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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk merayakan hari jadinya. 

Bahkan moment perayaan hari jadi sebuah daerah juga dijadikan ajang  

pembuktian kepada masyarakat tentang pembangunan yang telah dicapai 

pemerintah. Hal ini terjadi dibeberapa daerah, tak terkecuali daerah yang baru 

berkembang. 

Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari provinsi Kalimantan 

Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia 

yang memiliki empat kabupaten dan satu kota. Namun diusianya yang terbilang 

masih sangat muda, kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi ini telah 

melakukan banyak perkembangan menuju pembangunan Kalimantan Utara yang 

lebih baik. Beberapa kabupaten di Kalimantan Utara memiliki cara sendiri untuk 

merayakan atau menandai hasil pembangunan yang telah dicapai. Salah satunya 

adalah kabupaten Malinau yang merayakan hasil pembangunan dengan 

mengadakan sebuah event yang dinamakan event Irau. 

Event Irau merupakan event dua tahunan yang diadakan bertepatan 

dengan perayaan hari jadi kabupaten Malinau dan berlangsung selama dua 

minggu. Pada tahun 2014 irau dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 27 oktober 

2014 yang terdapat pertunjukan kebudayaan, yaitu pertunjukan yang 

menampilkan upacara adat dan tarian-tarian dari beberapa suku yang ada di 
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Malinau. Seperti suku dayak lundayeh, dayak kenyah, dayak kayan, dayak 

punan, dayak abai, dayak tahol, dayak tinggalan,dayak berusu, dayak sa’ben, 

tidung, dan suku bulungan. Selain itu terdapat juga paguyuban yang ada di 

Malinau seperti, etnis Tionghoa, paguyuban keluarga Jawa, kerukunan keluarga 

Sulawesi Selatan, bubuhan Banjar, NTT, dan KK NTB. Lalu ada pameran 

pembangunan dan  produk unggulan, yang dilangsungkan di stand yang telah 

disiapkan untuk semua dinas di pemerintahan dan untuk berbagai daerah yang 

ada di  Kabupaten Malinau dan luar Malinau. Dalam event Irau ini juga terdapat 

karnaval budaya yang diikuti oleh belasan ribu peserta dan diadakan pada 

pembukaan irau. Event irau ini dihadiri oleh beberapa artis ibukota yang 

menghibur masyarakat dalam  panggung hiburan.  

Tidak hanya menjadi ajang perayaan hari ulang tahun dan pencapaian 

hasil pembangunan namun event ini kental dengan unsur kebudayaan. Hal ini 

sebagai pembuktian bahwa masyarakat Malinau terdiri dari beragam agama, 

suku, dan etnis. Keberagaman ini tidak hanya datang dari masyarakat asli namun 

datang dari luar daerah Malinau.  

Event ini memiliki tema yang berbeda pada tiap dua tahunnya. Pada irau 

tahun 2014, kabupaten Malinau mengambil tema “Kreatifitas Nasionalisme, 

Kebangsaan dan Budaya dalam membangun Kabupaten Malinau”. Untuk 

mengefektifkan pencapaian tujuan dari event Irau ini, diperlukan sebuah strategi 

komunikasi pemasaran yang dapat menjangkau khalayak, salah satunya adalah 

melalui tema yang diambil. Selain itu melalui kegiatan promosi, hal ini 

merupakan salah satu penunjang dalam mencapai target audiens. Merancang 
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pesan yang baik dan pemilihan media yang tepat merupakan faktor penting 

dalam kegiatan promosi. Pemilihan isi pesan, kejelasan isi pesan, dan media 

untuk menyampaikan pesan tersebut menjadi hal utama dalam mereancang pesan 

yang baik. Selain itu komunikator harus berusaha memasukan pesannya  ke 

dalam ingatan jangka panjang si penerima pesan. Ingatan jangka panjang adalah 

tempat penyimpanan segala macam informasi yang telah diolah. Sehingga 

kapanpun dan dimanapun si penerima pesan itu berada, ia akan selalu mengingat 

kegiatan yang dipromosikan. 

