

tertentu. mereka menggambarkan sarana untuk mencapai tujuan dalam 

skala waktu yang dibutuhkan. Mereka tidak termasuk detail dari tindakan 

khusus yang akan diikuti dari hari ke hari yang akan dijabawkan melalui 

taktik. 

 

2.5.4 Target 

Harris dan Whallen (2006:65) menyatakan bahwa identifikasi 

target dilakukan sebelum perumusan strategi. Hal ini dikarenakan karena 

perusahaan berfikir bahwa semua dana periklanan atau promosi harus 

terkonsentrasi pada pencapaian pasar yang merupakan keuntungan terbaik 

atas investasi.  

Mengidentifikasi target dalam perencanaan marketing public 

relations harus berusaha untuk menjangkau khalayak sekunder, media, 

pemimpin opini, khalayak perdagangan, dan sejenisnya, bukan hanya 

target khalayak utama. Target sasaran tidak hanya diidentifikasi, tetapi 

juga dicari ciri-ciri kunci dari masing-masing target yang dapat menambah 
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informasi dan wawasan baru tentang mereka. Marketing public relations 

berfokus dalam mengerti lifestyle, nilai dan kesukaan konsumen. 

Dalam menentukan target sasaran, perusahaan mengidentifikasi 

kebutuhan spesifik dari sekelompok orang-orang (segment), memilih satu 

atau lebih dari kelompok tersebut untuk menjadi target, dan membangun 

program yang diarahkan kepada target tersebut (Belch & Belch 2009:46). 

 

2.5.5 Pesan 

Pesan dapat diciptakan dan dikomunikasikan sesuai kebutuhan 

serta minat setiap target ataupun pesan umum yang ditujukan pada  semua 

target. Pesan yang bermakna dan persuasif tidak akan bisa terbentuk 

apabila tidak didahului oleh insight yang mendalam mengenai target, 

itulah mengapa pengetahuan/riset target sangat penting untuk kesuksesan 

perencanaan public relations. Public relations secara umum bergantung 

pada pemberitaan di media dan third-party endorsers untuk membawa 

pesannya kepada khalayak tertentu dan hal tersebutlah yang menunjukkan 

kredibilitas pesan dari perencanaan marketing public relations. 

 

2.5.6 Taktik 

Taktik merupakan detail dari metode yang digunakan dalam 

mencapai tujuan dan termasuk semua rencana logistik untuk 

menyukseskan strategi. Dalam mengidenfitikasi taktik, di dalamnya 

termasuk juga jangka waktu untuk mengimplementasikannya. 
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Implementasinya harus secara detail, akurat dalam pendanaan, serta 

terstruktur secara waktu. 

Adapun taktik atau alat yang digunakan dalam perencanaan 

marketing public relations menurut David Pickton dan Amanda Broderick 

(2005:560) ialah: 

• Media releases 

• Media Conferences 

• Media contact dan entertainment 

• PR dan publicity events dan ‘stunts’ 

• Lobbying 

• Promotional materials (corporate and product) 

• MPR advertising 

• Sponsorship and donations 

• Product placement 

• Advetorials 

• Corporate identity materials 

• Company Website 

• In-house magazine 

• Customer magazine 

• Exclusives 

• Interviews dan photo-calls 

• Speeches, presentations dan speech writing 

• Literatur perusahaan 
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• Organisation events 

• Facility visits 

 

2.5.7 Evaluasi 

Evaluasi (Harris & Whalen, 2006:56-69) merupakan komponen 

penting dari perancanaan program marketing public relations, karena pada 

tahap ini terjadi pengukuran  seberapa sukses dan berhasil program 

mencapai tujuannya. Evaluasi tersebut harus berupa outcomes dan outputs 

perusahaan setelah program dilaksanakan. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  
Strategi Marketing Public Relations melalui Special Events dalam Menarik 

Pengunjung 
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Gambar 2.3 menunjukkan kerangka pemikiran strategi Marketing 

Public Relations melalui Special Event dalam menarik pengunjung. Living 

World sebagai pusat eat-tertainment dan home living merupakan objek 

dalam penelitian ini. Public relations Living World melaksanakan strategi 

marketing public relations yang diterapkan dalam berbagai kegiatan 

perusahaan salah satunya ialah special event. Fokus pelaksanaan strategi 

tersebut ialah pada special event The Living Dinosaurus yang 

dilaksanakan pada periode 21 Juni s/d 7Juli 2013. 

 

  

 

Strategi Marketing..., Cynthia Tirtaadmaja, FIKOM UMN, 2014




