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BAB II 

Kerangka Pemikiran 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Peneliti melampirkan dua buah penelitian terdahulu dengan tujuan 

untuk melakukan perbandingan guna membedakan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan dua penelitian yang telah terlebih dahulu 

dilakukan. 

 Penelitian yang pertama adalah skripsi berjudul “Analisis Kegiatan 

Marketing Public Relations dalam rangka membangun Brand Awareness 

(Studi Kasus pada Produk McAfee di PT.Transition Systems Indonesia)” yang 

dilakukan oleh Riniyanti P.Tassakka selaku mahasiswa fakultas Ilmu Sosial 

dan iImu Politik kekhususan periklanan, Universitas Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2011, dengan mengedepankan kajian teoritis berupa 

konsep marketing public relations, kesadaran merek. Hal ini melatarbelakangi 

Riniyanti P.Tassakka dalam melakukan penelitian ini seiring dengan dilakukan 

aktivitas Marketing Public Relations (MPR) pada produk McAfee memberikan 

dampak awareness kepada konsumen, di mana hal ini dilakukan untuk 

menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan IT lainnya. 

Penelitian ini dilakukan pada khalayak sasaran produk McAfee yaitu pemakai 

dari produk McAfee itu sendiri dan mengetahui perkembangan dunia 

tekhnologi.  
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Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini 

memiliki tujuan untuk mengidentifikasi awareness yang didapatkan setelah 

melakukan aktivitas marketing public relations. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh Riniyanti menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara mendalam (In-depth interviewing). Dari hasil analisis data 

menunjukkan bahwa McAfee diduga telah berhasil meningkatkan awareness 

dari audience. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak 

Marketing Public Relations disusun yang dilakukan oleh McAfee menjadi 

suatu bauran strategi secara tepat. Dalam rangka membangun brand awareness 

konsumen dengan menggunakan marketing communication mix dan didukung 

oleh sarana yang ada. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kegiatan Marketing Public Relations yang diselenggarakan oleh McAfee telah 

berhasil meningkatkan awareness dari audience. Kegiatan Marketing Public 

Relations itu penekanannya bukan pada selling (seperti pada kegiatan 

periklanan). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang kuat 

terhadap tingkat awareness konsumen. 

Penelitian kedua adalah skripsi berjudul "Strategi Marketing Public 

Relations (MPR) Dalam Proses Rebranding (Studi Mengenai Perubahan 

Apartemen Menara Salemba Batavia Menjadi Menteng Square)" yang 

dilakukan oleh Dwitasari Diyanti selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Politik dengan bidang konsentrasi Hubungan Masyarakat dari Universitas 

Indonesia. 
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Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, dengan mengedepankan konsep 

brand, repositioning, rebranding, dan marketing public relations. Hal yang 

melatar belakangi Dwitasari dalam melakukan penelitian ini adalah seiringan 

dengan dilakukannya aktivitas rebranding oleh Bahama Group terhadap 

Menara Salemba Batavia menjadi Menteng Square, sehingga merangsang 

minat peneliti untuk mengkaji maksimalisasi kebutuhan, baik untuk 

pengembang ataupun target pasar serta dalam upaya untuk menganalisis 

perubahan posisi merek dalam benak target pasar sebagai serangkaian hal yang 

paling besar dalam melatarbelakangi proses rebranding ini. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi 

proses rebranding melalui strategi marketing public relations serta mengetahui 

sikap perusahaan dalam mengelola respon target pasar terhadap strategi 

tersebut. Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan oleh Dwitasari 

adalah berupa wawancara mendalam sebagai data primer, dan riset 

kepustakaan serta studi dokumen yang berperan sebagai data sekunder. 

Penggunaan teknik triangulasi data dilakukan dengan tujuan untuk 

melakukan check & recheck sebagai bentuk keabsahan data penelitian. 

Terakhir, dengan menggunakan metode penelitian studi kasus, penelitian ini 

memberikan hasil yaitu, keberhasilan strategi Menara Salemba Batavia dalam 

tingkat produk, akan tetapi kurang optimal dalam tingkat hubungan yang 

terjadi antara perusahaan dengan pelanggan. 
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Berdasarkan kedua penelitian terdahulu, dapat diberikan gambaran yang 

membedakan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti dalam tabel berikut. 

Peneliti Riniyanti P.Tassakka (Universiatas 
Indonesia, 2011) 

Dwitasari Diyanti (Universitas Indonesia, 
2012) 

Judul 
Penelitian 

“Analisis Kegiatan Marketing 
Public Relations dalam rangka 
membangun Brand Awareness 

(Studi Kasus pada Produk McAfee 
di PT.Transition Systems 

Indonesia) 

“Strategi Marketing Public Relations (MPR) 
Dalam Proses Rebranding (Studi Mengenai 

Perubahan Apartemen Menara Salemba 
Batavia Menjadi Menteng Square)” 

Metodologi 

Penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, data 

wawancara mendalam 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif 

Hasil 
Penelitian 

Menganalisis apakah kegiatan 
Marketing Public Relations (MPR) 
pada produk McAfee memberikan 

dampak awareness kepada 
konsumen, dimana hal ini 

dilakukan untuk menghadapi 
persaingan yang cukup ketat 

dengan perusahaan IT lainnya. 

 

Menunjukkan bahwa strategi rebranding 
Menara Salemba Batavia berhasil dalam 

tingkat produk, akan 
tetapi optimal tingkat yang terjadi antara 

perusahaan dengan pelanggan. 

 

Kontribusi 
Terhadap 

Penelitian ini 

Menggunakan Strategi Marketing 
Public Relations dalam rangka 

membangung awareness 

Memaparkan tetang pengunaan Strategi 
Marketing Public Relations 

Perbedaan 
dengan 

Penelitian ini 

Mengambarkan konsep marketing 
communication mix dalam upaya 

membangun awareness publik 

 

Membahas Strategi Marketing Public 
Relations Menara Salemba Batavia dalam 

proses Rebranding 
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Keunggulan 

 

Peneliti menggunakan Seven Step 
Whalen dalam merencanakan suatu 

Strategi MPR 

 

Peneliti menggunakan Seven Step Whalen 
serta adanya pengukuran nilai dari MPR 

Value 

 

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

2.2 Kerangka  Teori dan Konsep 

2.2.1 Pengertian Public Relations 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi 

tersebut (Cutlip, 2006:6) 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa PR memiliki fungsi strategis yang 

berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. PR menciptakan hubungan dan 

komunikasi yang baik antara organisasi dan publiknya, agar terjadi kesamaan 

pengertian (mutual understanding), sehingga publik dapat bersikap dan 

berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. 

Menurut Ardianto (2011:3) pentingnya kehadiran seorang PR dalam 

suatu perusahaan dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung, semakin 

ketatnya persaingan antar perusahaan, adanya tuntutan dan harapan masyarakat 

yang semakin tinggi terhadap kebutuhan informasi mengenai perusahaan, 

adanya msayarakat yang semakin teredukasi sehingga menjadi lebih kritis, 
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besarnya pengaruh opini, sikap dan perilaku masyarakat terhadap stabilitas dan 

reputasi perusahaan, serta adanya perkembangan teknologi dan informasi yang 

menyebarkan alur dan laju informasi menjadi semakin cepat. 