Namun semestinya untuk menarik lebih banyak pengunjung, Bidang 

Humas  Kabupaten Malinau harus merancang strategi-strategi  komunikasi 

pemasaran lain yang efektif dengan melihat atau mengidentifikasikan khalayak 

sasaran dalam menentukan tujuan komunikasi dan untuk mencapai target yang 

telah ditentukan yaitu menarik minat pengunjung dalam Event Irau 2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi 

komunikasi pemasaran bidang Humas Kabupaten Malinau dalam menarik minat 

pengunjung pada Event Irau 2014?” 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

strategi komunikasi pemasaran bidang Humas Kabupaten Malinau dalam 

menarik minat pengunjung pada Event Irau 2014. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan konsep strategi komunikasi pemasaran. 

b. Kegunaan Praktis 

 Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan strategi 

komunikasi pemasaran oleh Bidang Humas dan dapat dijadikan bahan 

kajian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan 

strategi komunikasi pemasaran. 

2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan peneliti dibidang komunikasi pemasaran.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Pemasaran  

a. Pengertian komunikasi pemasaran 

Peran komunikasi dalam sebuah pemasaran sangatlah penting karena 

pemasaran merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyebarluasan 
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informasi keberadaan dari sebuah produk atau jasa. Peran lain dari 

komunikasi  adalah untuk membedakan produk yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya, selain itu juga menginformasikan, 

membujuk, mengingatkan, menawarkan sarana pertukaran itu sendiri, juga 

sebagai sarana pengantaran nilai-nilai sosial dan kepada masyarakat 

(Setiadi, 2003 : 250). 

 Sutisna mendefinisikan “komunikasi pemasaran adalah kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual 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” (2002:257). Fandi 

Tciptono (2008:219) mengemukakan : “Komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas yang berusaha menyebarluaskan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perubahan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”. Dalam sebuah 

komunikasi pemasaran dibutuhkan perencanaan dan perhitungan yang 

matang. Menentukan siapa saja sasaran komunikasi yang tepat akan 

membuat proses komunikasi berjalan lebih efektif. 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya 

dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, 
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grafik, dan lain-lain (Ruslan, 2002 : 17). Pemasaran sendiri adalah suatu 

proses sosial dan manejerial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain 

(Kotler, 1997 : 8). 

1. Tujuan komunikasi pemasaran 

Menurut Fandy Tciptono (2008:221) promosi yang merupakan bentuk 

komunikasi pemasaran bertujuan  untuk menginformasikan, mempengaruhi 

dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan 

dan bauran pemasarannya. Namun secara rinci ketiga tujuan tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

2) Memperkenalkan cara pemakaian dari produk baru dari suatu 

produk, 

3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

4) Menjelaskan cara kerja dari suatu produk, 

5) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

6) Meluruskan kesan yang keliru, 

7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

8) Membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

1) Membentuk pilihan merek, 
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2) Mengalihkan pilihan ke merek tertentu, 

3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

4) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, 

5) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman) 

c. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 

1) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu singkat, 

2) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan, 

3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, 

4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

2. Model komunikasi pemasaran 

Model komunikasi pemasaran meliputi sender atau biasa juga disebut 

(source) pertama kali pesan datang dari sumber. Dalam pemasaran sumber 

berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran kepada konsumen atau dapat 

disebut pemasar. Proses selanjutnya yaitu pemasar menentukan bagaimana 

pesan itu disusun agar dapat dipahami dan direspon secara positif oleh 

penerima dalam hal ini adalah konsumen. Pada proses tersebut ditentukan 

pula jenis komunikasi apa yang digunakan. Keseluruhan proses dari 

perancangan sampai penentuan jenis promosi yang akan dipakai disebut 

dengan proses encoding. Proses encoding adalah proses menerjemahkan 
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tujuan-tujuan komunikasi kedalam bentuk-bentuk pesan yang akan 

dikirimkan kepada penerima.  

Proses selanjutnya yaitu menyampaikan iklan pesan melalui media. 

Proses ini disebut dengan proses transmisi. Lalu pesan yang disampaikan 

melalui media akan ditangkap oleh penerima. Ketika pesan diterima, 

penerima akan memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan. 

Respon yang diberikan dapat berupa respon positif atau  respon negatif. 

Respon positif merupakan respon yang diharapkan oleh pengirim pesan 

karena akan berpengaruh pada prilaku konsumen secara positif juga. Proses 

memberikan respon ini dapat disebut dengan proses decoding. 

