
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 dimana wewenanguntuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikenal dengan sistem Otonomi Daerah 

(OTODA).  

 Sistem ini diharapkan pemerintah Kabupaten maupun Kota dapat mengembangkan 

potensi baik SDA dan SDM di masing-masing wilayah yang dipimpin. Dengan begitu 

menjadikan pemerintahan Kabupaten dan Desa dapat berdiri sendiri atau mandiri dan mampu 

bersaing dalam pembangunan dan pengembangan antar pemerintah daerah. 

 Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang sebagai salah satu kabupaten yang ada di 

Indonesia pun tak luput untuk menganut sistem OTODA. Pemkab Malang memiliki luas 3.519 

Km² yang terbagi dalam 390 Kelurahan/Desa dan 33 Kecamatan tersebut memiliki potensi baik 

dari SDA maupun SDM. Dari letak geografi Kabupaten Malang memiliki letak yang strategis 

baik dari segi perekonomian, pertanian dan pariwisata. 

 Dengan potensi seperti itu diharapkan Pemkab Malang mampu memaksimalkan 

keragaman yang ada di wilayahnya. Salah satu yang potensi yang digencarkan oleh Kabupaten 

Malang sebagai penyumbang pemasukan daerah adalah melalui bidang kepariwisataanya. 

Kabupaten Malang memiliki banyak sekali tempat pariwisata yang dapat dikembangkan baik 

pada wisata air, wisata gunung, wisata sejarah, wisata air terjun, wisata pantai, wisata agro dan 

wisata religi.  



 Salah satu tempat wisata andalan Kabupaten Malang adalah Wendit Water Park. Tempat 

wisata yang terkenal dengan keberadaan habitat monyet-monyet ini terletak di Desa 

Mangliawan, Kecamatan Pakis sekitar 8Km dari pusat Kota Malang. Konon sumber mata air 

yang keluar dari dalam tanah dan membentuk sebuah kolam dipercaya masyarakat sekitar 

memiliki khasiat yaitu dapat menyembuhkan penyakit dan membuat awet muda.  

   Wendit Water Park memiliki nilai sejarah tersendiri bagi suku Tengger. Masyarakat 

Tengger mempercayai bahwa mata air yang ada di tempat tersebut sama dengan air suci yang 

ada di mata air Widodaren (Bidadari) di Bromo dan mata air suci di Pulau Sempu, Malang 

Selatan. Oleh karena itu pada tanggal-tanggal tertentu Wendit Water Park menjadi tempat 

upacara atau ritual khusus bagi Suku Tengger. 

 Tahun 2007 Wendit ditutup total untuk umum karena adanya proyek untuk merombak 

objek lokasi tersebut. Pada tahun 2008 dibuka kembali untuk umum dengan menampilkan wajah 

baru. Pembukaan Wendit Water Park mengundang animo yang luar biasa dari masyarakat. Pada 

salah satu artikel pada media online dapat dikutip,”… Puluhan ribu orang dari berbagai daerah 

mendatangi pembukaan Wisata Wendit, di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Minggu (11/5) 

kemarin siang. Bahkan, pengunjung diperkirakan mencapai 30 ribu orang, baik dari wilayah 

Malang Raya maupun luar kota sejak pagi hari sudah berjubel di depan halaman ingin masuk.” 

(Ira Ravika.2008). 

 Jumlah pengunjung tidak lepas dari peran media promosi yang digunakan oleh bidang 

pemasaran untuk menginformasikan pembukaan kembali Wendit Water Park. Kegiatan promosi 

adalah bagian yang penting untuk menginformasikan tentang sesuatu yang baru. Dimana salah 



satu kegiatannya adalah memilih media promosi yang akan digunakan. Pemilihan promosi juga 

harus mempertimbangkan sasaran dan tujuan apa yang ingin dicapai.  

 Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin mengatahui tentang “Penggunaan Media 

Promosi dalam Rebranding Taman Wisata Wendit”. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa yang melatarbelakangi Rebranding yang dilakukan Wendit Water Park? 

2. Apa saja bauran promosi yang digunakan oleh bagian pemasaran pasca rebranding 

Wendit Water Park? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti mengetahui latar belakang rebranding pada Wendit Water Park 

2. Peneliti mengetahui bauran promosi digunakan bagian pemsaran dalam promosi 

rebranding Wendit  Water Park  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan  bidang PR dalam 

rebranding dan memilih media yang tepat untuk mempromosikan rebranding. Selain itu, 

diharapkan dapat memberi informasi rujukan peneliti berikutnya dalam mengembangkan 

penelitian dengan tema serupa. 

2. Kegunaan Praktis 



Hasil penelitian dapat digunakan evaluasi masukan bagi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan khususnya dalam bidang pemasarab dan sub bagian promosi dan informasi. 

 

E. Kajian Pustaka 

E.1 Brand dan Rebranding 

E.1.1 Definisi Brand 

 Memilih suatu brand bagi produk merupakan kegiatan yang penting ditinjau dari 

perspektif promosi karena nama brand berfungsi menyampaikan atribut dan makna. Suatu brand 

harus dapat menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan produk bersangkutan 

dan pada saat yang sama juga menciptakan image bagi produk itu (Morissan, 2010:72). 

Kotler mendefinisikan brand adalah nama,sebuah tanda, simbol atau desain, atau 

kombinasi diantaranya yang bertujuan untuk mengindentifikasikan sebuah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh produsen dan berfungsi sebagai pembeda dari kompetitornya (Sadat, 2009:19). 

E.1.2 Definisi Rebranding  

 Banyak artikel diinternet yang memuat tentang rebranding. Rebranding berasal dari dua 

kata Re- yang berarti kembali dan branding yang berarti proses penciptaan brand image yang 

menghubungkan hati dan benak pelanggannya. Jadi, rebranding adalah suatu upaya atau usaha 

yang dilakukan  oleh perusahaan atau lembaga untuk merubah total atau memperbaharui sebuah 

brand  yang telah ada menjadi hal yang lebih baik dengan tidak mengabaikan tujuan awal 

perusahaan, yaitu berorientasi profit (Hmjfeusoed. Pengertian Dasar Rebranding). 

Pandangan yang serupa juga ditulis pada media internet yang mendefinisikan rebranding 

sebagai proses pemberian nama brand baru atau identitas baru pada produk atau jasa yang sudah 



ada tanpa perubahan berarti tanpa kelebihan yang ditawarkan oleh sebuah produk. Masih dalam 

artikel yang sama membagi dua type rebranding, yang pertama adalah mengganti nama merek 

secara keseluruhan (Bell Atlantic menjadi Verizon ; Celullar One menjadi Cingular Wireless). 

Dan rebranding kedua adalah hasil modifikasi dari merek yang sudah ada (Perubahan sereal 

Coco Kriespies menjadi Coco Pops, produk pembersih Jif menjadi Cif,produk minuman Nestle 

Quik menjadi Nestquik) (Popsurvey. Rebranding atau Repositioning). 

