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BAB 2 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam upaya melakukan penelitian lebih lanjut, penulis juga melakukan 

review terhadap beberapa penelitian yang memiliki topik sejenis dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai tahapan perencanaan 

program Marketing Public Relations. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat lebih 

memahami fokus penelitian yang akan dilakukan.  

Referensi penelitian yang pertama memiliki judul “Strategi Marketing 

Public Relations PT XL Axiata Tbk Surabaya Dalam Meningkatkan 

Corporate Image”. Penelitian tersebut ditulis oleh Salafera Rahpas dari Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2010. Dalam penelitian 

tersebut dibahas mengenai bagaimana strategi PT XL Axiata Tbk di Surabaya 

dalam mengelola program Marketing Public Relations-nya untuk menjaga 

corporate image dari perusahaan. Dalam melakukan penelitiannya, Salafera 

Rahpas menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode studi 

kasus. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai 

strategi program MPR suatu organisasi. Yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah tujuan penelitian dari Salafera Rahpas adalah untuk 

mengetahui strategi MPR, serta upaya-upaya yang dilakukan PT XL Axiata dalam 
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mempertahankan corporate image, sedangkan penulis memiliki tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui bagaimana tahapan perencanaan program MPR dari 

Senayan City dalam upaya mempertahankan eksistensi nya sebagai pusat 

perbelanjaan. Yang membedakan juga adalah proses pengumpulan data yang 

dilakukan Salafera Rahpas tidak melalui wawancara, namun melalui observasi 

dan data-data angka dari perusahaan. Sedangkan penulis melakukan wawancara 

dan observasi terhadap website dan akun media sosial. 

Referensi penelitian yang kedua berjudul “Aktivitas Marketing Public 

Relations Dalam Meningkatkan Loyalitas Pendengar. (Studi Deskriptif: 

Program One Stop Movies Unimma Radio)” yang ditulis oleh Arina Nur Husni 

dari Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada 2013. Penelitian 

ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan nantinya 

secara garis besar. Penelitian ini membahas mengenai aktivitas MPR yang 

dilakukan oleh radio kampus, yaitu Unimma Radio. Dalam melakukan 

penelitiannya, ia juga menggunakan metode yang sama dengan penulis, yaitu 

metode studi kasus dengan pendekatan yang sama pula, deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis secara garis besar, 

yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah, penelitian yang ditulis oleh Arina Nur Husni objek yang 

diteliti. Konsep utama yang digunakan oleh Arina Nur Husni adalah konsep 

tahapan program PR menurut Cutlip, Center dan Broom, sedangkan penulis 

menggunakan konsep perencanaan program PR menurut Smith sebagai konsep 

utama, dan konsep tahapan program PR menurut Cutlip, Center, dan Broom 
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sebagai konsep pelengkap dalam penelitian penulis. Kesamaan lainnya adalah 

penelitian ini juga memperoleh data berdasarkan observasi, wawancara dan studi 

pustaka. Namun, data primer dari penelitian ini adalah hasil observasi, sedangkan 

data primer penulis adalah melalui wawancara. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 
Peneliti 
 

  
 
 

Aspek 
Yang diteliti 

Salafera Rahpas 
Institut Agama 
Islam Negeri 

Sunan Ampel, 
Surabaya. 

 
(2010) 

Arina Nur Husni 
Universitas 

Negeri Islam 
Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta. 
 

(2013) 

Kezia Gabriela 
Universitas 
Multimedia 
Nusantara, 

Banten 
 

(2017) 

Judul 
Penelitian 

Strategi 

Marketing Public 

Relations PT XL 

Axiata Tbk 

Surabaya Dalam 

Meningkatkan 

Corporate Image. 

Aktivitas 

Marketing Public 

Relations Dalam 

Meningkatkan 

Loyalitas 

Pendengar. 

(Studi Deskriptif: 

Program One 

Stop Movies 

Unimma Radio) 

Analisis Tahapan 

Marketing Public 

Relations Dalam 

Mempertahankan 

Eksistensi: 

Aktivitas MPR 

Senayan City. 

Objek 
Penelitian 

PT XL Axiata 

Tbk – Surabaya. 

Program One 

Stop Movies 

Unimma Radio – 

Magelang. 

Senayan City 

Shopping Mall. 
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Tujuan 
Penelitan 

1. Strategi 

Marketing Public 

Relations PT XL 

AXIATA Tbk 

Surabaya dalam 

meningkatkan 

Corporate Image. 