PR dalam suatu perusahaan menjadi jembatan yang menghubungkan 

perusahaan dengan publiknya. PR dalam fungsinya terbagi menjadi dua 

Corporate Public Relations dan Marketing Public Relations dan terbagi 

menjadi publik internal dan publik eksternal. Perusahaan melalui PR harus 

dapat membina hubungan yang baik atara perusahaan dengan kedua publiknya 

tersebut. Karena masing-masing dari publik tersebut memiliki peran yang 

penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Rosady (2007:9) mengemukakan tentang fungsi Public Relations pada 

saat menjalankan tugas dan operasionalnya adalah sebagai berikut:  

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.  

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik 

eksternal. 

3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi 

dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik 

kepada organisasinya. 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan demi kepentingan umum. 

Operasionalisasi dan organisasi public relations adalah bagaimana 

membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik agar 

tidak terjadi rintangan. 
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Menurut Rosady (2010: 16), mendefinisikan Public Relations sebagai 

fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur 

bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 

komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama; melibatkan manjemen 

dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen 

dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak 

sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan 

pengunaan peneliti serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana 

utama.    

2.2.2 Pemasaran  

Pemasaran adalah proses mengolah hubungan pelanggan yang 

menguntungkan. Dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru 

dengan menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan 

pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan (Kotler & Amstrong 

2008:5)  

Definisi secara luas, pemasaran adalah proses sosisal dan managerial 

dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Dalam 

konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencangkup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. 

Karena itu, pemasaran (marketing) didefinisikan proses di mana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 
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dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya. (Kotler & Amstrong 2008:6) 

2.2.3 Segmentasi pasar 

 Pasar terdiri dari banyak tipe pelanggan, produk dan kebutuhan. 

Pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik. 

Konsumen dapat dikelompokkan dan dilayani dalam berbagai cara 

berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis dan perilaku. Proses 

pembagian pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang mempunyai 

kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan 

produk atau program pemasaran terpisah disebut segmentasi pasar. 

 Setiap pasar mempunyai segmen, tetapi tidak semua cara segmentasi 

pasar mempunyai manfaat yang sama. Segmen Pasar terdiri dari konsumen 

yang merespon dalam cara yang sama terhadap sejumlah usaha pemasaran 

tertentu. 

2.2.4 Penetapan Target Pasar 

 Penetapan target pasar (market targeting) melibatkan evaluasi setiap 

daya tarik segmen pasar dan memmilih satu atau lebih segmen yang akan 

dimasuki. Perusahaan harus menargetkan daya tarik segmen di mana 

perusahaan dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan 

mempertahankannya sepanjang waktu. 

 Perusahaan dengan sumber daya terbatas bisa memutuskan hanya 

melayani satu atau beberapa segmen khusus atau “ceruk pasar (niche 
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market).” “Perusahaan ceruk pasar” mengkhususkan diri melayani segmen 

pelanggan yang dilewatkan atau diabaikan oleh pesaing besar.  

2.2.5 Diferensiasi Pasar dan Positioning  

 Perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan 

penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin 

ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang 

diduduki produk relatif terhadap pesaing dalam pikiran konsumen. Pemasaran 

ingin mengembangkan posisi pasar unik bagi produk mereka. Jika sebuah 

produk dianggap sama persis dengan produk lainnya di pasar, konsumen 

tidak mempunyai alasan untuk membelinya. 

 Positioning adalah pengaturan suatu produk untuk menduduki tempat 

yang jelas, berbeda dan diinginkan, relatif terhadap produk pesaing dalam 

pikiran konsumen sasaran. Seperti yang dinyatakan seorang ahli positioning, 

positioning adalah “bagaimana cara Anda mendiferensiasikan produk atau 

perusahaan Anda—mengapa pembelanja bersedia membayar sedikit lebih 

banyak untuk merek anda” Oleh karena itu, pemasar merencanakan posisi 

yang membedakan produk mereka dari pesaing dan memberi mereka manfaat 

terbesar dalam target pasar mereka.  

 Dalam mempromosikan produknya, mula-mula perusahaan harus 

mengenali perbedaan nilai pelanggan yang mungkim menyediakan 

keunggulan kompetitif untuk membagun posisi. Oleh karena itu, positioning 

yang efektif dimulai dari diferensiasi (differentiation) yang benar-benar 

membedakan penawaran pasar perusahaan sehingga perusahaan dapat 
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memberikan nilai lebih kepada konsumen. Setelah perusahaan memilih 

posisis yang kuat  untuk menghantarkan dan menyampaikan posisi itu kepada 

konsumen sasaran. Seluruh program pemasaran perusahaan harus mendukung 

strategi positioning yang dipilih." 
2.2.6 Marketing Public Relations 

Berdasarkan Anthony Davis dalam bukunya Everything You Should 

Know About Public Relations (2003). Marketing dan PR dilihat berbeda oleh 

khalayak karena perhatian marketing lebih kepada kostumer, 

mengembangkan penjualan, menguntungkan kostumer, dan lebih berorientasi 

pada pihak eksternal. Sedangkan PR lebih kepada bagaimana mengatur dan 

membuat beragai macam kondisi di perusahaan, mengatur operasi lingkungan 

sekitar, membangun komunikasi yang baik dan jelas di dalam perusahaan, 

serta bekerja untuk internal dan eksternal perusahaan  

Dalam prakteknya, PR banyak berperan untuk mendukung kegiatan 

marketing dengan berbagai cara, diantaranya ialah mengedukasi pasar akan 

aktivitas marketing, merawat dan menguatkan loyalitas brand, mengidentifikasi 

dan mengavaluasi pasar yang berpotensial, memotivasi tekanan penjualan dan 

rantai distribusi, dan menjaga serta membangkitkan produk yang sudah matang 

maupun yang menurun. 

Selain itu, keunggulan PR di dalam hal marketing terletak pada 

kemampuan menjelaskan produk, brand, servis, isu, dan lain-lain secara 

kompleks, serta mampu untuk membangun positioning dan repositioning 

korporasi maupun brand produk. 
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Apabila dikaitkan dengan brand, PR dapat mendukung brand melalui 

beberapa cara, yaitu dengan menunjukan kredibilitas sebuah brand melalui 

third party endorsement dengan Opinion Leader, melibatkan diri dalam 

aktivitas yang didasari oleh brand, serta membuat relevansi brand melalui 

hubungannya dengan berita, fashions, dan tren. 

Pengertian dari marketing public relations di Webster's New World 

Dictionary of Media and Communications adalah "pengunaan event spesial, 

publisitas dan teknik Public Relations lainnya untuk mempromosikan produk 

dan jasa."  

Menurut Thomas L Harris dalam buku berjudul The Marketer’s Guide 

to Public Relations konsep Marketing Public Relations adalah sebagai suatu 

strategi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di bidang pemasaran untuk 

menginformasikan serta mengkomunikasikan produk dan jasa pelayanan 

yang dapat menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, perhatian dan kepentingan para konsumen. 

Marketing Public Relations "menggunakanan strategi Public Relations 

dan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan dari MPR adalah untuk 

mendapatkan awarness, menstimulasi penjualan, memfasilitasi komunikasi 

dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan dan merek" (Harris 

& Whalen 2006:7) 

Pengertian yang lain yang disarankan oleh Rene Henry dalam 

bukunya Marketing Public Relations: The How’s That Make It Work! 

“Marketing public relations sangat luas, semua meliputi kesadaran publik dan 
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program informasi atau kampanye langsung diarahkan untuk massal atau 

hadirin khusus untuk mempengaruhi penjualan atau pengunaan produk 

perusahaan dan jasa”. 