E.1.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  rebranding 

Pergantian atau pembaharuan brand dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Alasan finansial, perusahaan secara finansial melakukan reorganisasi dan sebuah identitas 

baru diperlukan untuk hal itu. 

2. Adanya manajemen/kepemimpinan baru, untuk mengiringi awal kepemimpinannya, 

mereka ingin memiliki identitas sendiri di perusahaan yang dipimpinnya. 

3. Analisa prospektif pasar, setelah sekian tahun perusahaan perlu menegaskan kembali 

targetnya dan merencanakan mengubah positioningnya pada area yang baru, sehingga 

perlu citra yang baru pula untuk merefleksikan hal tersebut. 

4. Merger, beberapa perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang baru dengan 

nama baru. 

Beberapa alasan lain dilakukannya rebranding dalam sebuah perusahaan yaitu: 

1. Identitas dari perusahaan tersebut tidak dapat mewakili pelayanan dari perusahaan 

tersebut. 

2. Perusahaan tersebut sudah memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat. 

3. Perusahaan tersebut ingin memberikan sesuatu yang baru, berupa pembenahan dalam 

perusahaan. 



Dalam melakukan rebranding perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang terjadi 

pada perubahan yang dilakukan, baik dampak internal maupun dampak eksternal. Dampak 

internal seperti apakah dalam perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

karena karyawan juga turut memperkenalkan rebranding tersebut pada masyarakat. Dampak 

eksternal terhadap masyarakat dan stakeholder, apakah masyarakat memahami perubahan 

visi,misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan (Hmjfeusoed. Pengertian Dasar 

Rebranding). 

E.2 Komunikasi Pemasaran  

E.2.1 Peran Komunikasi dalam Pemasaran 

Dalam proses pemasaran atau transaksi selalu ada komunikasi, baik komunikasi langsung 

maupun tidak langsung.  Oleh karena itu peran komunikasi pada kegiatan ini sangat penting dan 

berpengaruh kedepannya. Pada awalnya komunikasi berguna untuk menginformasikan kepada 

konsumen tentang sebuah produk, sehingga konsumen mengetahui dan menyadari keberadaan 

akan sebuah produk. Pada tingkat selanjutnya komunikasi dibutuhkan untuk membujuk atau 

mempersuasi konsumen untuk memilih produk yang telah diperkenalkan.  

Peran komunikasi juga digunakan untuk mengingatkankembali  konsumen terhadap 

barang yang pernah dibeli pada masa lampau. Peran komunikasi dalam hal pemasaran adalah 

memberi informasi tentang perbedaan antara produk sendiri dengan produk kompetitor.  Tidak 

hanya menyampaikan tentang produk saja, akan tetapi dalam tingkatan lebih tinggi peran 

komunikasi digunakan untuk membentuk suatu citra yang dapat diterima oleh masyarakat 

(Sutisna, 2002:266-267). 

 



 

Unsur pokokaktivitas komunikasi melibatkan delapan element : 

1. Sumber adalah pengirim adalah orang atau kelompok orang (misalnya sebuah 

perusahaan) memiliki pemikiran untu disampaikan kepada orang lain atau 

kelompok orang lain. 

2. Penerjemah (encoding), suatu proses menerjemahkan pemikiran kedalam bentuk-

bentuk simbolis. Sumber dapat menerjemahkan simbol tersebut dengan berupa 

kata,struktur kalimat,symbol dan unsure nonverbal. 

3. Pesan, suatu ekspresi simbolis dari pemikiran sang pengirim. Dalam komunikasi 

pemasaran, pesan berbentuk iklan, presentasi penjualan, racangan kemasan, 

berbagai petunjuk ditempat penjualan.  

4. Saluran penyampaian pesan, suatu saluran yang dilalui pesan dari pihak pengirim, 

untuk disampaikan kepada pihak penerima. Perusahaan menggunakan 

menggunakan media elektronik dan media cetak sebagai saluran untuk 

penyampaian pesan iklan kepada pelanggan atau calon pelanggan. 

5. Penerima, orang atau kelompok orang yang dengan mereka pihak pengirim 

berusaha untuk menyampaikan ide-idenya. Dalam pemsaran penerima adalah 

pelanggan dan calon pelanggan.  

6. Decoding, melibatkan aktivitas yang dilakukan pihak penerima dalam 

menginterprestasikan atau mengartikan pesan pemasaran. 

7. Noise, hambata yang diterima baik pada saat decoding maupun encoding karena 

dapat terjadi pada tahap manapun dalam proses komunikasi. 

8. Umpan balik, memungkikan sumber pesan memonitor seberapa akurat pesan yang 

disampaikan dapat diterima (Shimp, 2003:163-165). 

      

 E.2.2 Bauran Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan pembeli dan penjualan, dan 

merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan dibidang pemasaran serta 

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk 



berbuat lebih baik. Salah satu bagian dari proses komunikasi pemasaran secara total adalah 

promosi. bagian yang lain dari proses komunikasi adalah umpan balik. Umpan balik ini 

menunjukkan tentang apa pengaruhu dari komunikasi yang dilakukan serta memberi 

kemungkinan untuk menyesuaikan usaha promosi terhadap keinginan pasar (Asmajasri, 1997:1-

2).  

Dalam proses menginformasikan suatu produk baik barang dan jasa menggunakan bauran 

promosi. Jenis bauran promosi adalah: periklanan, penjualan tatapmuka (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas (publicity and public 

relations), pemasaran langsung (direct selling) 

 

 

 

 

Periklanan Penjualan tatap 

muka 

Promosi penjualan PR dan Publisitas Pemasaran 

langsung 



1. Iklan di 

media cetak 

dan 

elekronik 

2. Gambar 

bergerak 

3. Brosur dan 

buklet 

4. Poster dan 

leflet 

5. Direktori 

6. Billboard 

7. Display 

8. Material 

audiovisual 

9. Logo dan 

symbol 

10. Videotape  

1. Presentasi 

penjualan 

2. Pertemuan 

penjualan 

3. Program 

insentif 

4. Contoh 

(sampling) 

5. Pameran 

perdagangan 

1.Kontes 

permainan,undia

n,lotre 

2.Hadiah 

3.Pameran 

4.Eksebisi 

5.Demonstrasi 

6.Kupon 

7.Rabat 

8.Pembiayaan 

bunga rendah 

9.Hiburan 

 

1. Press kits 

2. Pidato 

3. Seminar 

4. Laporan 

tahunan 

5. Donasi dan 

amal 

6. Sponsorship 

7. Publikasi 

8. Relasi 

komunitas 

9. Lobi 

10. Media 

identitas 

11. Majalah 

perusahaan 

12. Peristiwa  

1. Catalog 

2. Surat 

3. Telemarketi

ng 

4. Electronic 

shopping 

5. TV 

shopping 

6. Fax mail 

7. E-mail 

8. Voice mail 

Tabel 1.1 Jenis Bauran Promosi. (Sumber : diadaptasi dari Philip Kotler (2000),”Marketing Management” Tenth 

Edition, Internasional Edition, Prentice Hall Inc. Upper Siddle River, New Jersey 07458 (dalam buku Sutisna, 

2002:268)). 