 

2. Upaya-upaya 

yang mendukung 

Strategi 

Marketing Public 

Relations PT XL 

AXIATA Tbk 

Surabaya dalam 

meningkatkan 

Corporate Image 

Untuk 

mengetahui 

aktivitas MPR 

radio Unimma 

Magelang dalam 

meningkatkan 

loyalitas 

pendengar radio 

pada program 

acara One Stop 

Movies di Radio 

Unimma 

Magelang. 

Untuk 

mengetahui 

Perencanaan 

Program 

Marketing Public 

Relation yang 

dilakukan oleh 

Senayan City 

dalam 

mempertahankan 

eksistensinya 

sebagai salah satu 

leading Mal di 

Indonesia. 

Metode 
Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif – Studi 

Kasus. 

Deskriptif 

Kualitatif – Studi 

Kasus. 

Deskriptif 

Kualitatif – Studi 

Kasus. 

Hasil 
Penelitian 

1. Strategi 

Marketing Public 

Relations PT XL 

AXIATA Tbk, 

Surabaya dalam 

meningkatkan 

Corporate Image, 

yaitu: 

a. Melakukan 

Marketing Mix, 

Program MPR 

penting untuk 

dilakukan karena 

mempengaruhi 

loyalitas 

pendengar 

Unimma Radio, 

terutama program 

One Stop 

Movies.  

- 
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b. Strategi 

Internal, 

c. Strategi 

eksternal  

 

2. Upaya-upaya 

Marketing Public 

Relations dalam 

meningkatkan 

corporate image. 

a. Membuat 

inovasi baru, 

b. Meningkatkan 

promosi dengan 

bekerjasama 

dengan media dan 

Menjadi support 

sponsor event. 

c. Meningkatkan 

Corporate Value 

 

 

2.2 Konsep-konsep yang Digunakan 

 2.2.1 Public Relations 

Public Relations merupakan salah satu contoh nyata dari konsep 

Strategic Communications. Segala program PR yang terencana dan 

memiliki tujuan dapat dikatakan sebagai Strategic Communications. 

Strategic Communications Planning dimulai dengan riset, dan diakhiri 
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dengan evaluasi, di mana di dalam program PR tersebut akan melibatkan 

organisasi serta publiknya yang dianggap memiliki dampak terhadap 

program tersebut. Program PR tersebut bertujuan untuk membangun 

kredibilitas, mempertahankan kepercayaan, meminimalisir 

kesalahpahaman, serta mempromosikan ide dari suatu organisasi (Smith, 

2008, h. 3). Public Relations fokus terhadap pola interaksi jangka panjang 

yang terbangun antara sebuah organisasi dengan seluruh publiknya, baik 

yang loyal maupun tidak. 

Lattimore dan lain-lain (2007, h. 3) juga mengutarakan bahwa 

Public Relations merupakan sebuah fungsi manajemen yang berperan 

untuk membantu perusahaan dalam mencapai objektif dari sebuah 

organisasi atau perusahaan, menetapkan nilai-nilai atau prinsip yang ingin 

ditanam oleh organisasi atau perusahaan, dan memfasilitasi organisasi 

untuk menciptakan perubahan. 

2.2.1.1 Fungsi Public Relations 

Sekarang ini, organisasi memerlukan Public Relations 

untuk mengelola komunikasi internal dan juga eksternal nya agar 

lebih strategis dan efektif. Seorang public relations memiliki 

berbagai fungsi dalam organisasi. Menurut Seitel (2007, h. 11-12), 

berikut ini merukapan fungsi-fungsi dari public relations dalam 

sebuah organisasi:  

1. Writing – merupakan skill mendasar bagi seorang 
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public relations, yaitu untuk menulis press release, 

pidato, serta konten media promosi.  

2. Media relations – menjalin dan mempertahankan 

hubungan baik dengan media massa.  

3. Planning – merancang program-program PR seperti 

special events, media events, management functions, 

dan campaign. 

4. Counseling – sebagai konsultan bagi pihak jajaran 

direksi dalam mengelola komunikasinya dengan 

stakeholders-nya. 

5. Researching – melakukan riset terhadap perilaku dan 

opini yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku 

dan trust.   

6. Publicity – melakukan aktivitas marketing, yang 

berkaitan dengan penyebaran informasi positif 

mengenai perusahaan dengan menggunakan 

advertisement dan media promosi above the line 

lainnya. Hal ini juga sering kali menghasilkan 

kesalapahaman, di mana beberapa organisasi hanya 

menjalankan satu fungsi ini dalam mengelola 

organisasi.  
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7. Marketing communications – yaitu melakukan aktivitas 

yang terkait dengan marketing seperti pengelolaan 

brosur, sales dan aktivitas promosi lainnya. 

