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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

maupun kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu yang didukung 

berbagi fasilitas untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara (Ismayanti, 2010). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk maju dan 

berkembang di sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pendapatan suatu negara. Menurut media portal Tempo, wakil 

menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Sapta Nirwandar, menyatakan bahwa 

pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia tahun 2014 mencapai 9,39 persen, 

lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi daripada 

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,7 persen, hal ini terlihat dari 

semakin banyaknya obyek wisata baru di beberapa daerah di Indonesia. Oleh 

karena itu sektor pariwisata harus dikelolah secara optimal baik mulai dari upaya 

pemeliharaan obyek sampai tujuan pengelolaan informasi. 

Jawa Timur Park 2 adalah salah satu wisata buatan yang terletak di Kota Batu 

serta diminati banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Jumlah 

pengunjungnya mencapai 804.679 jiwa pada tahun 2012. Data BPS Kota Batu 

tahun 2013 menunjukkan bahwa kawasan wisata ini merupakan magnet tersendiri 

bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu (Anggraeni, 2014). Wisata ini 
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memanfaatkan berbagai macam media dalam mencapai target pasar yang luas. 

Salah satunya adalah internet marketing tools yakni website jawatimurpark2.com. 

menurut American Academic & Scholary Research  Journal, peran internet sudah 

tidak dapat dihindarkan dari dunia komunikasi pemasaran di perusahaan. Salah 

satunya tools internet marketing menggunakan situs jejaring sosial sebagai alat 

komunikasi dengan pelanggan (Swidan dan Hassaballah, 2013). 

Pengelolaan informasi pada suatu situs tidak sebatas untuk mengencar-

gencarkan informasi pemasaran saja, tetapi lebih dari itu sebuah situs perusahaan 

yang baik harus mampu mengelolah website menjadi interaktif serta 

menumbuhkan rasa percaya kepada stakeholder perusahaan tersebut.”On the 

other hands, as an interactive tool, website might contribute to building 

relationships with different kinds of stakeholders. The www is a pull building 

medium, which means that audience have much more control over what they want 

to see than traditional mass media (Esrock dan Leichity, 1998). 

Marketing Public Relations merupakan alat yang cukup tepat dalam 

mendukung komunikasi pemasaran maupun untuk pengelolaan informasi terkait 

perusahaan itu sendiri. Terjalinya komunikasi dua arah (two ways communication) 

melalui situs menjadi penting karena informasi mampu memfasilitasi terjalinya 

interaksi yang komunikatif secara cepat dan praktis antara pengunjung website 

dan perushaan, hal ini akan memberikan kesan seputar perusahaan. Public 

relations writting text book chapters on online communication emphasise 

“making the site interactive” because this is a unique characteristic, which 

traditional mass media does not offer” (Wilcox, 2001). 
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Maketing public relations (MPR) sebagai salah satu alat komunikasi 

pemasaran sangat berperan di tengah-tengah banyaknya pesan promosi yang 

diterima oleh masyarakat. Marketing public relations merupakan sarana untuk 

mengomunikasikan keunggulan mereka dan sering digunakan dalam periklanan, 

promosi, dan penjualan perorangan (Prisgunanto, 2006). Marketing public 

relations menggunakan pihak ketiga (third party endorsement) seperti media 

massa dalam menyampaikan pesanya, inilah yang kemudian disebut sebagai 

publisitas (Prisgunanto, 2006). 

Fungsi marketing public relations memberikan dampak yang baik dalam 

promosi serta mengedukasi para pelanggan. Menurut (Jefkins, 1989), “Public 

relations is consist of all forms of planned communication, outward and inwards, 

between organizational its public for purpose achving spesific objective concer 

mutual understanding.”. Sejauh ini Jawa Timur Park 2 telah banyak mendapat 

kunjungan berbagai artis dan band populer di Indonsia. Dalam situs tersebut 

diberitakan kegiatan sejumlah public figure seperti: Rio Febrian, Grup Band 

Dewa 19, dan The Virgin, mereka membuat proyek video clip, single atau solo 

musik, serta beberapa informasi seputar prestasi sebagai kebun binatang ke-lima 

se-Asia paling direkomendasikan (jawatimurpark2.com, 2015). Selain itu website 

tersebut juga memiliki beberapa partner yang cukup kuat dalam positioning 

produknya seperti Aqua, Campina, Popmie, Coca-cola, Milo, Air Asia, Citylink 

dan Garuda Indonesia. Website jawatimurpak2.com juga dibantu oleh platform 

aplikasi untuk Android yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam 

membangun hubungan sengan wisatawanya. Website tersebut juga memberikan 

informasi seputar kawasan wisata terpadu yang memiliki tiga objek wisata antara 
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lain: Museum Satwa, Bau Secret Zoo, dan Eco Green Park serta fasilitas hotel 

Pohon Inn dan Pasar Wisata. Jawa Timur Park 2 terus berusaha menjadi tempat 

wisata yang edukatif dan menyenangkan sesuai dengan seloganya yaitu tempat 

“BELAJAR SATWA DAN REKREASI” (jawatimurpark2, 2015). 

Dari berbagai data situasi umum website yang telah disampaikan oleh peneliti 

dapat kita perhatikan bahwa terdapat berbagai macam aktifitas perusahaan 

diberitakan melalui situs jawa timur park. Namun jika kita lihat dari beberapa 

teori yang telah peneliti lengkapi sebagaimana yang peneliti telah jelaskan 

sebelumnya, karena sebuah website merupakan media yang tepat untuk 

membangun hubungan interaksi yang cepat dan praktis di era yang sekarang ini, 

untuk itu adanya hubungan komunikaif antara perusahaan dan public merupakan 

hal yang cukup penting. Dalam hal ini aktifitas marketing public relations pada 

website tersebut merupakan hal pokok yang mampu membangun hubungan 

kepada pengunjung. Dalam jurnal Kent and Taylor (1998), argue for internet PR 

communications to include “ the „personal touch‟ that makes Public Relations 

effective”. Untuk itu peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana aktifitas 

marketing public relations  yang telah dijalankan oleh public relations pada 

websiteJawa Timur Park 2. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana Aktifitas Marketing Public Relations melalui Website Jawa Timur 

Park 2?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aktifitas marketing public 

relations PT. Jatim Park 2 melalui website Jawa Timur Park 2 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai komunikasi 

pemasaran beserta analisis marketing public relations pada website. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan 

bagi website  Jawa Timur Park 2 untuk menjalankan dan mengembangkan 

proses marketing public relations melalui internet marketing. 

Kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan marketing 

public relations yang lebih efektif bagi pariwisata lain. 