Proses terakhir adalah umpan balik (feedback) atas pesan yang 

dikirimkan. Pemasar mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sesuai 

dengan harapan, artinya mendapat respon dan tindakan yang positif dari 

konsumen, atau justru pesan tidak sampai secara efektif. Indikator yang 

dapat dengan mudah digunakan untuk mengukur efektifitas pesan adalah 

tingkat penjualan produk yang ditawarkan kepada pasar. Pesan (iklan, 

brosur, hubungan masyarakat,direct mail, dll) disebut efektif jika tingkat 

penjualan produk setelah penyampaian pesan meningkat secara signifikan. 

Jika tidak terjadi perubahan atau bahkan tingkat penjualan menurun maka 

pesan tersebut tidak efektif. 

Secara keseluruhan tahapan komunikasi pemasaran digambarkan 

seperti di bawah ini: 
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Model Komunikasi Pemasara 

 Umpan Balik 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Sumber : Sutisna (2001 :270) 

 

E.2 Strategi Komunikasi Pemasaran 

a. Push Strategy 

Menurut Rosady Ruslan  (2010: 2)  strategi ini merupakan upaya 

dengan menerapkan taktik mendorong atau merangsang meningkatkan 

jumlah pembelian sehingga dapat meningkatkan angka penjualan. Push 

strategy atau strategi dorong mencakup pemasaran produsen yang 

diarahkan pada permintaan saluran. Tujuannya adalah untuk mendorong 

perantara saluran (dalam hal ini bias distributor) memesan, menjual 

produk, dan mempromosikan kepada pemakai akhir. Strategi ini sangat 

tepat digunakan jika tingkat kesetiaan merek dalam suatu kategori 
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brosur 

Respons 

dan 

interpretasi 

oleh 

penerima 

Prilaku 

konsumen 



10 
 

rendah, pilihan merek dilakukan di toko, produk ini merupakan barang 

impulse, dan manfaat produk sangat jelas. 

Jika seorang pemasar menggunakan strategi ini, aliran pesan 

dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara berseri. Saat pesan 

disampaikan bersama-sama, pesan-pesan didistribusikan kepada semua 

anggota, jadi informasi dapat diterima kurang lebih pada waktu yang 

bersamaan. Seminar-seminar bisnis, pertemuan-pertemuan dealer, 

bersama dengan direct mail, dan penggunaan sistem teknologi informasi 

adalah contoh dari tipe ini. Jika pesan disampaikan secara berseri, 

anggota tidak dapat menerima pesan secara bersamaan. Pesan bias 

disampaikan melalui seleksi nomor dalam jaringan anggota yang 

kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada orang lain yang levelnya 

lebih rendah dalam jaringan tersebut. 

b. Pull Strategy 

Strategi ini mencakup kegiatan pemasaran (terutama periklanan 

dan promosi kepada konsumen) yang diarahkan kepada pemakaian 

akhir. Tujuannya adalah mendorong pemakai akhir untuk meminta 

produk kepada perantara dan dengan demikian mendorong perantara 

memesan produk kepada produsen. Strategi ini sangat tepat digunakan 

jika terdapat kesetiaan merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi 

dalam kategori tersebut, konsumen menganggap ada perbedaan diantara 

merek, dan orang yang memilih merek sebelum ke toko. (Kotler, 

1998:226) 
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E.3 Langkah-Langkah dalam Komunikasi Pemasaran 

Dalam komunikasi pemasaran diperlukan langkah-langkah yang 

perlu dilakukan agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran dan lebih 

efektif. Langkah-langkah tersebut antara lain (Kotler 1998:208)  

a. Mengidentifikasi audiens sasaran 

Audiens merupakan faktor yang sangat penting. Komunikator 

pemasaran harus mengetahui audiens mana yang menjadi sasarannya. 