E.2.3 Karakteristik Bauran Pemasaran 

 Periklanan Promosi 

Penjualan 

Public 

Relation 

Penjualan 

Tatap Muka 

Pemasaran 

Langsung 

Komunikasi 

Kemampuan 

mengirim 

pesan secara 

pribadi 

 

Kemampuan 

menjangkau 

audiens yang 

luas 

 

Tingkat 

interaksi 

 

Kredibilitas 

bagi audiens 
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Tabel 1.2 sumber Diadaptasi dari Criss Fill,(1995),”Marketing Comunication:Frameworks, Theories and 

Applications,”Prentice-Hall(dalam buku Sutisna, 2002:272). 



A.Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi 

pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku sedemikan rupa 

sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntungan. 

Periklanan merupakan proses komunikasi lanjutan yang membawa para khalayak ke informasi 

terpenting yang memang perlu mereka ketahui (Jefkins, 1994:15-16). 

 Tujuan periklanan untuk memperkenalkan suatu produk atau membangkitkan kesadaran 

akan merek (brand awareness),citra merek (brand image),citra perusahaan (corporate 

image),membujuk khalayak untuk membeli produk yang ditawarkan,memberikan informasi dan 

lain-lain (Sudiana, 1986:6) 

    Pelanggan baru 

Periklanan   Penjualan segera  Penjualan masa depan 

    Perubahan sikap 

    Perbaikan citra 

  Gambar 1.1 : Tujuan jangka panjang dan jangka pendek periklanan 

 Dalam menentukan penggunaan media periklanan harus mengetahui beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Tujuan Periklanan 

Dari beberapa tujuan periklanan yang ada, misalnya perusahaan mengutamakan 

kecepatan sampainya berita kepada masyarakat atau pasar, untuk mencapai tujuan 

tersebut akan lebih tepat apabila perusahaan menggunakan radio atau surat kabar sebagai 

media periklanan. 

2. Sirkulasi Media 



Sirkulasi media yang akan dipakai harus sesuai atau seluas pola distribusi produknya, 

baik distribusi secara geografis maupun distribusi pada segment pasar yang dituju. 

Apabila distribusi produk hanya meliputi daerah lokal saja, maka iklan yang diperlukan 

cukup dipasang pada media yang memiliki sirkulasi didaerah lokal tersebut. Dari segi 

lain, untuk produk-produk yang dipasarkan pada segment pasar tertentu,misalnya produk 

untuk wanita, dapat diiklankan melalui majalah wanita. 

3. Keperluan Berita  

Ada beberapa produk yang dalam periklanannya perlu disertai dengan gambar, tidak 

hanya tulisan melulu. Jadi, berita yang harus disampaikan dirangkai dengan gambar, 

misalnya iklan untuk mobil, rumah, lemari es, mesin jahit dan sebagainya. Untuk maksud 

tersebut, menajemen dapat memilih media-media seperti surat kabar, majalah, televisi, 

slide bioskop, dan sebagainya. 

4. Waktu dan Lokasi dimana Keputusan Membeli dibuat 

Faktor waktu dan tempat dimana keputusan membeli dibuat juga memberikan pengaruh 

dalam pemilihan media yang akan digunakan. Sering terjadi bahwa setelah seseorang 

melihat sebuah iklan, kemudian dalam jangka waktu pendek mengambil keputusan untuk 

membeli. Perlu pula diperhatikan bahwa keputusan yang diambil tidak selalu terjadi 

dirumah, tetapi dapat terjadi dijalan,di kantor atau ditempat lain. Misalnya untuk iklan, 

manajemen dapat memilih surat kabar sebagai media periklanannya karena mudah sekali 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. dengan melihat iklan film di surat kabar yang 

dipasang di tepi jalan, seseorang yang ingin melihat film akan cepat mengambil 

keputusan tentang film mana yang akan dilihatnya. 

5. Biaya Advertising 



Pertimbangan biaya ini dihubungkan dengan jumlah dana yang tersedia dan sirkulasi 

media tersebut, semakin tinggi pula biaya pemasangan iklannya. Namun tingginya biaya 

tersebut diimbangi dengan makin banyak jumlah pembaca atau pendengar atau pemirsa 

(penonton) yang dapat dicapai. Sehingga diharapkan jumlah pembelinya akan semakin 

besar. 

6. Kerjasama dan Bantuan Promosi yang Ditawarkan oleh Media 

Pada umumnya manajemen lebih condong untuk memilih media yang bersedia 

mengadakan kerjasama yang baikdan memberikan bantuan promosi yang lebih besar. 

Kerjasama tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus dengan memberikan 

kesempatan pembayaran biaya advertensi kepada perusahaan dalam jangka waktu lebih 

lama. 

7. Karakteristik Media 

Untuk mengambil keputusan tentang media yang akan dipilih, perlu pertimbangan 

karakteristiknya. Misalnya, radio merupakan media yang dapat menimbulkan keinginan 

melalui telinga, sedangkan surat kabar merupakan media yang dapat menimbulkan 

keinginan melalui mata, dan televisi menimbulkan keduanya. Apabila iklan disiarkan 

memerlukan pendengaran, seperti lagu-lagu, maka media yang tepat adalah radio, televisi 

atau slide di bioskop. Adapun karakteristik lainnya adalah: Fleksibilitas,keawetan dan 

mutu reproduksinya (Asmajasari, 1997:20-23).  

Media iklan dikategorikan antara lain : 

A. Media pers, memiliki karakteristik yaitu: 

A. Kedalaman liputan pemberitaan dan ketetapan, Koran dan majalah memberikan 

laporan terperinci yang dibaca berulang-ulang dan kapan saja diperlukan. 



Walaupun jangka hidup sebuah Koran terbatas selama beberapa jam saja , akan 

tetapi ada beberapa artikel publikasi yang bisa bertahan sampai beberapa lama.  

B. Variasi subjek yang diliput, surat kabar tidak harus mewakili 

kelas,politik,agama,etnik dan bahasa. Akan tetapi majalah biasanya mewakili 

tiap-tiap minat khusus. Dengan berfokus pada bidang tertentu, maka majalah 

dapat menyajikan ulasan tentang topic-topik tertentu dengan lebih tuntas.  

C. Mobilitas, surat kabar dan majalah dapat dibawa dan dibaca hampir dimanapun 

berada. 

D. Lebih memungkinkan perhitungan hasil iklan, Koran atau majalah sangat 

mungkin dilakukan perhitungan hasil-hasil atau dampak pemasangan iklan. 

Sehingga dengan sendirinya lebih memungkinkan estimasi efektifitas biaya.  

E. Data statistik yang tersedia, angka penjualan bersih dan jumlah pembaca masing-

masing media diteliti untuk menyajikan informasi-informasi statistik yang akurat 

tentang kehandalah surat kabar atau majalah.  