 Perubahan pasar saat ini membuat fungsi Marketing Public 

Relations menjadi semakin efektif dalam melakukan promosi produk, 

membangun pasar, mendukung periklanan, pemasaran dan penjualan, serta 

mendorong reputasi perusahaan. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan 

kegiatan Marketing Public Relations yang pesat saat ini dipicu oleh 

pengakuan simultan dari nilai intrinsiknya dan kemampuan dari professional 

public relations untuk merancang program yang tepat untuk mendukung 

strategi pemasaran (Harris & Whalen, 2006: 6-7) 

Marketing Public Relations sendiri pada dasarnya juga bertujuan 

untuk mendapat awareness, menstimulasi penjualan menfasilitasi komunikasi 

antara konsumen dengan perusahaan dan membangun antara perusahaan, 

konsumen dan juga brand yang dimiliki perusahaan tersebut. Marketing 

Public Relations juga berfokus pada brand dan konsumennya. Dimana tujuan 

utamanya adalah untuk mendapat dukungan dari pihak ketiga (third-party 

endorsement) dari stakeholder yang berpengaruh. Selain itu, kegiatan 

Marketing Public Relations juga bertujuan untuk menciptakan word-of-mouth 

“buzz” tentang sebuah brand, dengan menghasilkan sebuah berita tentang 

produk dan fiturnya, melaksanakan event khusus untuk mendemonstrasikan 

produk, menciptakan materi edukasi untuk memfasilitasi kegunaan produk 

dan menciptakan itikad baik pada sebuah brand dengan mengasosiasikan 
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dengan hasil yang baik. Fungsi tersebut dapat menjadi sangat efektif untuk 

membangun hubungan antara konsumen dan brand. (Harris & Whalen, 2006: 

7-10). 

2.2.6.1 MPR Value 

  Marketing Public Relations dapat berjalan karena kemampuan uniknya 

untuk memberikan kredibilitas pada pesan produk. Kemampuan tersebut yang 

menyebabkan mengapa MPR lebih dapat menghemat biaya dibandingkan 

dengan periklanan. Berdasarkan buku The marketer’s Guide to Public 

Relations, dijelaskan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi nilai sebuah MPR 

(Harris & Whalen, 2006:39), yaitu: 

a) Cost-Effectiveness of MPR 

Bagi pembuat keputusan pemasaran, MPR merupakan sebuah penawaran 

karena keefektifitasan program Public Relations secara keseluruhan dapat 

dihitung berlawanan dengan biaya dari 30 detik iklan pada jam prime time. 

Manfaat MPR secara luas dalam metode menghitung efisiensi biaya MPR 

ialah dengan menyamakan exposure dengan “advertising equivalent”. Oleh 

karena itu, melalui Public Relations, pemasar percaya bahwa implikasi 

endorsement editorial akan membuat artikel lebih bernilai dibandingkan 

dengan sebuah iklan yang sama-sama dipublikasikan di media. 

Selain itu, terdapat banyak alasan mengapa MPR menjadi popular pada saat 

ini. alasan mendasari kepopuleran MPR. Pertama, pada saat ini, iklan yang 

terdapat di media seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet masih 

tetap meningkat. Praktisi pemasaran mempelajari problematika tersebut dan 
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membutuhkan sebuah cara untuk menerapkan efektifitas biaya, membangun 

niat baik perusahaan, dan menjual produk karena pengeluaran untuk iklan 

membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, PR menjadi salah satu cara 

non-paid communication di mana para pemasar dapat menghemat biaya lebih 

banyak. 

Dijelaskan juga oleh Herbert M. Baum (CEO of The Dial Corporation) dalam 

buku The Marketers Guide To Public Relations (Harris & Whalen, 2006) 

bahwa hubungan jangka panjang brand equity, pembangunan brand tipe iklan 

dan pemasaran sangatlah penting untuk mempertahankan keefektivitasan dari 

brand. Pada waktu yang sama, promosi penjualan, mendapatkan penjualan 

secara langsung, usaha jangka pendek harus tetap di jalankan. Alat yang 

dapat digunakan ialah PR. Ternyata PR lebih efektif dalam mengubah sikap 

seseorang mengenai suatu produk dibandingkan dengan periklanan. Lebih 

mudah bagi pengguna produk untuk percaya pada pesan apabila pesan 

tersebut datang dari independent third party daripada yang ditemukan pada 

iklan. 

b) Cohesive Communication Strategy 

Public Relations akan berjalan dengan baik apabila diintegrasikan dengan 

strategi pemasaran dan rencana pemasaran. Salah satu keuntungan dari MPR 

ialah kesempatan mendapatkan produk exposures yang positif di setiap media 

yang dipilih secara luas. Dalam hal ini, MPR menetapkan peran untuk meraih 

pasar primary /atau secondary melalui media tambahan. Peran MPR secara 
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spesifik di sini bisa ditetapkan juga sebagai hasil integrasi dengan media 

planning yang menghasilkan rencana pemasaran yang kohesif. 

c) A Tripartite Approach to MPR 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggabungkan antara strategi 

pemasaran tradisional dengan dimensi “megamarketing”, yang mana butuh 

dikomunikasikan dengan pihak lain yang tidak termasuk ke dalam pemasaran 

tradisional. Dalam hal ini, terdapat tiga dimensi pendekatan, yaitu strategi 

“push”, “pull” dan “pass”. 

Strategi pendekatan push dan pull disebut sebagai dua dimensi pertama. 

Strategi push berarti strategi dengan menggunakan tekanan penjualan dan 

promosi perdagangan untuk mendorong produk menggunakan media / 

channel. Produser secara giat mempromosikan produk kepada wholesalers, 

kemudian wholesalers giat mempromosikan produk kepada reatailers dan 

retailers giat mempromosikan kepada konsumer (Kotler dalam Harris & 

Whalen, 2006:41). 

Strategi pull berarti strategi dengan mengalokasikan banyak uang pada iklan 

dan promosi pelanggan untuk membangun permintaan pelanggan. Apabila 

strategi tersebut efektif, konsumer akan bertanya tentang produk kepada 

retailers, retailers akan menanyakan produk kepada wholesalers, dan 

wholesalers akan menanyakan produk kepada produser (Kotler dalam Harris 

& Whalen, 2006:41). 

 Penggunaan Corporate Public Relations (CPR) dan MPR dapat disebut 

dengan strategi pass. Strategi tersebut berguna bagi lingkungan pemasaran 
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kompleks yang meningkat sekarang. CPR digunakan dalam situasi 

megamarketing untuk mempengaruhi publik nonconsumer untuk dapat masuk 

ke pasaran. CPR menambahkan komponen baru dalam 4P menjadi 6P 

(dengan tambahan Power sebagai push strategy dan PR sebagai pull strategy 

(Kotler dalam Harris & Whalen, 2006:42). MPR digunakan dalam situasi 

pemasaran normal untuk mempengaruhi konsumen, merupakan komponen 

penting dalam strategy 4P, khususnya dalam mendukung usaha promosi 

untuk memfasilitasi transaksi.  
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Berikut ialah tabel strategi MPR yang telah disusun dalam buku The 

Marketers Guide to Public Relations in the 21st Century (2002). 