Untuk mengetahuinya, komunikator dapat menganalisis karakteristik 

audiensnya, baik secara geografis, demografis, dan psikografis. Jika 

komunikator mampu mengidentifikasi audiensnya secara tepat maka 

pesan yang akan disampaikan akan direspon dengan baik. 

b. Menentukan tujuan komunikasi 

Setelah menentukan audiens yang akan menjadi sasaran, yang 

dilakukan selanjutnya adalah menentukan tujuan komunikasi. Tujuan 

komunikasi dapat diarahkan pada pengembangan respon yang diharapkan 

pada tiga tahap, yaitu tahap kognitif, tahap afektif, dan tahap konatif. Hal 

ini berarti pemasar ingin memasukan sesuatu ke perasaan konsumen, lalu 

mengubah perasaan konsumen, dan  mendorong konsumen untuk 

bertindak. Penentuan tujuan komunikasi sangat penting karena akan 

berkaitan dengan isi pesan yang akan disampaikan kepada konsumen. 

c. Merancang pesan 

Menurut Cutlip-Center-Broom (1999), prinsip pertama 

membingkai isi pesan adalah mengetahui posisi organisasi/perusahaan 
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dalam suatu persoalan. Prinsip kedua adalah mengetahui kebutuhan, 

perhatian, dan kepedulian sasaran public (target audience). Idealnya 

pesan yang dirancang haruslah menarik perahatian (attention), 

mempertahankan ketertarikan (desire), dan menggerakan tindakan 

(action). Ketiga hal ini biasa disebut formula AIDA. 

Lalu menurut Wilbur Schram dalam The process dan effect of 

Mass Communication yang di kutip Ruslan (2007:38), ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan ketika merancang pesan, yaitu: 

1. Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian 

2. Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipahami 

atau dimengerti komunikan 

3. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya 

4. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi 

dan keadaan kondisi dari komunikan. 

d. Memilih saluran komunikasi 

Pemasar harus memilih saluran komunikasi yang tepat untuk 

menyampaikan pesan yang telah dirancang sebelumnya. Menurut 

Gregorios Chandra (2002:172) secara garis besar, saluran komunikasi 

dibedakan menjdi dua macam, yaitu: 

1. Saluran komunikasi personal, terdiri atas dua atau lebih orang yang 

saling berkomunikasi secara langsung, baik dengan tatap muka, 

melalui telepon, via e-mail, maupun dalam bentuk presentasi. Saluran 

ini dapat diklasifikasikan menjadi advocade channel (wiraniaga yang 
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menghubungi konsumen), expert channel (pakar independen), dan 

social channel (tetangga, teman, keluarga, dan rekan kerja). 

2. Saluran komunikasi non personal, meliputi media, atmospheres, dan 

event. Media, terdiri atas media cetak (seperti koran,majalah, direct 

mail), media siaran (seperti radio dan TV), media elektronik (seperti 

audiotape, videotape, videodisk, CD-ROOM, Webpage), dan media 

pajangan (seperti billboard, signs, dan posters). Atmospheres, seperti 

suasana kantor, ruang tunggu yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat menciptakan atau memperkuat pembelajaran konsumen 

terhadap pembelian produk. Event, yaitu acar-acara atau peristiwa-

peristiwa yang dirancang untuk mengkomunikasikan pesan tertentu 

kepada audiens sasaran. Diantaranya meliputi konferensi pers, grand 

opening, sponsorship, kegiatan olahraga, sponsorship pertunjukan 

musik, dan lain-lain. 

e. Menyusun total anggaran komunikasi 

Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah 

menentukan besarnya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi. 

Berikut ini terdapat empat metode penentuan anggaran yang biasa 

dijumpai: 

1. Affordable method, yaitu menetapkan besarnya anggaran promosi 

berdasarkan kemampuan finansial perusahaan atau dana yang tersedia 

di perusahaan. 
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2. Percentage-of-sales method, yaitu menetapkan anggaran promosi 

berdasarkan persentase tertentu dari penjualan (baik penjualan saat ini 

maupun prediksi penjualan) atau persentase dari harga jual. Metode ini 

memiliki berbagai keunggulan, di antaranya (1) pengeluaran promosi 

bervariasi menurut kemampuan finansial perusahaan; (2) mendorong 

pihak manajemen untuk mengkaji hubungan antara biaya promosi, 

harga jual, dan laba per unit; dan (3) meningkatkan daya saing. 