8. Community relations – yaitu menjalankan aktivitas 

sosial dengan upaya menyampaikan pesan untuk 

menciptakan citra positif dari organisasi kepada 

lingkungannya.. 

9. Consumer relations – yaitu melakukan komunikasi 

verbal serta non-verbal dengan konsumen. 

10. Employee relations – merupakan fungsi yang 

melakukan komunikasi internal dengan para karyawan, 

anggota dari organisasi serta manajer-manajer yang 

memiliki kepentingan bagi organisasi.  

11. Government affairs – yaitu menjalankan fungsi sebagai 

government relations, yaitu untuk menjaga hubungan 

baik antara organisasi dan pemerintah sebagai pihak 

legislatif dan regulator negara. 

12. Investor relations – merupakan fungsi yang 

menjalankan komunikasi untuk menjaga hubungan baik 

dengan para pemegang saham dan orang-orang yang 

terkait di dalamnya. 
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13. Special public relations – dealing with those publics 

uniquely critical to particular organizations. 

14. Public affairs and issues management – yaitu sebagai 

fungsi untuk mengelola isu-isu terkait perusahaan yang 

dapat mempengaruhi perusahaan, yaitu dengan 

melakukan identifikasi terhadap isu tersebut.  

15. Website development and Web interface – yaitu 

mengelola konten website  dari organisasinya untuk 

mengontrol informasi yang diterima public.  

2.2.2 Step of Strategic Public Relations Planning 

  Tahapan Strategic PR Planning menurut Smith (2008, h. 9-11) 

memiliki 9 tahapan yang terbagi ke dalam empat fase, yakni: 

 

  2.2.2.1 Phase One: Formative Research  

  Formative Research merupakan tahapan paling pertama 

dari perencanaan Strategic PR. Tahap ini merupakan fokus utama 

dari communication program planning ini, yaitu untuk 

menganalisis situasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan program tersebut. Data hasil dari analisis dan 

pengumupulan informasi tersebut akan menjadi faktor penentu 

dalam perencanaan suatu program. 
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1. Step 1: Analyzing the Situation 

Pada tahap pertama ini, melibatkan beberapa pihak 

yang terkait dalam mengambil keputusan. Tahap ini 

merupakan tahap yang krusial, yaitu mengidentifikasi 

dan menganalisa situasi ataupun keadaan yang sedang 

dihadapi oleh sebuah organisasi dalam proses 

perencanaan program tersebut. Situasi di sini dapat 

berupa masalah ataupun hambatan yang dialami oleh 

organisasi. 

2. Step 2: Analyzing the Organization 

Menganalisa lingkungan internal organisasi, misal 

melihat kembali apa visi dan misi dari organisasi 

tersebut, menganalisa sumber daya yang ada, 

menganalisa bagaimana performa organisasi, serta 

menganalisa lingkungan eksternal dari organisasi, 

termasuk siapa saja yang menjadi kompetitor, lawan 

maupun pendukung organisasi. 

− Internal Environment, yaitu menganalisa 

performa dari organisasi, menganalisa keunikan 

perusahaan – apa yang membedakan perusahaan 

tersebut dengan perusahaan lainnya, kemudian 

menganalisa etika dasar dari perusahaan 
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tersebut yang juga harus dimiliki oleh setiap 

karyawan, serta menganalisa efektifitas program 

PR sebuah organisasi.  

− Persepsi Publik, merupakan bagaimana public 

memandang organisasi. Persepsi tersebut 

didasari oleh visibility – apakah publik 

mengetahui keberadaan sebuah organisasi, apa 

yang mereka ketahui, serta apakah informasi 

tersebut akurat. Kemudian adalah bagaimana 

reputasi yang dimiliki oleh organisasi – apa 

penilaian publik terhadap informasi yang 

mereka miliki mengenai organisasi.  

− External Environment, yaitu menganalisis 

organisasi pada bagian external dengan melihat 

dari: 

• Supporters 

Individu atau kelompok yang memiliki 

potensi untuk membantu organisasi 

dalam mencapai objectives. 

• Competitors 

Merupakan individu atau kelompok 
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yang menjadi kompetitor dari 

organisasi, yang memiliki kesamaan 

dengan organisasi. 