Table 2.2 

PUSH, PULL, PASS PUBLIC RELATIONS STRATEGIES 

"
Strategy Target PR Type Tools 

PUSH Sales Force 
Dealers 
Distributors 
Retailers  

MPR Trade shows 
Trade publicity 
Reprints 
Publications  

PULL Consumer / End User MPR Media events 
Media tours 
Story placement 
Product placement 
Teleconferences 
Exhibits 
Web site 
Demonstrations 
Sampling 
Surveys 
Newsletters 
PSAs 
Symposia 
Publication 

PASS Gatekeepers 
Public Interest groups 
Government 
Community Leaders 
Other Influencers 
Consumer as Publics 

CPR 
 
 
 
 
MPR 

Assessing issues 
Advising action 
Communication 
 
 
Charity tie-ins 
National sponsorships 
Local sponsorships 

 

Sumber: The Marketer’s Guide to Public Relations in The 21st Century (Tomas L  

Harris dan Patricia T. Whalen) Hal. 43 
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Peralatan push digunakan oleh MPR terdiri dari: 

• Komunikasi trade shows termasuk publikasi spesial dan sponsored 

meetings, sarapan, atau resepsi di mana produk baru diperkenalkan 

pada perdagangan 

• Trade Newsletter menyoroti produk baru dan dukungan promosi 

• Pencetakan ulang publikasi (publicity reprints) digunakan oleh 

penjual (sales) atau langsung pada pembeli 

• Artikel Trade publications ditujukan pada manajer merchandise 

dan pembeli, meng-cover berita produk baru 

• Cerita-cerita mengenai program periklanan dan promosi termasuk 

MPR. 

Strategi pass termasuk di dalamnya terdapat kebijakan perusahaan yang 

merupakan fungsi CPR, sedangkan brand dan program yang menggunakan 

strategi pull dan push merupakan tanggung jawab MPR sepenuhnya. 

2.2.6.2 Peran Marketing Public Relations  

Marketing"Public"Relations"sendiri"memiliki"beberapa"peran"(Vanessa,"
2005:87D89):"
"
a. Memberikan edukasi kepada konsumen akan pengunaan atau manfaat 

produk. 

b. Meluncurkan merek dan atau produk; meluncurkan kembali merek lama, 

meluncurkan produk baru sebelum iklan komersil, meluncurkan produk saat 

tidak adanya anggaran iklan, melucurkan ulang produk yang sudah ada, 

mengenalkan produk baru pada media (press launching)  
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c.  Membangun event merek 

d. Mengembangkan pelayanan publik ke konsumen, mengembangkan akses 

informasi konsumen ke perusahaan. 

e. Memberi edukasi kepada media mengenai produk, memberi pemahaman 

terhadap cara pengunaan produk dan kelebihannya. 

f. Mengajak media dan masyarakat melihat proses pembuatan produk, 

kunjungan ke media atau tempat publik untuk sosialisasi dan fungsi, 

kelebihan produk, pemberian kesempatan kepada media dan masyarakat 

untuk mengetes kehebatan produk. 

2.2.6.3 Marketing Public Relations Tactic 

1. Pemberian award 

2. Peringatan dan Perayaan Ulang Tahun 

3. Blog 

4. Penerbitan bukum, majalah, booklet 

5. Penyelengaraan kontes, kompetisi dan event-even yang menarik 

6. Chrotchkes atau dapat juga dikatakan pernak-pernik, cinderamata atau 

merchandise 

7. Karakter Maskot event atau perusahaan 

8. Endorsement  

9. Exhibits/pameran: seminar/kongres 

10. Fan Club 

11. Grand Opening 
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12. Hotline layanan telepon berbayar bagi konsumen 

13. Junkets: membawa suatu media untuk membuat suatu cerita 

14. Media tours 

15. Special event dan sponsorship 

16. Newsletters 

17. Product Placement 

18. Website 

19. Radio Contest 

20. Public Service Announcements  

21. Sampling 

22. Seminar/workshops 

23. Video new release  

2.2.6.4 Marketing Public Relations Tools 

Menurut Kotler&Keller terdapat tujuh alat MPR yang digunakan oleh PR 

untuk mensukseskan strategi maupun kampanyenya yaitu: 

a) Publikasi 

Perushaan menggunakan materi publikasi untuk menjangkau dan 

mempengaruhi targe marketnya. Publikasi termasuk annual report, brosu, 

artikel, company newsletter and magazines, dan materi audiovisual. 

b) Events 

Perusahaan dapat menciptakan perhatian target publik kepada produk baru 

atau aktivitas perusahaan dengan menyusun dan mempublikasi special events 
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seperti news conference,outings, seminar, trade show, pameran, kontest dan 

kompetisi, hari jadi. 

c) Sponsorships 

Perusahaan dapat memprosikan brand dan nama perusahaaan melalui 

sponsorship dan publikasi  acara olahraga dan kebudayaan. 

d) News 

Salah satu pekerjaan PR yang utama ialah untuk mencari dan membuat berita 

tentang perusahaan, produknya, dan karawannya, dan membuat media 

meerima press release dan datang pada acara konferensi pers. 

e) Speeches 

Kemunculan para eksekutif perusahaan pada trade associations atau sales 

meeting dalam menjawab segalla pertanyaan dari media dapat membangun 

citra perusahaan. 

f) Public Service Activity 

Perusahaan dapat membangung hubungan baik dengan lingkungan sekitar 

dengan cara mengkontribusikan uang dan dan waktu untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar. 

g) Identity Media 

Perusahaan membutuhkan identitas visual yang dapt disadari oleh publik. 

Identitas visual tersebut diciptakan dari logo perusahaan, stationary, brosur, 

tanda, formulir bisnis, kartu nama bisnis, bangunan kantr, seragam, dan dress 

code. 
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Tujuh hal yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan Marketing Public 

Relations antara lain (Kotler dan Keller, 2008:279): 

a. Publications (publikasi) 

 Perusahaan sangat mengandalkan bahan-bahan yang diterbitkan untuk 

menjangkau dan mempegaruhi pasar sasarannya. Bahan-bahan ini 

mencangkup: brosur, artikel, berita berkala dan majalah perusahaan, laporan 

tahunan dan bahan-bahan audiovisual. 

b. Media Identify 

 Perusahaan membutuhkan identitas visual yang langsung dikenal masyarakat. 

Identitas visual tersebut terdapat dalam logo perusahaan, alat tulis, brosur, 

tanda, formulir bisnis, kartu nama, bagunan, seragam dan aturan berpakaian. 

c. Events (acara) 

 Perusahaan dapat menarik perhatian masyarakat melaui produk-produk baru 

atau kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya dengan menyelenggarakan acara-

acara khusus seperti konferensi berita, seminar tamasya, pameran dagang, 

pemanjangan produk, kontes dan kompetisi. 

d. News (Berita) 

 Salah satu tugas utama professional humas adalah menemukan atau 

menciptakan berita yang menguntungkan tentang perusahaan, produknya dan 

orang-orangnya serta mengupayakan agar media menerima siaran pers dan 

menghadiri konferensi pers. 
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e. Speeches (pidato) 

 Eksekutif perusahaan harus dapat menjawab dengan tangkas pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan dari media atau member ceramah dalam 

perhimpunan-perimpunan perdagangan atau rapat-rapat penjualan dan 

pernampilan ini dapat membangun citra perusahaan tersebut. 

f.  Public service Activities  

 Perusahaan dapat membangun kehendak baik denga menyumbangkan uang 

dan waktu untuk tujuan-tujuan yang baik. 

g. Sponsorship  

 Perusahaan dapat mempromosikan nama perusahaan maupun produk dan jasa 

dengan cara mensponsori kegiatan atau acara yang bersifat positif dan 

memiliki nilai guna 

Empat alasan dibutuhkannya Marketing Public Relations menurut Kotler 

(2010:252-253): 

1. Adanya persaingan yang kian kompetitif antar perusahaan dalam hal 

promosi dan publikasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. 