3. Competitive-parity method, yakni menetapkan anggaran promosi untuk 

mencapai paritas share-of-voice dengan para pesaing. Dengan kata 

lain, besarnya pengeluaran promosi harus sama atau proporsional 

dengan pengeluaran promosi para pesaing. 

4. Objective-and-task method, yaitu menentukan anggaran promosi 

melalui beberapa langkah sistematis yang terdiri atas menentukan 

tujuan spesifik, menetapkan tugas-tugas yang harus dilekukan dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya 

pengimplementasian tugas-tugas tersebut. 

f. Menentukan bauran komunikasi pemasaran 

Langkah berikutnya adalah mengalokasikan dana promosi yang 

dianggarkan untuk lima elemen bauran komunikasi pemasaran yaitu 

periklanan, promosi penjualan, public relation, personal selling, dan 

direct marketing.  

g. Mengukur hasil komunikasi 
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Pengukuran hasil komunikasi dilakukan setelah melakukan 

promosi, komunikator harus mengukur dampaknya kepada target audiens. 

Seperti menanyakan kepada target audiens mengenai promosi yang 

mereka terima, misalnya apakah mereka mengingat pesan yang diterima, 

berapa kali mereka melihatnya, hal-hal apa saja yang mereka ingat, 

bagaimana perasaan mereka mengenai pesan, bagaimana sikap mereka 

sebelum dan sesudah melihat pesan, apakah mereka menyukai dan 

menceritakan kepada orang lain, dan lain sebagainya. 

h. Mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran 

terintegritas 

Era modern saat ini ditandai dengan sejumlah perkembangan 

berkaitan dengan komunikasi pemasaran, diantaranya berupa fragmentasi 

pasar dan media, bermunculannya berbagai media alternatif (seperti 

internet), semakin cerdasnya konsumen, dan lain-lain. Sehingga 

perusahaan akan sulit jika hanya mengandalkan satu atau dua alat 

komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Intuk itu, diperlukan 

konsistensi dan keselarasan semua elemen bauran komunikasi pemasaran. 

 

E.5 Marketing Public Relations (MPR) 

a. Pengertian MPR 

MPR didefinisikan sebagai “sebuah proses perencanaan, eksekusi 

dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan 

pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel 
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dalam penyampaian informasi dan menciptakan impresi yang 

mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, 

keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen” (Rachmat Kriyantono 

2008:58). 

b. Jenis MPR 

Shimp (2004: 253-260) menyebutkan bahwa marketing public 

relations terbagi atas dua jenis, yakni marketing public relations 

proaktif dan reaktif. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Definisi 

dari kedua jenis marketing public relations tersebut seperti dibawah ini: 

1. MPR Proaktif 

 Marketing public relations proaktif  merupakan bagian dari 

publik relation yang berfungsi sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan keunggulan merek dan sering digunakan dalam 

periklanan, promosi dan penjualan perorangan pada suatu area. Jadi 

mpr ini lebih berorientasi ofensif (menjaga) dari pada defensive 

(mengobati)  serta mencari peluang dari pada pemecahan. 

2. MPR Reaktif 

Merupakan gambaran prilaku public relations dalam merespon 

pengaruh dari luar. Prilaku ini timbul sebagai hasil tekanan eksternal 

dan tantangan yang disebabkan oleh persaingan, pergeseran sikap 

konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, atau pengaruh eksternal 

lainnya. Marketing public relations reaktif berupaya untuk 
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memperbaiki reputasi perusahaan dan merebut kembali penjualan 

yang hilang. 

c. Fungsi MPR 

Menurut Fandy Tciptono (2008 :231 ) banyak kegiatan public 

relations yang diselaraskan dengan situasi-situasi pemasaran, seperti 

membantu peluncuran produk baru, membantu repositioning produk-

produk mature (produk-produk yang telah memasuki tahap kedewasaan 

dalam PLC), membangun minat pada suatu kelompok produk, 

mempengaruhi kelompok-kelompok sasaran tertentu, mempertahankan 

produk-produk yang bermasalah dengan masyarakat, membangun citra 

perusahaan sedemikian rupa sehingga menguntungkan produknya, dan 

lain-lain. 

d. Media MPR 

  Media utama bagi marketing public relation adalah publisitas. 