• Opponents 

Merupakan individu atau kelompok 

yang memiliki potensi untuk 

menghancurkan organisasi dengan 

menghalangi organisasi untuk 

mencapai goals dan objectives nya. 

 

3. Step 3: Analyzing the Publics 

Mengidentifikasi serta menganalisa key public dari 

sebuah organisasi, yaitu orang-orang yang berinteraksi 

dengan organisasi: 

− Customers, yaitu individu atau kelompok yang 

menerima produk atau jasa dari organisasi. 

− Producers, yaitu individu atau kelompok yang 

menyediakan kebutuhan dari organisasi. 

− Enablers, yaitu regulator yang menetapkan apa 

yang menjadi kebutuhan organisasi. 

− Limiters, yaitu public yang memiliki intensi 
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untuk menghambat keberhasilan perusahaan 

(seperti kompetitor dan opponents). 

   2.2.2.2 Phase Two: Strategy  

Merupakan tahap kedua dari proses perencanaan program 

Strategic PR, merupakan tahap pengambilan keputusan dengan 

mempertimbangkan segala dampak komunikasi yang dapat terjadi. 

4. Step 4: Establishing Goals and Objectives 

Menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh 

organisasi dengan jelas, spesifik, dan terukur. 

− Goals merupakan pernyataan yang berbasis dari 

visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi, 

untuk dijadikan sebagai pedoman atau panduan 

dalam menentukan arah perusahaan. Goals 

tidak dapat diukur dan terbagi menjadi tiga, 

yaitu reputation management goals, 

relationship management goals, dan task 

management goals. 

− Positioning merupakan bagaimana suatu 

organisasi membedakan dirinya dengan nilai-

nilai yang berbeda dimata publik. 
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− Objectives merupakan sebuah pernyataan yang 

lahir dari goals organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Objectives harus dinyatakan 

dengan jelas dan dapat diukur dari awareness, 

acceptance serta action. Menurut Smith (2008, 

h. 73) terdapat sebelas elemen objektif: 

1. Goal-rooted 

Sebuah objektif harus lahir dari goals yang 

telah ditentukan oleh organisasi. 

2. Public-focused 

Sesuatu yang timbul dari keinginan, minat dan 

kebutuhan dari publik organisasi. 

3. Impact-oriented 

Objektif berorientasi pada impact yang mereka 

capai.  

4. Linked to research 

Objektif ditentukan berdasarkan hasil riset yang 

telah organisasi lakukan pada tahap pertama. 

5. Explicit  

Objektif harus spesifik dan tepat. Artinya harus 

memiliki kata kerja yang kuat dan jelas (tidak 

boleh ambigu). 
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6. Measureable 

Objektif yang didefinisikan harus dapat diukur. 

Pengukuran tersebut dapat tercapai melalui Key 

Performance Indicators. 

7. Time Definite 

Objektif harus memiliki indikasi jangka waktu 

yang jelas dan pasti. 

8. Singular 

Objektif memiliki fokus terhadap satu feedback 

yang diinginkan oleh satu publik. 

9. Challenging 

Objektif merupakan suatu tantangan. 

10. Attainable 

Objektif merupakan sesuatu hal yang dapat 

dicapai berdasarkan sumber daya dan 

organisasi. 

11. Acceptable 

Objektif dapat diterima dan dimengerti oleh 

seluruh anggota organisasi. 

 

5. Step 5: Formulating Action and Response Strategies 

Merupakan inisiatif yang dilakukan oleh public 

relations dalam berbagai situasi. 
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− Proactive Strategies, merupakan pendekatan 

yang memungkinkan organisasi untuk 

mengadakan program yang disesuaikan dengan 

kepentingan organisasi, seperti special event, 

membangun aliansi dan koalisi dengan 

organisasi serupa, sponsorships, community 

relations, dan aksi-aksi yang berkaitan dengan 

masalah sosial. 

− Reactive Strategies, merupakan strategi yang 

digunakan untuk merespon terjadinya kritikan 

yang meliputi organisasi. 

6. Step 6: Using Effective Communication 

Membuat berbagai keputusan yang terkait dengan 

pesan yang ingin disampaikan.  

2.2.2.3 Phase Three: Tactics  

Pada tahap ketiga ini, seorang public relations 

memanfaatkan berbagai tools atau perangkat komunikasi.   