2. Kecenderungan konsumen yang tidak loyal kepada brand karena 

tersedianya banyak pilihan untuk kategori produk yang serupa. 

3. Menurunnya perhatian konsumen terhadap iklan karena sifatnya yang 

seringkali dianggap berlebihan. 
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Empat Kontribusi Marketing Public Relations dalam pemasaran menurut 

Kotler (2007:131): 

1. Kesadaran 

Marketing Public Relations menciptakan kesadaran pelanggan melalui 

pengemasan informasi yang menarik atas produk atau jasa suatu perusahaan. 

2. Kredibilitas 

Marketing Public Relations menciptakan kredibilitas di mata pelanggan 

melalui dukungan piihak ketiga dalam publisitas. 

3. Ransangan terhadap tenaga penjualan dan penyalur 

Marketing Public Relations menciptakan rangsangan terhadap tenaga penjual 

dan penyalur melalui publikasi produk atau jasa dari suatu perusahaan yang 

akan diluncurkan, namun belum dipasarkan. 

4. Menekan biaya promosi 

Marketing Public Relations menekan biaya promosi melalui publisitas yang 

didapatkan perusahaan sebagai hasil kerjanya. 
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2.2.7 Model Perencanaan MPR 

 

"
Gambar&2.1.&

Whalen’s&72Step&Strategic&Planning&Process&(Harris&2006;&57)&
&
"

Whalen’s 7-Step Strategic Planning Process 

Seven Step Strategic Planning Process oleh Patricia T Whalen, 

diperusahaan ketujuh langkah ini ditemukan disetiap perencanaan strategi yang 

baik, tetapi secara khusus berguna karena mengijinkan pengguna untuk 

mengaplikasikan tujuh langkah pada keseluruhan perencanaan pemasaran juga 

pada setiap program promosi individu, maupun perencanaan periklanan, 

perencanaan Public Relations.  
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Tujuh langkah model perencanaan PR: 

1. Situation Analysis 

Langkah pertama dalam perencanaan startegi MPR termasuk fase riset, tetapi 

level dari riset tetap ditentukan oleh timeline dan budget perusahaan Tujan dari 

tahap pertama ini adalah untuk: 

• Mendefiniskan masalah yang ingin dipecahkan 

• Melakukan analisa SWOT. Melalui analisa SWOT perusahan 

mendefinisikan kekuatan dari internal perusahaan dan kelemahannya, 

yang biasanya berasal dari internal perusahaan dan untuk menemukan 

ancaman dan kesempatan yang mungkin dating dari pihak eksternal. 

Diskusi ancaman biasanya termasuk di dalamnya adalah penilaian pada 

kompetitor. 

Penilaian situasi sekarang dapat dilakukan melalui review dari keadaan pasar 

dan perencanaan bisnis, hasil riset, review media coverage tentang  industri 

perusahaan, tentang perusahaan dan brand, serta review pada pemberitaan 

kompetitor. Di sanping itu, perusahaan juga dapat melakukan wawancara 

informal dengan esksekutif dalam bidang penjualan, pemasaran, hokum, 

keuangan, serta konsumen utama, distributor dan media yang berhubungan 

dengan industri perusahaan. 

Saat ini program MPR harus berbasis pada riset, terutama pada riset 

mengenai keadaan pasar, kategori produk dan konsumen. Melalui sebuah riset 

maka program, pesan yang ingin disampaikan, strategi dan taktik, pemakaian 
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spokeperson dalam kegiatan MPR menjadi efektif untuk mencpai tujuan 

perushaan. 

2. Objective 

Tujuan jangka menengah, yang dapat disebut “Objektif Komunikasi” atau 

“Objektif MPR” adalah suatu tujuan yang dapat dijawab oleh tim MPR. Tujuan 

komunikasi tersebut terbagi menajadi dua yaitu: 

• Output Objectives adalah tujuan yang dapat diukur secara cepat, tetapi 

memiliki koneksi yang lemah dengan tujuan bisnis. Termasuk 

didalamnya antara lain seperti pengukuran kualitas produk, banyaknya 

pencapaian television placement dan print clips, seberapa banyak 

pertanyaan dari media dapat dihasilkan dan bahkan bagaimana program 

MPR bertahan dalam budget atau tepat waktu. 

• Outcome Objectives merupakan tujuan untuk meningakatkan kesadaran, 

mengubah perilaku dan mempersuasu konsumen untuk melakukan 

tindakan tertentu. Outcome objectives memiliki korelasi dengan tujuan 

bisnis dan dapat ditelusuri langsung oleh kegiatan MPR. 

• Tiga tujuan dari MPR 

1. Informational objectives  

Didisain untuk dirancang terutama untuk mengekspos atau 

mendistribusikan pesan, meningkatkan pemahaman dan penyerapan 

pesan penonton untuk informasi dan meningkatkan kesadaran, suatu 

peristiwa atau produk. Adanyapeningkatan kesadaran masyarakat dan  
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pengiriman pesan-pesan kunci. Salah satu kesulitan dengan tujuan 

informasi mengukur bagaimana tujuan tertentu telah menghasilkan 

kesadaran publik & tingkat pendidikan yang berlangsung agak sulit 

untuk diukur. 

2. motivational objectives  

Dampak dari kampanye didisain untuk masalah dimasyarakat meskipun 

perubahan sikap dan mempengaruhi perilaku yang sulit untuk dicapai 

dalam Kampanye public relations, tujuan motivasi lebih mudah untuk 

mengukur, itu karena mereka berorientasi bottom-line andare 

berdasarkan hasil jelas terukur. 

3. behavioral objectives  

dirancang untuk mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai kampanye 

apakah perilaku berubah atau meningkatkan dalam keputusan yang 

diharapkan keputusan untuk memakai dan adanya perubahan sikap, 

menjadi berubah dan menyukai, dari tidak mengkonsumsi menjadi 

mengkonsumsi. 

3. Strategy 

Strategi dalam sebuah perencanaan menetapkan pola kampanye dan 

menyediakan gambaran yang luas dari strategi MPR yang akan menjawab 

objektif-objektif yang telah ditetapkan. Sama seperti objektif MPR, strategi 

MPR yang ingin dijalankan harus sesuai dengan objektif MPR secara 
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keseluruhan. Kepurusan ntik memanfaatkan MPR itu adala bagian dari 

strategi itu sendiri dan harus dapat dijelaskan sebagimana strategi tersebut 

berhubungan dengan keseluruhan strategi marketing. 

Perencanaan strategi pemasaran yang komperhensif juga harus mampu 

menjelaskan bagaimana beragam taktik komunikasi pemasran digunakan 

untuk mendukung satu sama lain. Perencanaan MOR harus menunjukan 

bagaimana strategi MPR mendukung strategi marketing dan menjelaskan 

mengapa taktik tersebut ada dalam strategi. 

Strategi dan taktik merupakan dual hal yang berbeda. Strategi 

merupakan konsep yang lebih luas yang dapat mengarahkan perencanaan 

sebuah taktik (objektif jangka panjang), sedangkan taktik adalah 

perencanaan logistic yang bertujuan untuk menyempurnakan strategi. 