Tiga publisitas yang sering digunakan dalam marketing public relation 

adalah sebagai berikut: 

1. Product Release 

Product release merupakan publisistas yang relevan 

mengenai fitur-fitur dan manfaat produk, serta memberi tahu para 

pendengar/pembaca bagaimana informasi tambahan dapat 

diperoleh. Product release biasanya disampaikan melalui televisi 

atau dipublikasikan dalam majalah perdagangan dan publikasi 
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bisnis atau dalam bagian berita bisnis atau konsumen dari majalah-

majalah konsumen (Simp: 2004:254). 

2. Executive statement release 

Merupakan new release mengenai CEO dan para eksekutif 

perusahaan lainnya. Executive statement release menyampaikan 

berbagai isu yang relevan dengan perusahaan seperti: 

a) Pernyataan sebagai trend industri 

b) Ramalan penjualan di masa mendatang 

c) Pandangan mengenai perekonomian  

d) Komentar mengenai perkembangan R&D atau temuan riset 

pasar  

e) Pemberitahuan tentang program pemasaran baru yang 

diluncurkan oleh perusahaan 

f) Pandangan mengenai persaingan antar negara atau 

perkembangan global 

g) Komentar tentang isu-isu lingkungan 

h) Executive release biasanya dipublikasikan di bagian berita 

(news section) (Shimp: 2004:255) 

3. Feature article 

Merupakan penjelasan yang rinci mengenai produk atau 

program lain yan layak diberitakan, yang telah ditulis oleh 

perusahaan public relation untuk segera dipublikasikan atau 
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ditayangkan dengan cara dicetak atau disiarkan atau di distribusikan 

melalui situs internet yang tepat (Shimp: 2004:255). 

 

E.6 Teory IMC  

Munculnya berbagai inovasi pada komunikasi, pesan dan khalayak 

membuat pemasar memilih pada komunikasi pemasaran terintegrasi atau 

IMC (integrated marketing communication). Menurut Four As (the 

American Association of Advertising Agency), IMC adalah konsep 

perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dan 

perencanaan komprehensif yang mengkaji pesan strategis masing-masing 

bentuk komunikasi –misalnya iklan, respons langsung, promosi penjualan, 

dan humas (hubungan masyarakat)- serta memadukannya untuk meraih 

kejelasan pesan, konsistensi, dan dampak komunikasi maksimal melalui 

keintegrasian pesan. (Agus Hermawan,2012:52) 

Ada beberapa unsur dalam model komunikasi pemasaran 

terintegritasi (IMC) yang diasumsikan tidak ada satu unsur pun yang terpisah 

dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif. Beberapa unsur tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Iklan (Advertising) 

Iklan merupakan model komunikasi yang dapat menjangkau public 

secara luas. Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai “any paid 

from nonpersonal communication about an organization, product, servce, 

or idea an identified sponsor” (setiap bentuk komunikasi nonpersonal 
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mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh 

suatu sponsor yang diketahui). (Morisson) 

Menurut Sulaksana (2003:91), iklan dapat dikategorokan menurut 

tujuan spesifikasinya, apakah tujuannya memberikan informasi, 

membujuk atau hanya mengingatkan. 

1) Iklan informatif, yaitu iklan yang dianggap sangat penting untuk 

peluncuran kategori produk baru, dimana tujuannya adalah 

merangsang permintaan awal. 

2) Iklan persuasif, yaitu iklan yang sangat penting apabila mulai tercipta 

tahap persaingan, dimana tujuannya adalah membangun preferensi 

pada merk tertentu. 

3) Iklan yang bertujuan mengingatkan (reminder advertising) yaitu 

iklan yang lebih cocok untuk produk yang sudah memasuki tahap 

kedewasaan. 

b. Promosi penjualan 

Promosi penjualan merupakan upaya pemasaran yang bersifat 

media dan non media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, 

meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki 

kualitas produk (Sutisna, 2002:299). 

Menurut Elliott dkk., (1997) peran promosi penjualan bagi 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pertama kali. 
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2) Mendorong konsumen untuk membeli produk berikutnya, meski baru 

pertama kali berkunjung. 

3) Memberikan alasan bagi konsumen untuk tetap loyal terhadap merk 

dengan pembelian ulang. 