7. Step 7: Choosing Communication Tactics 

Terdapat empat kategori dalam memilih tahapan ini, 

yaitu komunikasi tatap muka, di mana dapat 

menciptakan personal involvement antara organisasi 
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dengan publiknya. Kemudian dengan memanfaatkan 

organisasi media serta media berita, dan yang terakhir 

adalah dengan memanfaatkan media promosi. 

− Interpersonal Communication, yaitu taktik yang 

memiliki keuntungan bertatap muka untuk dan 

melibatkan individu secara langsung. Taktik ini 

dapat dikontrol oleh organisasi, namun respon 

seperti apa yang diberikan oleh publik tidak 

dapat dikontrol. 

− Organizational Media, yaitu taktik yang dapat 

dikontrol sepenuhnya oleh organisasi, mulai 

dari waktu, kemasan, distribusi, serta akses bagi 

publik. 

− News Media, yaitu memberikan kesan kredibel 

dari pesan yang disampaikan kepada audiens 

dengam memanfaatkan media lain. 

− Advertising and Promotional Media, yaitu 

taktik yang dapat dikontrol dari segi eksternal 

maupun internal organisasi. Pada taktik ini, 

organisasi menawarkan akses yang luas kepada 

publik.  
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8. Step 8: Implementing the Strategic Plan  

Merupakan implementasi dari tahap perencanaan 

program PR tersebut. 

2.2.2.4 Phase Four: Evaluative Research  

9. Step 9: Evaluating the Strategic Plan  

Mengukur efektivitas hasil dari setiap taktik yang telah 

dijalankan, serta mengukur apakah objektif yang 

ditentukan telah tercapai. Menurut Smith (2008, h. 240 

& 245) terdapat dua aspek dalam melakukan evaluasi, 

yaitu: 

a. Mengevaluasi awareness objectives 

• Mengukur media coverage dan jumlah dari 

impresi dari media. 

• Melakukan survey terhadap awareness yang 

didapatkan pada saat program telah selesai. 

b. Mengevaluasi acceptance objectives 

• Melakukan survey terhadap adanya perubahan 

perilaku atau opini setelah program selesai. 

• Mengolah data dari surat, email, dan panggilan 

telepon yang menunjukkan adanya ketertarikan 

dan dukungan. 

Analisis Strategi Marketing..., Kezia Gabriela, FIKOM UMN, 2017



	 29	

• Melakukan evaluasi terhadap audiens setelah 

program selesai. 

c. Mengevaluasi action objectives 

• Menghitung pengukuran hasil dari penjualan, 

total kedatangan, jumlah donasi, dan lain-lain. 

• Melakukan pengukuran terhadap improvement. 

• Mengukur adanya perubahan environmental dan 

organisasi. 

 

2.2.3 Marketing Public Relations 

Menurut Thomas L Harris dalam Ruslan (2008, h. 38) Marketing 

Public Relations atau MPR adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program-program yang dapat meningkatkan pembelian dan 

kepuasan konsumen melalui komunikasi tentang informasi yang dipercaya 

dan melalui kesan positif yang ditimbulkan, serta memiliki kaitan yang 

erat dengan identitas organisasi tersebut maupun berkaitan langsung 

dengan produknya. Ruslan (2008, h. 245) menjelaskan bahwa konsep 

Marketing PR ditemukan oleh Philip Kotler, konsep ini merupakan 

gabungan antara  kekuatan PR dan Marketing mix.  

MPR diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi 

produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas 

produk (Kotler dan Armstrong, 2010, h. 45). MPR diciptakan untuk 

menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang 
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unik untuk menunjukkan kredibilitas produk. Jadi, MPR adalah konsep PR 

yang memiliki hubungan dengan Marketing untuk membantu produk, 

layanan, jasa dan organisasi agar mencapai tujuan pemasarannya. Dalam 

hal ini, yaitu membantu meningkatkan awareness. Taktik dalam MPR 

tersebut dapat berupa special event, publisitas, kampanye, serta teknik PR 

lainnya. Marketing lebih berfokus pada produk dan layanan yang 

merespons keinginan dan kebutuhan konsumen. Ini bertujuan untuk 

mendorong pertukaran ekonomi antara organisasi dan konsumennya 

(Smith, 2008, h. 4). Marketing dan PR memiliki hubungan yang saling 

terkait karena keduanya berhubungan dengan public, yaitu untuk menjalin 

dan mempertahankan hubungan baik antara pelanggan dan perusahaan. 