4. Target 

Dalam perencanaan strategi marketing tradisional, mengidentifikasikan 

target seringkali diletakan sebelum menetapkan strategi karena adanya 

pemikiran umum bahwa semua biaya periklanan harus terkonsentrasi pada 

pencapaian pasar yang mewakili return on investment terbaik. 

Sejak MPR dapat memperoleh target tambahan pada level minim dari 

pengeluaran dibandingkan periklanan, perencanaan MPR juga berupaya 

untuk mencapai konsumen sekunder, opinion leader, trade audience, 

komunitas-komunitas dan juga media. Ketika target primer dan sekunder 
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ini telah diidentifikasi, tahap ini harus mengidentifikasi ciri-ciri target 

tersebut sehingga sebisa mungkin dapat memberikan informasi dan 

pandangan yang dalam akan mereka. 

Pada perencanaan MPR juga mengidentifikasi target untuk media. 

Karena, media merupakan “kendaraan” untuk mendapatkan informasi bagi 

mayarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam menciptakan presepsi 

masyarakat. Disamping itu, kebanyakan perencanaan MPR memiliki 

perencanaan penempatan media (media placement). Perencanaanya harus 

mendeskripsikan pengertian yang berguna atas penyebaran pesan kepada 

target media dan untuk cerita yang mengandung nilai tinggi, serta 

mengidentifikasi tipe spesifik media yang diperlukan. 

5. Message 

Dalam tahap ini, pesan baru dirancang secara persuasif dan bermakna 

bagi target, yang dapat diperoleh melalui riset mendalamm. Pesan yang 

dirancang tersebut harus sesuai dengan apa yang menadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, apa yang memotivasi mereka semua untuk 

menggunkana produk perusahaan dibandingkan pesaing dan apa nilai dari 

pesan tersebut. 

Pesan yang berkualitas adalah pesan yang sesuai dan dianggap penting 

bagi grup, yang berbeda, bagi konsumen, karywan dan seluruh stakeholder 

perusahaan. Kunci dalam menciptakan pesan terletak pada manfaat dari 

produk dan jasa yang dapat diperoleh oleh target, bukan hanya focus pada 
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kelebihan produk atau jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, prnting untuk 

menciptakan pesan yang berkaitan dengan pemberian solusi yang mana 

diaplikasiakn pada penciptaaan inovasi, nilai yang terkandung pada produk 

tersebut, bukan menyediakan pesan yang berfokus pada informasi detail 

perusahaan.  

Pesan yang disampaikan dalam perencanaan MPR  melalui media tidak 

dapat serta merta disampaikan persis, seperti dalam periklanan. Pesannya 

dapat ditransmisikan sesuai dengan pandangan media. Oleh karena itu. 

Strategi penciptaan pesan pada MPR berbeda dari periklanan, dimana 

MPR harus merancang pesan dengan benar dan bernilai sesuai dengan 

audiens yang disasarnya. 

6. Taktik 

Pada tahap ini, MPR tim merincikan metode yang akan dilaksanakan 

untuk mendapat pemberitaan media. Sebagai contoh, pada titik ini dapat 

mendeskripsikan media atau tools apa yang diperlukan untuk wawancara 

dengan media, news conference, media visit, press kits dan news release 

video. Termasuk juga di dalamnya adalah perencanaan event, sponsorship 

dan taktik lainnya yang dirancang khusus untuk mencapai target sasaran 

melalui media. Implementasi taktik harus dijabarkan dengan rincim akurat 

sesuai anggaran dan dikembangakan dalam timeline yang fungsional. 

 Di dalam merencanakan taktik MPR, dapat dikembangkan melalui 

pertanyaan perikut: 
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• Apa elemen program yang akan digunakan untuk mencapai target 

pasar? 

• Bagaimana program tersebut diimplementasikan? 

• Apa material yang mendukung? 

• Apa perencanaan medianya? 

• Siapa yang akan bertanggung jawab pada pelaksanaanya? 

7. Evaluation 

Dalam perencanaan Public Relations selalu terdapat komponen evaluasi 

untuk mengukur seberapa sukses program yang dilaksanakan dalam 

memenuhi objektif. Manajemen marketing akan menempatkan lebih atau 

kurang pada pengukuran tergantung pada apa yang lebih penting bagi 

mereka, kebutuhan untuk membenarkan pengeluaran MPR, atau 

pembahasan dari anggaran riset. Sebagian marketer membangun 

komponen riset untuk secara spesifik mengukur efektifitas MPR. 

 Namun, yang lainnya masih cenderung memilih untuk dikonsetrasikan 

pengeluaran MPR pada perencanaan dan pelaksanaan program dan 

mengevaluasi keefektifannya dengan clip count, atau pemberitaan di 

media. Pengukuran MPR bertumpu pada banyaknya banyaknya sirkulasi 

pemberitaan dari media cetak, elektronik dan online. Sirkulasi dari media 

biasanya disebut dengan “reader impression”, yaitu perkiraan total 

pembaca dari publikasi yang ada. Pengukuran Public Relations saat ini 

semakin berkembang dengan dilengkapi analisi yang dapat menentukan 
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pengunaan dan pengelolaan pesan secara spesifik, lokasi penempatan 

publikasi, menggunakan foto atau grafik dan cangkupan geografis. 

2.2.8 Brand 

Menurut Kotler (2009:332) Merek (Brand) merupakan  nama, istilah, 

tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok 

penjual dan untuk mendiferensiasikannya (membedakan) dari barang atau jasa 

pesaing. Dengan demikian, sebuah merek adalah produk atau jasa penambah 

dimensi yang dengan cara tertentu mendifrensiasikannya dari produk atau jasa 

lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Peranan merek 

mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen 

baik individu atau organisasi untuk menetapkan tanggung jawab pada pembuat 

atau distributor tertentu. 

Rangkuti, Freddy (2002:36) menyimpulkan bahwa merek mempunyai 

dua unsur, yaitu brand name yang terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang 

dapat terbaca, serta brand mark yang berbentuk simbol, desain atau warna 

tertentu yang spesifik. Kedua unsur dari sebuah merek, selain berguna untuk 

membedakan satu produk dari produk pesaingnya juga berguna untuk 

mempermudah konsumen untuk mengenali dan mengidentifikasi barang atau 

jasa yang hendak dibeli. Dengan demikian, merek tersebut meliputi : 

a. Nama merek harus menunjukan manfaat dan mutu produk tersebut 
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b. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenal dan diingat. Nama yang singkat 

sangat membantu. 

c. Nama merek harus mudah terbedakan, artinya harus spesifik dan khas. 

d. Nama merek harus mudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. 

e. Nama merek harus bisa memperoleh hak untuk didaftarkan dan mendapat 

perlindungan hukum. 

2.2.9 Brand Identity  

Kotler dan Keller (2009) menyatakan identitas merek adalah 

seperangkat asosiasi merek yang unik identitas merek adalah seperangkat 

asosiasi merek yang unik yang diciptakan oleh para penyusun strategi merek. 

Asosiasi-asosiasi ini mencerminkan kedudukan suatu merek dan merupakan 

suatu janji kepada pelanggan dari anggota organisasi. Identitas merek akan 

membantu kemantapan hubungan diantara merek dan pelanggan melalui 

proposisi nilai yang melibatkan manfaat fungsional, manfaat emosional atau 

ekspresi diri. 