4) Mengingatkan konsumen tentang keuntungan produk yang 

ditawarkan meskipun promosi sedang tidak dilakukan (terutama jika 

produk pesaing sedang ditawarkan). 

5) Memperbaiki reputasi merek (sebagai dukungan terhadap periklanan 

yang sedang berjalan) 

6) Mendorong pengecer untuk tetap memiliki persediaan (stok) 

7) Mendorong pengecer untuk membeli lebih dari pesanan regulernya 

8) Membujuk pengecer agar memberikan tempat khusus bagi barang 

yang ditawarkan 

c. Hubungan masyarakat dan publisistas 

Hubungan masyarakat merupakan upaya komunikasi menyeluruh 

dari suatu perusahaan untuk memengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan 

sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut (Hermawan, 

2012:151).  

Menurut Edward L.Bernays hubungan masyarakat atau humas 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Memberikan penerangan kepada publik  

2) Melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan 

tingkah laku publik 
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3) Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai 

dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. 

d. Penjualan personal 

 Penjualan personal atau personal selling, yaitu suatu bentuk 

komunikasi langsung antara seorang penjual dengan calon pembelinya 

(person-to-person communication) (Morisson 2010:34).  

Penjualan personal adalah komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggandan membentuk pemahaman pelanggan terhadap 

produk sehingga mereka kemudian akan mencoba kemudian membelinya 

(Hermawan 2012:108). 

Dari definisi diatas menunjukan bahwa penjualan personal 

memiliki tujuan akhir yaitu mengajak calon pelanggan untuk membeli 

produk yang ditawarkan. 

e. Pemasaran langsung 

Pemasaran langsung atau direct marketing adalah upaya 

perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

calon pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan 

dan/atau transaksi penjualan.(Morisson 2010:22) 

f. Acara dan pengalaman 

Acara dan pengalaman merupakan kegiatan dan program yang 

dirancang untuk menciptakan interaksi yang berhubungan dengan merek 

tertentu (Kotler & Keller, 2009:174). Dalam setiap kasus, Schmitt (dalam 
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Kotler & Keller, 2009:229-230) membedakan antara hubungan erat dan 

tingkat respons pengalaman yang didapatkan. Ia berpendapat bahwa 

pemasar dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan melalui 

sekumpulan pengalaman. 

1) Komunikasi – iklan, hubungan masyarakat, laporan tahunan, brosus, 

bulletin, dan magalogs (kombinasi majalah dan katalog). 

2) Identitas visual/verbal – nama, logo, tanda, dan kendaraan 

transportasi. 

3) Kehadiran produk – rancangan produk, kemasan, dan tampilan titik 

penjualan. 

4) Penetapan  merek bersama/co branding – pemasaran acara dan 

pembelian sponsor, aliansi dan kemitraan, lisensi, serta penempatan 

produk di film atau TV 

5) Lingkungan – ruang eceran dan publik, kios dagang, bangunan 

korporat, interior kantor, dan pabrik 

6) Situs web dan media elektronik – situs korporat, situs produk atau 

jasa, CD-ROOM, e-mail terbatas, iklan online, dan internet 

7) Orang – wiraniaga, perwakilan layanan pelanggan, dukungan teknis, 

atau penyedia perbaikan, juru bicara perusahaan, serta CEO dan 

eksekutif lainnya.  
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F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

menggunakan tipe deskriptif. Melalui pendekatan ini, penyajian data 

berbentuk narasi, cerita mendalam atau rinci dari para responden hasil 

wawancara dan atau observasi (Hamidi 2008). Maka dari itu, peneliti akan 

menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik secara faktual 

tentang objek yang diteliti. 

F.2 Tipe dan dasar penelitian 

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci 

mengenai objek penelitian serta menganalisis Strategi Komunikasi 

Pemasaran Bidang Humas Kabupaten Malinau Kalimantan Utara dalam 

Menarik Minat Pengunjung pada Event Irau 2014. 