2.2.3.1 Manfaat Marketing Public Relations 

  Kegiatan MPR memiliki beberapa tujuan yang dapat 

menguntungkan organisasi dan produk. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2010, h. 48) Marketing Public Relations memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Upaya meningkatkan mutu, kuantitas dan kualitas 

produk dan jasa perusahaan. 

2. Meningkatkan jumlah para konsumen melalui kiat 

promosi dan publikasi serta pelayanan prima dan 

sebagainya. 

3. Membujuk masyarakat atau konsumen berpotensi 
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melalui berbagai macam pelayanan menarik, dan 

menguntungkan hadiah-hadiah dan lain sebagainya, 

sebagai perangsang. 

4. Mengkomunikasikan manfaat dan daya guna jasa 

perusahaan melalui kiat membujuk dan slogat atau 

kata-kata menarik. 

5. Memperoleh publisitas tinggi melalui kegiatan maupun 

program Corporate PR (events, PR program, 

sponsorship, media relation, social & environment 

care, serta loyalty program). 

6. Dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan 

pembiayaan publikasi mengingat tingginya biaya 

promosi melalui media. 

7. Saling melengkapi dengan promosi iklan 

8. Meningkatkan kredibilitas dari pesan yang disampaikan 

lewat jalur PR, sehingga dapat menciptakan situasi 

yang sulit dijangkau oleh iklan. 

2.2.3.2 Peranan dan Tujuan Kegiatan MPR 

  MPR merupakan program PR yang efektif, terutama pada 

saat penyebaran pesan dan penyampaian informasi, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya faktor persuasif dan juga edukasi dalam 
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pendakatan program MPR. Berikut ini merupakan peranan dan 

tujuan program MPR menurut Ruslan (2012, h. 251): 

1. Meningkatkan awareness konsumen terhadap produk. 

2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra 

perusahaan atau manfaat (benefit) atas produk yang 

ditawarkan atau digunakan. 

3. Mendorong antusiasme melalui artikel sponsor atau 

advertorial. 

4. Menekan biaya promosi komersial. 

5. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen, termasuk upaya mengatasa keluhan. 

6. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk 

baru serta merencanakan perubahan posisi produk 

sebelumnya. 

7. Mengkomunikasian secara terus menerus melalui 

media PR tentang aktivitas dan program kerja yang 

berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan. 

8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau 

produk barang dan jasa, baik segi kuantitas dan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
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konsumennya. 

9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu 

kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa 

mendatang, misal: terjadi krisis kepercayaan, 

menurunnya citra perusahaan hingga krisis. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Tabel 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari konsep public 

relations, di mana segala program public relations yang terencana dan memiliki 

tujuan juga dikatakan sebagai Strategic Communications. Sebuah program PR 

yang baik dan terencana harus diawali dengan riset dan diakhiri dengan evaluasi. 

Public	Relations	

Marketing	
Public	Relations	

PR	Planning:	
Program	PR	

Program	MPR	
Senayan	City	

Analisis Strategi Marketing..., Kezia Gabriela, FIKOM UMN, 2017



	 34	

Program PR tersebut juga akan melibatkan organisasi serta publik yang memiliki 

dampak bagi perusahaan. Smith (2008, h. 3) juga mengatakan bahwa program PR 

memiliki tujuan untuk membangun kredibilitas, mempertahankan kepercayaan, 

meminimalisir kesalahpahaman, serta mempromosikan ide dari suatu organisasi. 

 Turunan dari program public relations salah satunya adalah marketing 

public relations, yang merupakan konsep gabungan dari public relations dan 

marketing. Marketing dan PR memiliki hubungan yang saling terkait karena 

keduanya berhubungan dengan public, yaitu dengan menjalin dan 

mempertahankan hubungan baik antara pelanggan dan perusahaan (Smith, 2008, 

h. 5). Kotler dan Armstrong (2010, h. 45) juga mengatakan, MPR merupakan 

konsep PR yang memiliki hubungan dengan Marketing untuk membantu 

pengembangan produk, layanan, jasa dan organisasi terkait untuk mencapai tujuan 

pemasaran dari organisasi tersebut. 

 Kemudian, untuk bisa mencapai sebuah tujuan tersebut diperlukan proses 

perencanaan yang tepat bagi program MPR, yaitu dengan melakukan 9 tahapan 

PR Planning menurut Smith (2008, h. 9). Dimulai dari melakukan riset terhadap 

organisasi, publik, environment, serta competitor dan opponents, merumuskan 

strategi, taktik dan tujuan, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi 

program yang sudah dijalankan. 
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