F. Peningkatan kualitas cetak, pencetakan dengan menggunakan offset-litbo 

menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Walaupun hitam putih masih sangat 

bagus karena menggunakan teknologi percetakan dot-screen yang kualitasnya 

lebih baik daripada teknis letterpress. Begitupun dengan majalah penggunaan 

offset-litbo lebih bagus daripada majalah yang diproduksi dnegan tekhnologi 

photogravure (Jefkins, 1994:87-89). 

Kategori Pers yaitu meliputi: 



A. Surat kabar nasional. Harian-harian yang diterbitkan setiap hari atau hanya hari 

Minggu, yang aspek redaksinalnya dipusatkan di kota besar yang menjadi markas 

besar perusahaan penerbitnya dan didistribusikan ke seluruh pelosok negera.  

B. Surat kabar regional. Surat kabar ini diterbitkan pada sore hari, namun sejalan 

dengan kehadiran teknologi yang semakin canggih, maka lenyapnya surat kabar 

ini. 

C. Surat kabar gratis. Ada hal yang menarik bahwa penerbit surat kabar gratis itu 

adalah surat kabar yang tidak gratis. Dimana cara bekerja surat kabar ini adalah 

mejaring banyak pembaca yang pada gilirannya akan menarik para pemasang 

iklan. 

D. Majalah konsumen. Sebagian besar diantaranya adalah berbagai macam majalah 

wanita, mulai dari yang sudah lama mapan dan telah lama diterbitkan selama 

kurang lebih 60 tahun. Majalah-majalah yang lebih terfokus pada kelompok usia 

tertentu.  

E. Majalah minat khusus. Jenis majalah ini meliputi minat khusus atau hobi 

pembaca. 

F. Jurnal perdagangan. Jurnal ini diperuntukkan terutama bagi pedagang. Baik 

pedagang eceran maupun pedagang besar seperti department store. 

G. Jurnal teknis. Jurnal ini hanya diproduksi untuk para professional teknis di 

berbagai sektor industri. 

H. Jurnal professional. Dibuat secara khusus untuk para professional, seperti dokter, 

guru, ahli hukum maupun arsitek. 



I. Direktori dan buku tahunan. Penerbitan tahunan atau periodik dapat menjadi 

media iklan yang berharga. Beberapa direktori sangat diperlukan sebagai sumber 

rujukan, dan oleh karena itu terbitan ini selalu dijadikan rujukan maka ia dapat 

menjadi media iklan yang efektif (Jefkins, 1994:91-96). 

Metode distribusi, antara lain: 

A. Distribusi eceran. Pengiriman dari rumah ke rumah, melalui loper Koran atau 

sejumlah toko tertentu.  

B. Berlangganan. Dengan berlangganan pada suatu jurnal maka pembaca akan 

dikirim edisi berikutnya secara teratur. Biasanya penggunaan majalah 

berlangganan ini adalah majalah bisnis. 

C. Sirkulasi terkontrol. Pengiriman jurnal yang secara gratis melalui pos kepada 

kalangan pembaca tertentu, biasanya pada yang memiliki pada minat tertentu. 

Dengan metode ini dimungkinkan untuk mendapatkan penetrasi pasar yang lebih 

baik daripada dengan jurnal yang menggantungkan semata pada penjualan.  

D. Sirkulasi bebas. Surat kabar ini berkonsentrasi pada berita-berita dan iklan 

property. Meskipun dibagikan secara gratis penerbit masih bisa memetik 

keuntungan dari pemutan iklan (Jefkins, 1994:96-97). 

Keunggulan Pers, antara lain: 

A. Sarana paling murah produsen untuk mendapatkan calon sasaran. 

B. Iklan dapat dipasang lebih cepat. 

C. Tanggapan konsumen bisa dikumpulkan. 



D. Iklan disurat kabar dapat ditargetkan pada orang-orang tertentu dengan 

menggunakan surat kabar atau majalah yang mereka baca. 

E. Surat kabar dan majalah mempunyai kapasitas yang besar menampung iklan . 

F. Iklan di Koran atau majalah dapat dibaca berulang-ulang kali. 

G. Percetakkan yang mutahkhir menawarkan cetakan warna yang berkualitas tinggi. 

H. Iklan atas produk barang atau jasa sering dikelompokkan bersama-sama sehingga 

pengiklan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa tempat 

(Jefkins, 1994:97). 

Kelemahan Pers, antara lain: 

A. Masa hidup singkat.  

B. Cetakan buruk. 

C. Medium pasif. 

D. Medium statis. 

E. Penyajian yang buruk. 

F. Kesalahan cetak. 

G. Penggangguran dan resisi ekonomi telah mempengaruhi cara-cara tradisional 

dalam pembelian surat kabar. 

H. Tampilan berita di media elektronik lebih hangat  

I. Harga cover majalah yang sulit ditentukan 

J. Aliteracy (keenganan membaca), tingkat minat membaca yang rendah 

K. Tebalnya volume bacaan.(Jefkins, 1994:98-99) 

B. Radio. Penyebaran informasi melalui media ini sangat lazim dilakukan. 

Karakteristik radio, antara lain: 



A. Murah 

B. Ketajaman penetrasi,dengan sinyal yang kuat radio dapat mencapai pendengar 

yang banyak pada jarak yang jauh dan dalam satu waktu.  

C. Waktu transmisi yang tidak terbatas, program radio yang disiarkan sepanjang 

waktu, bahkan banyak yang mengudara 24 jam per hari. 

D. Suara manusia dan musik, penggunaan suara manusia dan musik sebagai suatu 

sarana iklan yang hidup lebih menarik jika dibandingkan dengan media iklan 

yang pasif statis. 

E. Tidak memerlukan perhatian terfokus, pendengar dapat melakukan hal yang lain 

pada saat mendengarkan radio. 

L. Teman setia, banyak orang yang mendengarkan radio untuk menepis rasa sepi dan 

menimbulkan kesan bahwa disampingnya ada sahabat setia (Jefkins, 1994:98-

101-102). 

C. Televisi 

Keunggulan Televisi: 

A. Kesan realisti. Sifatnya yang visual dan merupakan kombinasi warna,suara dan 

gerakan, maka iklan-iklan ditelevisi Nampak begitu hidup dan nyata. Dengan 

kelebihan itu pengiklan dapat menunjukkan kelebihannya atau keunggulannya 

secara lebih detail. 

B. Masyarakat lebih tanggap. Perhatian terhadap iklan televisi akan semakin besar, 

jika materi yang dibuat dengan standart tekhnis tinggi, dan atau menggunakan 

tokoh-tokoh ternama sebagai pemerannya. 



C. Repetisi atau pengulangan. Iklan televise bisa ditayangkan hingga beberapa kali 

dalam sehari samapi dipandang cukup bermanfaat memungkinkan sejumlaj 

masyarakat untuk menyaksikannya. 

D. Ideal bagi para pedagang eceran. Iklan televisi merupakan Sesuatu yang membuat 

dagangan mereka laku. Pedagang tahu jika produk tersebut sudah diiklankan di 

televisi maka permintaan konsumen atas barang yang diiklankan akan meningkat 

sehingga stok dagangan mereka akan jauh lebih mudah terjual (Jefkins, 1994:109-

112). 