Dasar penelitian adalah kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih 

akurat mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Bidang Humas Kabupaten 

Malinau Kalimantan Utara dalam Menarik Minat Pengunjung pada Event 

Irau 2014. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan 

data yang berbeda, yang meliputi penelitian melalui dokumentasi dan 

wawancara mendalam. 
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F.3 Informan Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan 

informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan 

peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Muhammad 

Idris, 2009:91). Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang 

digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dalam pengambilan sampelnya. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah: 

1. Mengetahui seluk beluk kegiatan yang dilakukan oleh Humas 

Kabupaten Malinau saat event irau berlangsung, terutama yang 

berkaitan dengan komunikasi pemasaran 

2. Terlibat langsung dalam memutuskan program strategi komunikasi 

pemasaran 

Sehingga peneliti menentukan subjek penelitian atau informan penelitiannya 

sebagai berikut: 

a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kab. Malinau yang merupakan 

seksi publikasi dan dokumentasi event Irau  

b. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Kab. Malinau yang merupakan 

anggota dari seksi publikasi dan dokumentasi event Irau 

F.4 Batasan Penenlitian 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian tentang 

strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh bidang Humas 

kabupaten Malinau. 
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F.5 Teknik  pengumpulan data 

Untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi tentang 

Strategi Komunikasi Pemasaran Bidang Humas Kabupaten Malinau 

Kalimantan Utara dalam Menarik Minat Pengunjung pada Event Irau 2014, 

peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya : 

a) Wawancara mendalam (In-depth, Intensive interview) 

Dalam teknik wawancara mendalam ini, untuk mendapatkan 

informasi, peneliti akan melakukan tanya jawab dalam perbincangan, 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan informan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai kepala Bidang Humas Kabupaten 

Malinau tahun 2014 saat event berlangsung. 

b) Dokumentasi 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, peneliti 

berusaha mendapatkan data dari subyek penelitian sebagai bahan untuk 

membantu dalam mendapatkan informasi seputar Event Irau. Sehingga 

hasil yang diharapkan tidak akan ada keraguan. Dokumentasi ini berupa 

informasi yang berasal dari catatan penting dari lembaga atau organisasi 

maupun dari perorangan. Terkait dengan segala hal yang berkaitan 

dengan Strategi Komunikasi Pemasaran Bidang Humas Kabupaten 

Malinau Kalimantan Utara dalam Menarik Minat Pengunjung pada 

Event Irau 2014. 
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F.6 Teknik Analisis Data 

Matthew dan Michael dalam Patilima (2005:98-99) menjelaskan 

bahwa data yang telah diperoleh diteliti kebenarannya melalui tiga alur 

kegiatan, tiga alur tersebut adalah: 

 

a. Reduksi Data 

 Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relavan tidaknya antara 

data dengan tujuan penelitian . Dari data yang diperoleh dari lapangan, 

akan di proses dengan pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi. Reduksi data adalah 

bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

dan membuang yang tidak perlu, yang diutamakan adalah fokus pada 

data-data yang penting dengan cara meringkas, dan melakakukan seleksi 

yang ketat. Reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus 

sampai penulisan laporan akhir penelitian. 

b. Penyajian Data 

 Sekumpulan informasi tersusun berupa data yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dari data tersebut pada akhirnya akan disisikan dan disusun dalam 

golongannya yang sejenis, agar lebih mudah diimbangkan dengan 

masalah yang dihadapi. 

c. Kesimpulan dan Verivikasi 
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 Dari awal peneliti turun ke lapangan, dilanjutkan dengan proses 

pengumpulan data, peneliti berupaya menganalisis dan mencari arti dari 

perolehan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan akhir tergantung 

pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, 

penyimpanan dan kecakapan peneliti. Pembuktian kembali atau verifikasi 

dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga 

validitas dari hasil penelitian dapat tercapai.  

 

F.7 Uji Keabsahan data 

   Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi data. Trianggulasi yaitu menganalisis 

jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris 

(sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subjek di cross-chek 

dengan dokumen yang ada (Kriyantono, 2007:70). Dalam penelitian ini, 

metode keabsahan data menggunakan trianggulasi data (seringkali 

disebut dengan trianggulasi sumber), seperti telah disinggung 

sebelumnya, menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-

sumber yang telah bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan 

persoalan yang diperoleh dari satu sumber (untuk dibandingkan) dengan 

data sumber lain, dari sini peneliti akan sampai pada salah satu 

kemungkinan, data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, 

atau berlawanan (Pawito, 2007:99) 