Citra merek dilain pihak adalah sebuah presepsi, Identitas membantu 

konsumen untuk mengingan merek, dikenal dan secara langsung membangun 

sebuah asosisasi dengan nilai dari merek tersebut, membangun kepribadian 

dari merek dan janji dikembangkan melalui semua alat komunikasi Public 

Relations (Smith, 2011:39)  
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2.2.10 Brand Image 

Brand image atau citra merek adalah presepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, sperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen (Kotler, 2007:346). Karena itu sikap dan tindakan 

konsumen terhadap suatu merek sangay ditentukan oleh citra merek tersebut. 

Menurut Keller (2003) Sebuah brand image yang positif dibuat oleh 

program pemasaran yang menghubungkan suatu asosiasi brand yang kuat 

disukai dan unik di dalam benak konsumen. Definisi dari customer-based 

brand equity tidak membedakan antara sumber dari brand associaton dan 

cara / pola mereka terbentuk; semuanya penting dalam menciptakan 

kekuatan, kebaikan dan keunikan dari brand association tersebut. Aktivis 

pemasaran harus mengenali pengaruh dari sumber-sumber informasi lain 

dengan mengatur sebaik mungkin dan mempertimbangkannya dalam 

merancang strategi komunikasi mereka. 

Brand Imange terbentuk melalui tiga komponen: 

1. Corporate Image  

Merupakan sekumpulan asosiasi yang dipresepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk dan jasa 

2. User Image 

Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai 

yang mengunakan barang atau jasa, meliputo pemakai itu sendiri, gaya 
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hidup atau kepribadian dan status sosial.  

3. Product Image  

Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu prosuk, 

yang meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen dan 

pengunaanya. 

Faktor terbentuknya brand image dipengaruhi oleh tiga hal (Keller, 2003) : 

1. Keunggulan asosiasi merek, di mana produk tersebut unggul dalam 

persaingan. 

2. Kekuatan asosiasi merek, dengan membangun kepopuleran merek 

melalui strategi komunikasi periklanan dan product placement 

3. Keunikan asosiasi merek, keunikan-keunikan yang di miliki oleh 

produk tersebut, yang berbeda dengan produk-produk sejenisnya. 

 2.2.11 Brand Positioning  

 Menurut Kevin Lane Keller (2003: 95) brand positioning adalah suatu 

kegiatan perusahaan untuk medisain penawaran dan citra sehingga 

memberikan nilai yang berbeda didalam pikiran konsumen. Positioning 

bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi (Aaker,1991:112). 

Positioning menunjuk pada penciptaan posisi suatu merek produk tertentu 

dalam kognisi (ingatan) para konsumen dikaitkan dengan merek-merek lain 

yang menjadi pesaingnya. 
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Keberhasilan komunikasi pemasaran suatu produk seringkali banyak 

ditentukan oleh ketepatan dalam perumusan strategi positioning. Karena dari 

sudut pandang konsumen eksistensi suatu produk cenderung lebih banyak 

ditentukan oleh citra atau presepsi yang ada di benak pikiran mereka tentang 

nilai-nilai kegunaan atau kelebihan dari produk tersebut. 

Keberhasilan positioning adalah tidak sekedar menemukan kata kunci 

atau ekspresi dari core-benefit suatu merek, tetapi lebih jauh lagi, 

menjembatani keinginan dan harapan para konsumen sehingga dapat 

memuaskan pelanggan. Positioning bersifat dinamis, jika kondisi pasar 

berubah, atau adanya pendatang baru yang menyebabkan pemimpin pasar 

menjadi jatuh dan berhasil menguasai suatu pasar, brand positioning adalah 

strategi yang terus menerus dievaluasi, dikembangkan, dipelihara dan 

dibesarkan. 

Inti dari brand positioning adalah bahwa suatu brand memiliki 

keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan atau "unique selling 

proposition" yang memberikan konsumen sebuah alasan yang menarik untuk 

membelinya. 

2.2.12 Brand Awareness 

Menurut David Aaker (2004:39-41), peran brand awareness dalam 

keseluruhan ekuitas merek tergantung pada sejauh mana tingkat brand 

awareness yang dicapai oleh suatu merek. Tingkatan kesadaran merek secara 

berurutan digambarkan sebagai suatu piramida, sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Piramida Brand Awareness 

 

1) Top of Mind  

Adalah brand yang disebut pertama kali oleh konsumen atau pertama 

kali muncul dalam benak konsumen atau brand tersebut merupakan 

brand utama dari berbagai brand yang ada dalam bena konsumen 

2) Brand Recall 

Adalah pengingatan kembali merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. 

Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena 
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berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk 

memunculkan merek tersebut 

3) Brand Recognition 

Adalah pengenalan merek, yaitu tingkat kesadaran responden terhadap 

suatu merek diukur dengan diberikan bantuan seperti ciri-ciri suatu 

produk. 

4) Unaware of a Brand 

Adalah tingkat paling rendah dalam piramida brand awareness dimana 

konsumen tidak menyadari adanya suatu brand. 

2.2.13 Tipe dari Brands 

Brand membangun sejarah. Memilik kepribadian. Termasuk 

kekuatan, kelemahan dan kekurangan. 

a. Family Brands 

Banyak brand menghasilkan pohon keluarga. Family brand memiliki 

pengertian bahwa perusahaan menawarkan rangkaian atau sekelompok 

produk yang dibawahi oleh sebuah brand. 

b. Brand Extensions 

Pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memasuki 

pasar yang baru atau untuk memperluas pasar yang sudah ada dengan 

mengembangkan brand tambahan. Brand Extensions adalah 

mengunakan Nama brand yang sudah mapan pada barang dan jasa yang 

baru. Perluasan brand bias saja tidak terkait dengan brand inti. 

c. Flanker Brand  
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Flanker Brand menyediakan alternatif pada perluasan brand. Flaker 

Brand adalah pengembangan dari brand baru oleh perusahaan pada 

katagori barang dan jasa yang saat ini memiliki kemampuan untuk 

ditawarkan. Flanker Brand membantu perusahaan menawarkan deretan 

produk yang lebih lengkap dan mencapai presentase yang tinggi dari 

pelanggan. Juga menciptakan hambatan untuk memasuki persaingan 

antar perusahaan. 

Flanker Brand mungkin dapat diperkenalkan ketika pemimpin 

perusahaan percaya bahwa penawaran produk dibawah nama merek 

saat ini yang mungkin secara negative mempengaruhi keseluruhan 

program pemasaran. Menawarkan brand yang berbeda untuk pasar yang 

spesifik membantu perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional.  

d. Co-Branding  

Kombinasi dari dua brand, diperlukan tiga bentuk : unsur brand, 

branding yang koperatif dan branding yang saling melengkapi. 

e. Ingredient Brand  

Adalah menempatkan satu brand di dalam brand yang lain  

f. Cooperative Branding (Brading yang koperatif) 

Adalah usaha bersama dari dua atau lebih brand menjadi barang dan 

jasa baru 

g. Complementary Branding (Branding yang saling melengkapi) 
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Adalah pemasaran dari dua brand secara bersama untuk mendorong 

pengunaan dan pembelian. Suatu co-branding dinyatakan berhasil 

ketika membentuk equitas merek dari kedua brand. 

h. Service Branding 

Service brand adalah brands yang lebih menjual servis dibandikan 

dengan produk. Ini berarti bahwa mereke ada pengalaman dari hasil 

mengkonsumsi sebuah pelayanan dan bahwa para pekerja 

menyampaikan suatu pelayanan menjadi pusat dari komunikasi dari 

merek tersebut. Service brand dapat membawa keuntungan dari semua 

wawasan sebagai product brand. Tetapi service membutuhkan tatap 

muka oleh karena itu membutuhkan dedikasi dari karyawan dan 

interasksi antar manusia, sebagai manajer service branding 

mendapatkan keuntungan lebih dari pendekatan identitas dan 

pendekatan berdasarakan hubungan.  