Kelemahan Televisi, antara lain: 

A. Televise cenderung menjangkau pemirsa secara massa, sehingga pemilahan sering 

sulit dilakukan. 

B. Jika yang diperlukan calon pembeli adalah data-data yang lengkap mengenai 

suatu produk , maka televise lagi-lagi tidak akan bisa menandingi media pers. 

C. Hal-hal kecil lainnya dan bisa dikerjakan banyak orang sambil menonton televisi. 

Akibatnya, konsentrasi mereka seringkali terpecah . 

D. Karena pemirsa sulit dipilah-pilah itu, maka iklan televisi terbilang mahal. 

Apalagi terdapat ribuan pengiklan lainnya yang bersaing membujuk pasar 

sehingga pangsanya Nampak lebih kecil. 

E. Karena pembuatan iklan televisi butuh waktu cukup lama, maka ia tidak cocok 

disiarkan untuk iklan-iklan khusus atau bahkan yang berifat darurat yang harus 

sesegera mungkin disiarkan (Jefkins, 1994:113-114). 

D.  Media Luar Ruangan   



Industri luar ruangan adalah suatu industri besar yang melibatkan banyak tenaga 

spesialis, seperti : 

 Bina usaha 

 Perizinan  

 Teknis pemasangan 

 Perawatan/pengawasan 

Media luar ruangan dapat berupa papan reklame. Papan reklame atau billboard yaitu 

poster dalam ukuran besar. Poster ukuran besar ini didesain untuk dilihat oleh orang-

orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan. Para praktisi periklanan mengkritisi 

penggunaan papan reklame yakni khalayak sasaran bergerak namun iklan diluar ruangan 

tersebut bersifat statis (Kasali, 1993:136). 

Jenis Papan Reklame 

A. Poster Panels merupakan suatu lembaran kertas yang besar dicetak sesuai dengan 

keinginan pemesan. Barang cetakan ini bisa dicetak puluhan ribu untuk 

menghemat biaya, kemudian cetakan ini ditempel pada panel besar yang 

dilengkapi dengan kaki kerangka dan bantuan cahaya lampu. Lembaran kertas ini 

mirip kertas dindin yang tahan terhadap perubahan cuaca dan gangguan hujan 

(Kasali, 1993:137). 

B. Painted Bulletin langsung didesain dan digambar olehartis biro iklan diatas 

tempat yang telah disediakan. Bisa juga lukisan dibuat di studio untuk kemudian 

dipindahkan ke bingkai papan reklame yang telah disiapkan (Kasali, 1993:137). 

Beberapa Pengembang Khusus 



Kemajuan tekhnologi telah banyak membuat perubahan lebih baik pada media luar 

ruangan. Peggunaan efek-efek khusus seperti gerakan atau sorotan lampu.  

Tata cahaya. Lampu dan pecahayaan adalah aspek penting pada iklan luar ruangan. 

Suatu papan reklame kadang kuat pencahayaannya, dan dilengkapi dengan efek  

warna dan lampu berkedap-kedip. 

Lampu latar. Teknik ini digunakan untuk menimbulkan efek latar belakang yang 

berbeda. Ada yang menggunakan polivinil bercaya yang menimbulkan bayangan 

cahaya bila diproyeksikan pada layar. Ada juga pengiklan yang menggunakan 

eksperimen holografi yang dapat memproyeksikan efek tiga dimensi dari suatu panil. 

Bentuk. Penggunaan papan reklamen berbentuk segiempat dirasa sudah sangat kuno 

dan kaku bagi para pengiklan. Dewasa ini desainer menggunkaan efek tiga dimensi, 

peleberan horizon dan vanishing lines. 

Inflatables. Menggunakan benda-benda yang digantungkan atau ditempelkan pada 

papan reklame sehingga efek tiga dimensi lebih terasa.  

Gerakan. Panel-panel bergerak atau disebut kinetic board, digunakan untuk 

menyajikan pesan yang berbeda-beda. Suatu panel yang terdiri dari dua atau tiga sisi  

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang berubah-ubah sesuai denggan 

bergesernya khalayak sasaran di jalan raya (Kasali, 1993:136-137). 

Menentukan Posisi Papan Reklame 



Penentuan titik pemasangan iklan media luar ruangan adalah hal yang penting, 

karena letak posisi mempengaruhi efektivitas iklan media luar ruangan terhadap efek 

penerimaan bagi konsumen.  

Arus perjalanan. Lokasi yang dipilih hendak memperhatikan benar apakah berada 

disebalah kiri atau kanan jalan. Letak kiri atau kanan jalan berhubungan erat dengan 

jarak yang ditepuh oleh manusia disekitar lokasi tersebut dari tempat tinggalnya ke 

tempat kerjanya. Dengan demikian, perlu diperhatikan apakah letaknya pada arus 

berangkat atau arus pulang kerja. 

Jenis produk. Pemilihan lokasi pada arus berangkat atau pulang kerja harus 

dihubungkan dnegan jenis produk yang akan diiklankan. 

Jangkauan. Salah satu alat untuk mengukur efektivitas suatu media adalah 

jangkauan atau pengukuran jangkauan media tersebut terhadap khalayak sasarannya.  

Media luar ruangan memiliki daya jangkau yang bersifat lokal, yakni hanya daerah 

sekitar papan reklame itu saja. oleh karena itu sangat penting memilih lokasi yang 

memiliki daya pandang seluas mungkin.  

Kecepatan arus lalu lintas. Jika jalur tersebut adalah jalan bebas hambatan maka 

papan reklame harus didesain sedemikian rupa sehingga dari jauh sudah dapat 

dibaca dan dikenali pesannya. Pada jalur seperti ini setidaknya kurang dari tujuh 

detik informasi pesan pada iklan tersebut sudah dapat diterima oleh pembaca. Jika 

ingin menonjolkan detail maka jalur yang dipilih haruslah jalur yang padat dan pada 

ketinggian menengah.  



Persepsi orang terhadap lokasi. Papan reklame juga memiliki andil dalam 

membangun citra sebuah perusahaan. Papan reklame yang tampil anggun,besar dan 

modern didaerah elite akan menimbulkan persepsi bahwa pemsangnya adalah suatu 

perusahaan atau produk bonafit yang dapat dipercaya.  

Keserasian dengan bangunan disekitarnya. Pada point ini walaupun terlihat 

remeh namun hal ini juga turut serta dalam menentukan keberhasilan pesan pada 

papan reklame. Dikutip pada buku Manajemen Periklanan karangan Rhenald Kasali  

pada Perda DKI Jaya No.II/1977  bahwa iklan luar ruangan harus memperhatikan 

7K: Keindahan, Kesopanan, Ketertiban, Keamanan, Kesusialaan, Keagamaan, 

Kesehatan (Kasali, 1993:138-139). 

Efeketivitas Media Luar Ruangan 

Efektivitasan pemakaian papan reklame terhadap suatu kampanye periklanan 

ditentukan oleh berbagai faktor selain yang dibahas diatas. Berdasarkan makalah 

yang ditulis oleh Subiakto Priosoedarsono pada seminar periklanan dalam buku 

manajamen periklanan ,beberapa  hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Jangkauan: kemampuan media menjangkau khalayak sasaran. Pada media luar 

ruang, faktor ini bersifat lokal artinya hanya menjangkau daerah disekitarnya saja. 

2. Frekuensi: kemampuan media mengulang pesan iklan yang sama terhadap 

khalayak sasaran saat mulai dilupakan. Pada media luar ruang, frekuensi telah 

diubah menjadi repitisi yakni melihat pesan yang sama pada saat masi ingat. Ini 

karena khalayak sasarannya melihat iklan tersebut setiap hari. dikutip pada buku 

yang sama menurut penelitian yang dilakukan oleh Zielski menyimpulkan ingatan 



tertinggi yang dicapai oleh khalayak sasaran papan reklame adalah 63% yang 

dicapai saat calon pembeli melihat papan reklame yang ke-13 kalinya, dengan 

frekuensi sekali seminggu. Dan ingatan itu akan turun mendekati titik no pada 

minggu ke-52. Sedangkan bagi khalayak sasaran yang melihat sekali sebulan, pada 

ingatan ke-13 akan mencapai ingatan 48%. Oleh karena itu efektivitasnya 

pemasangan papan reklame selama 13minggu dan kemudian dipindahkan pada 

lokasi yang lain.  

3. Kontiniutas: kesinambungan media menyampaikan pesan iklan sesuai dengan 

tuntunan stratei periklanan. Media luar ruang memiliki kesinambungan yang baik 

mengingat lokasi yang tetap. Di indonesia umumnya kontrak berlangsung selama 

satu tahun. 

4. Ukuran : kemampuan media memberikan ukuran yang ditutut oleh pesan 

iklannnya. Papan reklame memiliki kemampuan untuk tampil secara mencolok dan 

tiba-tiba. Dengan ukuran yang besar, papan reklame mampu meyakinkan khalayak 

sasaran bahwa produknya benar-benar baik karena diiklankan secara serius,mahal 

dan bonafite. 

5. Warna: kemampuan media meyajikan tata warna oleh suasana yang dikehendaki 

pada saat iklan disampaikan. Bagi pemasang iklan, media luar ruanag sangat 

membantu menampilkan gambar prduk dalam tata warna. Dalam hal ini produk 

akan ditampilkan persis seperti aslinya. Karena ukurannya besar, media mampu 

menciptakan smash impact yang kuat sekali. Hal ini berguna khususnya untuk 

pengenalan produk.  



6. Pengaruh : kekuatan pesan iklan yang kreatif dengan tata letak yang fungsional 

dalam hal menjual dirinya pada khalayak. Dalam menghadapi khalayak yang 

memiliki mobilitas maka media luar ruang harus dapat menyampaikan pesan yang 

mudah dibaca oleh khalayak sasaran. Pemilihan warna juga dapat membantu dalam 

penyampaian pesan tersebut (Kasali, 1993:139-141). 

Kritik pada media luar ruang: 

1. Papan reklame efektif bagi pengendara sepeda motor 

2. Papan reklame efektif bagi mereka yang duduk di jok depan kendaraan roda 

empat 

3. Di Indonesia, sopir terekspose oleh papan reklame, sedang bos baca Koran 

4. Bis dan kendaraan umum lainnya tidak memberi ruang pandang yang cukup bagi 

penumpangnya. 

B. Pemasaran Langsung. Bauran promosi pemasaran langsung adalah upaya perusahaan 

atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan 

maksud untuk menimbulkan tanggapan dan atau transaksi penjualan (George E. Belch & 

Michael A. Belch, Op. cit.,hlm.17. dalam Morissan, 2010:22). 

Pemasaran langsung mencakup berbagai aktivitas termasuk pengelolahan database 

(database manajement), penjualan langsung (direct marketing), telemarketing dan 

iklantanggapan langsung dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti mengirim 

surat langsung kepada pelanggan dan calon pelanggan atau melalui internet (Morissan, 2010:22). 



Salah satu instrument penting dalam pemasaran langsung adalah iklan tanggapan 

langsung atau direct response advertising yaitu iklan dimana suatu produk yang dipromosikan 

melalui media massa meminta atau mendorong konsumen untuk membeli produk bersangkutan 

langsung kepada pembuatnya (Morissan, 2010:22). 

C. Promosi Penjualan. Bauran promosi ini mengacu pada setiap insentif yang digunakan 

oleh produsen. Insentif  bisa disebutkan seperti bonus atau imbalan, yang semua itu digunakan 

oleh produsen untuk memicu penjualan. Dengan pemberian promosi seperti itu akan mampu 

memicu naiknya frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen pada produsen. Promosi 

mempunyai karakter untuk mempengaruhi perilaku dalam jangka pendek, karena hubungannya 

dalam tindakan sekarang.  

Promosi tidak dapat menyebabkan perubahan besar, tetapi cocok untuk melaksanakan 

fungsi: 

A. Merangsang antusiasme tenaga penjualan untuk menjual produk baru,yang 

dikembangkan atau lama 

B. Memperkuat penjualan merek yang sudah lama 

C. Memfasilitasi pengenalan produk dan merek baru pada dunia perdagangan 

D. Menambah on-shelf dan off-shelf space untuk barang dagang 

E. Menetralisir periklanan dan promosi penjualan kompetitif 

F. Mendapatkan pembelian percobaan dari para konsumen 

G. Mempertahankan para pemakai saat ini dengan mendorong pembelian ulang 



H. Meningkatkan pemakaian produk dengan meloading konsumen  

I.   Memenangkan persaingandengan meloading konsumen 

J. Memperkuat periklanan 

Seperti unsur-unsur komunikasi pemasaran lainnya, terdapat batas atas apa yang tidak dapat 

dicapai promosi penjualan. Berikut ini hal yang tidak dapat di cover media promosi, yaitu : 

A. Ketidakmampuan untuk memberi kompensasi kepada tenaga penjualan yang kurang 

terlatih atau kurangnya periklanan 

B. Tidak dapat menyediakan profesi atau pedagang atau konsumen alasan jangka panjang 

yang memaksa untuk terus membeli suatu merek 

C. Ketidakmampuan secara permanen untuk menghentikan tren penjualan merek yang 

menurun atau mengubah penolakkan dasar atas produk yang tidak diinginkan. 

 D. Hubungan Masyarakat. banyak definisi yang menjelaskan tentang hubungan 

masyarakat atau public relations, salah satunya yang diberikan oleh Scott Cuttlip dan rekan 

dalam Buku Effective Public Relations mendefinisikan PR sebagai,“The planned effort to 

influence opinion through good character and responsible performance, bassed on mutually 

satisfactory two way communications.” (Usaha terencana untuk memengaruhi pandangan melalui 

karakter yang baik serta tindakan yang bertanggungjawab, didasari atas komunikasi dua arah 

yang saling memuaskan) (Morissan, 2010:27). 

 PR merupakan kegiatan organisasi dalam mengatur goodwill antara perusahaan dan 

berbagai kelompok masyarakat. PR berkaitan dengan semua organisasi public yang relevan. 