2.2.14&Program&Tv&Show 

Program realitas adalah genere acara televisi yang menggambarkan 

adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa scenario, dengan 

pemain yang umumnya khalyak umum biasa, bukan pemeran. Acara realitas 

biasanya menggunakan tema seperti persaingan, problema hidup, kehidupan 

sehari-hari seorang selebritis, pencarian bakat, pencarian pasangan hidup, 

rekayasa jebakan dan diangkatnya status seseorang dengan diberikan uang 

banyak, atau perbaikan kondisi barang kepemilikan seperti perbaikan rumah 

atau perbaikan mobil. 
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Reality Show merupakan tayangan yang tidak direncanakan, tayangan 

yang sebenarnya atau apa adanya dan “diperankan” oleh orang-orang biasa 

yang bukan aktor atau aktris. Hal ini didukung oleh Vivian (2005,p.203) dalam 

bukunya “The Media of Mass Communication” yang menyebutkan pengertian 

dari reality show adalah program acara yang dibintangi oleh orang-orang yang 

bukan aktor atau aktris, tetapi walaupun demikian program acara tersebut 

masih diatur oleh scenario yang ditulis oleh produser. Tayangan reality show 

juga merupakan salah satu tipe tayangan hiburan televise selain situation 

comedy, episodic drama, soap opera, quiz show dan late night shows 

(Vivian,2005, p.302) 

Pengkategorian format reality show dibagi dalam tujuh jenis yaitu: 

1. Documentary style 

Dalam banyak tayangan reality show, kamera dan pemirsa diposisikan 

sebagai suatu yang pasif dalam mengikuti orang lain dalam sifat-sifat 

kesehariannya maupun aktivitas profesionalnya. Tayangan jenis ini 

menawarkan situasi dimana tidak ada peranan naskah sama sekali, 

lokasi sesungguhnya dan juga tidak ada tugas-tugas yang diberikan 

pada pemainnya. Walaupun pada akhirnya plotnya akan diurutkan pada 

proses enditing. Tayangan reality show documentary style mencakup 

special living environment, celebrity reality dan professional activities. 

2. Game Show 

Program reality show ini, “menempatkan pendukung acara sebagi 

peserta dalam “lingkungan” yang terisolasi dan hanya aka nada kamera 
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yang mengawasi gerak-gerik peserta. Dalam “lingkungan” tersebut 

peserta berkompetisi dalam sebuah permainan (fisik dan logika yang 

telaj disususn produser acara). Nantinya, peseta yang memenangkan 

permainan akan mendapatkan hadia dan juga dukungan dari penonton. 

Agar ada “kedekatan” antara penonton dan peserta, maka aktifitas dari 

masing-masing peserta akan ditayangkan di Televisi. Sehngga melalui 

kamera pengawas yang sudah terpasang di lokasi tersebut, penonton 

juga ikut terlibat mengawasi dan “mengenal: masing-masing peserta. 

Melalui proses eliminasi, penonton menjadi “juri” dan “berkuasa” 

untuk menyingkirkan peserta yang tidak disukai dan mempertahankan 

peserta yang diidolakan atau dijagokan. Tayangan reality show jenis 

game show mencakup dating based compettion, job search dan sport. 

3. Self-improvement/makeover 

Tayangan ini menawarkan sebuah tontonan tentang peningkatan taraf 

hidup seseorang atau kelompok orang tertentu. Biasanya, para peserta 

tayangan ini akan dikontrak sepanjang musim sampai selesainya 

tayangan ini. Dalam tayangan ini, pada awalanya peserta akan 

diceritakan lingkungannya sebelum mengikuti acara ini, setelah itu para 

peserta akan ditemukan dengan para ahli yang akan memandu mereka 

untuk meningkatkan atau membuat sesuatu dalam hidup mereka 

menjadi lebih baik. Parah ahli tersebut akan membantu mereka dan 

mendukung para peserta supaya mencapai hal yang diinginkan dalam 

acara tersebut. Di akhir acara, para peserta akan dikembalikan pada 
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lingkungan asalnya dan akan terlihat ekspresi nyata dari keluarga dan 

teman-teman mengenai perubahan yang terjadi pada para peserta 

tersebut. 

4. Dating Show 

Program reality shows ini adalah untuk mecari jodoh. Melalui 

serangkaian tahap seleksi yang dilakukan. Maka pada akhirnya, akan 

terpilih satu orang yang dirasa cocok. 

5. Talk show 

Walaupun jenis forma ini masih menggunakan format tradisional 

dimana terdapat seorang pembawa acara yang akan mewawancarai 

bintang tamu mengenai topil-topik tertentu, namun para Produser tetap 

berusaha untuk meningkatkan format ini dengan mengangkat topil-

topik yang masih hangat dibicarakan di tengah-tengah public. 

6. Hidden camera 

Pengambilan gambar kamera tersembunyi dilakukan secara diam-diam, 

tanpa sepengetahuan orang yang diambil gambar dan suaranya tersebut. 

Sehingga kejadian yang ditampilkan pada layar televise adalah 

spontanitas atau reaksi sebenarnya. Reaksi dari orang-orang yang 

gambarnya diambil untuk hidden camera bermacam-macam, marah, 

sedih, tertawa dan secara tidak langsung hiddeng camera juga “bisa” 

mengungkap rahasia atau kehidupan pribadi seseorang tanpa 

sepengetahuan orang tersebut.  
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7. Hoaxes  

Dalam hoax reality show, seluruh acara adalah sebuah olok-olakan atau 

mengerjai satu atau beberapa orang yang sadar bahwa mereka tamoil 

dalam acara reality show atau yang benar-benar tidak sadar kalau 

mereka sedang dikerjai. Walaupun hamper sama dengan format hidden 

camera, namun format ini lebih rumit penggarapannya. 

"

"
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Sebagai"suatu"unit"bisnis"di"bidang"Retail"moderen"Hypermart"yang"

sudah" berumur" sepuluh" tahun" dan" banyak"memiliki" gerai" yang" tersebar"

hampir" di" seluruh" pelosok" Indonesia" membutukan" suatu" pendekatan"

untuk"mencapai"tujuan"pemasarannya"yaitu"membentuk"service'branding"

dari" geraiDgerai" Hypermart" di" seluruh" Indonesia," oleh" karena" itu"

Hypermart" mengunakan" Strategi" Marketing' Public' Relations" dengan"

mengunakan"Seven'Step'Whalen"membuat"perencanaan"strategi"Marketing'

Public' Relations" mengunakan" MPR" pull" Strategi" diwujudkan" dalam"

Program"Hypermart"Show"yang"langsung"pada"konsumen"dari"Hypermart."

Hypermart" berharap" melalu" strategi" tersebut" dapat" membangun"

awareness'akan"geraiDgerai"Hypermart"yang"ada"di"Indonesia."

" "
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