Aspek PR yang berorientasi pemasaran ini disebut sebagai marketing public relations (MPR) 

(Shimp, 2004:253). 

 MPR dibagi menjadi dua, yaitu PR prokatif dan reaktif. MPR proaktif ditentukan oleh 

tujuan pemasaran perusahaan sehingga lebih berorientasi ofensif ketimbang defensif serta 

mencari peluang ketimbang pemecah masalah. Sementara itu, MPR reaktif menggambarkan 

perilaku PR dalam merespon pengaruh dari luar. Perilaku ini timbul sebagai hasil dari tekanan 

eksternal dan tantangan yang disebabkan oleh persaingan,pergeseran sikap konsumen, perubahan 

kebijakkan pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. MPR reaktif berupaya untuk 

memperbaiki reputasi perusahaan,mencegah erosi pasar, dan merebut kembali penjualan yang 

hilang (Shimp, 2004:253). 

 MPR proaktif menggunakan sarana utama publisitas.Diambil dari kutipan Cutlip-Center-

Broom dari buku karangan Morisson publisitas berasal dari bahasa inggris yang memiliki 

pengertian,”Information from an outside source that is used by the media because the 

information had news value. Is is uncontrolled method of placing memssages in the media 

because the source does not pay media for placement.” (Publisitas adalah informasi yang berasal 

dari sumber luar yang digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. 

Publisitas merupakan metode yang tidak dapat dikontrol PR dalam hal penempatan pesan di 

media massa karena sumber tidak membayar media untuk memuat berita yag bersangkautan).” 

(Morissan, 2010:29-30). 

Tiga bentuk publisitas yang sering digunakan dalam PR yang berorientasi pemasaran 

yaitu : 



Product release, mengumumkan produk-produk baru, memberikan informasi yang relevan 

mengenai fitur dan manfaat produk, serta memberitahu para pendengar atau pembaca bagaimana 

informasi tambahan dapat diperoleh.  

Executive-statement release, adalah news release mengenai CEO dan para eksekutif perusahaan 

lainnya. Executive release dapat menyampaikan berbagai isu yang relevan dengan perusahaan, 

seperti : 

A. Pernyataan mengenai perkembangan dan tren industry; 

B. Ramalang penjualan masa depan; 

C. Pandangan mengenai perekonomian; 

D. Komentar mengenai perkembangan R&D atau temuan riset pasar; 

E. Pemberitahuan mengenai persaingan antarnegara atau perkembangan global; dan 

F. Komentar tentang isu-isu lingkungan.  

Feature Articles, merupakan penjelasan yang rinci mengenai produk atau program lain yang 

layak diberitakan, yang telah ditulis oleh perusahaan PR untuk segera dipublikasikan atau 

ditayangkan dengan cara dicetak atau disiarkan atau didistribusikan melalui situs internet yang 

tepat. Materi seperti ini selain murah juga dapat memberikan perusahaan banyak akses ke para 

pelanggan potensial serta calon investor (Shimp, 2004:254-255). 

Keuntungan dari kegiatan publisitas antara lain: 

1. Publisitas mengandung kreadibilitas tinggi dimata khalayak media. Khlayak dianggap 

lebh mempercayai informasi publisitas yang dikemas dalam sajian berita. Dimata 

khalayak : 

 Informasi atau berita tersebut adalah fakta yang tidak direkayasa 



 Penulis berita (yang menceritakan) bukan perusahaan, tetapi media 

 Informasi atau berita disajikan tidak mengesankan berisi pesan-pesan menjual. 

 Publisitas tidak membayar. Yang dimaksud disini adalah dimana perusahaan tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk membayar kolom pada surat kabar,slot waktu untuk 

radio maupun televisi. Sehingga dapat menghemat biaya aktivitas PR  

 Publisitas memungkinkan cerita lebih detail tentang produk dan perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan penulisan media massa mencakup 5W+1H.  

 Dapat menjelaskan “cacat product” (crisis-response) karena sifatnya yang detail dan 

dapat dipercaya, maka PR dapat menggunakan publisitas untuk mengatasi cacat 

produk. Cacat produk biasanya bersumber dari produk itu sendiri maupun yang 

berasal dari ekternal produk (Krisyantono, 2008:45-47). 

Kekurangan publisitas : 

 Karena PR tidak membayar publisitas dari pemberitaan tersebut maka perusahaan 

tidak memiliki wewenang untuk dapat mengontrol dimuat tidaknya pemberitaan 

tersebut. Perusahaan juga tidak memiliki wewenang untuk menentukan kapan 

pemberitaan tersebut dimuat.  

 Setiap pemberitaan yang dimuat oleh media memiliki konsekuensi bagi perusahaan. 

Tidak semua pemberitaan yang dimuat dalam media mengandung unsur positif. Jika 

yang dimuat oleh media adalah pemberitaan yang negatif maka perusahaan harus 

memiliki solusi untuk memperbaiki citra dari pemberitaan tersebut. Yang perlu 

diingat disini adalah nilai kreadibilitas khalayak pada media sangat tinggi,  



 Publisitas bersifat satu arah, dimana proses penerimaan informasi hanya satu arah. 

Khalayak hanya dapat membaca atau melihat tanpa adanya kemungkinan untuk 

berdialog atau berinteraksi secara langsung (Krisyantono, 2008:47-48). 

Meldrum Mcdonal (1995) mengidentifikasikan alat-alat PR antara lain: newsgeneration, 

events, publication, support for good causes, expert opinion, visual identity (Sutisna, 2002:329). 

Lebih lengkap Kotler dan Fox mengemukakan alat-alat yang bisa digunakan dalam aktivitas PR 

yaitu: 

1. Written Material, penggunaan penulisan sebagai media berkomunikasi dengan publik. 

Seperti ; laporan tahunan, catalog, majalah karyawan, majalah alumni, poster, pamflet.  

2. Audiovisual material and software, penggunaan compact disc dalam presentasi membuat 

mengenalan informasi lebih menarik dan efektif. 

3. Institutional-identity media, membuat identitas visual  perusahaan agar  yang melekat 

erat pada publik. Identitas visual bisa dibuat dalam seluruh media yang permanen, 

misalnya logo, alat tulis, catalog,brosur,kartu nama,bangunan seragam,dll.  

4. News menciptakan berita yang memberikan keuntungan pada organisasi, merupakan alat 

PR yang penting. Penciptaan berita yang menarik dan jujur akan membentuk citra positif 

bagi perusahaan.  

5. Event, menciptakan peristiwa-peristiwa yang baik untuk membangun citra positif 

perusahaan oleh masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan pemberitaan yang baik. 

6. Speeches, pihak organisasi dapat dijadikan narasumber dalam berdiskusi pada media 

massa.  



7. Telephone Information Service, penyedian telefon bebas pulsa yang digunakan untuk 

kepentingan para peminat atau pihak yang berkepentingan dengan produk yang 

ditawarkan organisasi.  

8. Personal Contact, alat PR ini melibatkan kontak antar kelompok, baik yang ada dalam 

organisasi maupun diluar organisasi (Sutisna, 2002:330). 

E.Penjualan Personal. Suatu bentuk komunikasi langsung antara seorang penjual 

dengan calon pembelinya (person-to-person communication). Penjual berupaya untuk membantu 

atau membujuk calon pembeli untuk membelil produk yang ditawarkan. Komunikasi yang 

bersifat individual dan  personal dalam penjualan personal ini memungkinkan pihak penjual 

menyesuaikan pesan berdasarkan rkebutuhan khusus atau situasi khusus calon pembeli 

(Morissan, 2010:34). 

F.Pemasaran interaktif. Perubahan kemajuan teknologi juga berimbas pada periklanan 

dan promosi dalam pemasaran. Teknologi komunikasi memungkinkan dilakukannya komunikasi 

secara interaktif melalui media massa, dalam hal ini yang utama adalah internet, khususnya 

fasilitas yang dikenal dengan world wide web (WWW). Media interaksi memungkinkan 

terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan 

memodifikasi bentuk dan isi informasi pada saat itu juga (real time). Selain berfungsi sebagai 

media promosi, Internet juga dipandang sebagai suatu instrument komunikasi pemasaran yang 

bersifat mandiri (Morissan,2010:24).   

E.3 Tugas dan Fungsi Disbudpar 

E.3.1 Organisasi Disbudpar 

1. Susunan organisasi terdiri dari : 



A. Kepala Dinas; 

B. Sekretaris; 

C. Bidang Kebudayaan; 

D. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata; 

E.  Bidang Pemasaran; 

F.  Bidang Obyek Wisata; 

G. UPTD; 

H.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Sekretariat Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing 

dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf H, masing-

masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala 

Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

E.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata 

merupakan unsur pelaksana  otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . 



       Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas : 

A. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantu; 

B. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

mempunyai tugas : 

A. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis 

data untuk penyusunan program kegiatan; 

B.  Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

C.  Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 

D.  Penyelenggaraan  pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata; 

E. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 

F. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan 

bidangKebudayaan dan Pariwisata; 

G. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksnakan di bidang Kebudayaan 

dan Pariwisata; 

H. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

I. Pembinaan UPTD; 

J. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata; 



K. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata; 

L. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata; 

M. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; 

N. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya; 

O. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan 

(sumber: Disbudpar). 

F. Metode Penelitian 

F.1 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menyajikan data berupa cerita dari para responden atau 

informan tentang pengalaman, pengetahuan, tradisi, filsafat atau pandangan hidup (Hamidi 

2007:12). Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata,gambar dan bukan 

angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti (Moleong,J,Lexi. 2010: 11). 

 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif study kasus. Menurut Maxfield penelitian 

tentang status subjek penelitian yang berkenanaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas (Nazir, M. 2011:57). 

F.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Peneliti akan melakukan penelitian pada akhir Januari, terhitung mulai tanggal 22 Januari 

2014 sampai 1 April 2014. Penelitian ini mengambil 2 lokasi penelitian yakni di Wendit Water 



Park Malang yang bertempat di Desa Malngliawan, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dan 

lokasi kedua di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. 

F.3 Subjek Penelitian 

 Dalam mengambil subjek penelitian kualitatif tidak harus menggunakan banyak sample. 

Oleh pertimbangan itu  penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini 

peneliti memilih sampel berdasarkan pada kelompok ,wilayah atau sekelompok individu melalui 

pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Penggunaan teknik 

purposive sampling bertujuan untuk langsung membidik pada informan yang akan memberikan 

data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan 3 informan yaitu Kasie Objek 

Wisata sebagai informan 1, Kasie Promosi sebagai informan 2 dan Kasi Pemasaran. 

Pengambilan informan tersebut berdasarkan pengetahuan tentang promosi pada saat  rebranding 

Wendit Water Park dan mempunyai peran dalam mempromosikan tempat wisata tersebut. 

F.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini data yang ingin didapat berupa kata-kata,dokumen pribadi,catatan 

lapangan, dokumenent resmi yang semua itu bersangkutan dengan media rebranding dari Wendit 

Water Park. Untuk pengumpulan data-data tersebut maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu dengan ; 

A. Wawancara  

Menurut Lincoln dan Guba (1985:266) maksud dari mengadakan wawancara, antara 

lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai 

yang dialami masa lalu: memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk 



dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi; mengubah dan memperluas informasi 

yang akan diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 

memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksiyang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota (Moleong,J,Lexi. 2010: 186). 

Peneliti akan mewawancara 3 informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria, yaitu 

informan yang memahami dan mengerti tentang rebranding dan promosi. Wawancara 

dilakukan secara langsung atau tatap muka, sehingga diharapkan mendapatkan informasi 

langsung.  

B. Observasi 

Peneliti terjun langsung ke lapangan yang disini berlokasi di Wendit Water Park 

Malang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Hal itu untuk mengetahui 

tempat yang akan diteliti dan peneliti berharap agar di lokasi tersebut peneliti mendapatkan 

data-data sekunder yang diperlukan.  

C. Data Sekunder 

Selain data primer yakni melalui proses wawancara, namun peneliti juga 

menggunakan dokumentasi, literature yang diterbitkan oleh internal perusahaan maupun 

literature yang diambil dari buku-buku diluar perusahaan dan yang masih berkaitan dengan 

objek yang dijadikan penelitian. Data sekunder yang didapat dipenetian ini antara lain artikel 

internet, dokumentasi program televisi. 

F.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang pentingdan apa yang 



dipelajari dan memutuskan apa yang yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan 

Biklen,1982). 

1. Mengumpulkan data. Dimana proses ini mengumpulkan data-data baik berupa teks 

maupun lisan, baik berupa kalimat maupun angka. Data berasal dari informan maupun 

sumber lain yang masih berhubungan dengan objek yang diteliti. Data-data dikumpulkan 

untuk dapat menjawab masalah yang ingin diketahui oleh peneliti. 

2. Editing data. Dalam proses editing ini dibutuhkan untuk memilah-milah kembali apakah 

bagian yang didapat berguna atau tidak dalam hasil penelitian yang ingin dicapai. Dalam 

proses ini dharapkan mengetahui apakah data yang ditelah didapat konsisten atau tidak.  

3. Menganalisis data. Proses analisis data adalah dimana peneliti harus mampu 

mengelompokkan.membuat suatu urutan,memanipulasi data,menyingkatkan data 

sehingga mudah dibaca.  

4. Penafsiran data. Menjelaskan kembali data-data yang telah dianalisis sebelumnya , 

sehingga membuat data mudah diterima atau dimengerti oleh peneliti maupun pembaca. 

5. Kesimpulan. Menjelaskan dan menyederhakan data yang telah didapat dan dianalisis 

agar mudah dipahami. 

F.6 Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang diterima. 

Teknik keabsahan data ini dilakukan dengan cara mengecek informasi yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber kepada subjek penelitian, sehingga akan didapat 

kepastian data yang dianggap benar.     

 


