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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembentukan citra Go-food di kota
Surabaya melalui Marketing Public Relations (MPRRumusan masalahnya adalah
Bagaimanakah strategi marketing public relations Go-Food dalam membangun
citra perusahaan di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian studi kasus.
Hasil penelitian ini adalah Go-Food dalam membentuk citranya di Surabaya
melaksanakan strategi marketing public relation dengan melakukan serangkaian
kegiatan dalam mewujudkan strateginya tersebut. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan meliputi: analisis situasi, proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengevaluasian program-program yang dapat merangsang keinginan memesan
dan kepuasan konsumen.Analisis situasi adalah analisa terhadap keadaan pasar
sebelum produk layanan akan diinformasikan. Kemudian hasilnya digunakan
dalam perencanaan guna menentukan publik suatu perusahaan. Evaluasi
dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan serta pemahaman terhadap hasil
pelaksanaan strategi MPR.

Kata Kunci: marketing public relations, pembentukan citra perusahaan

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembentukan citra Go-Food

di kota Surabaya melalui Marketing Public Relations (MPR). Peneliti tertarik

untuk meneliti permasalahan ini karena menurut peneliti Go-Food merupakan

fenomena usaha baru di kota Surabaya, kemudahan yang diberikan oleh Go-Food

menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Dengan pemesanan online jasa

pembelian dan antar makanan dengan tarif yang relatif murah memudahkan para

konsumen untuk mencari solusi pembelian makanan di tengah hiruk pikuk kota

Surabaya.

Siswanto Sutojo (2004) mengartikan citra sebagai persepsi masyarakat

terhadap jati diri perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap organisasi didasari
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pada apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang organisasi yang

bersangkutan.

Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible), tidak nyata , tidak bisa

digambarkan secara fisik dan tidak dapat diukur secara matematis, karena citra

hanya ada dalam pikiran. Walaupun demikian, wujudnya bisa dirasakan dari hasil

penilaian baik atau buruk , seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun

negatif yang datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada

umumnya. Citra bisa diketahui, diukur dan diubah. Penelitian mengenai citra

organisasi (corporate image) telah membuktikan bahwa citra bisa diukur dan

diubah, walaupun perubahan citra relatif lambat. Dengan kata lain suatu citra akan

bertahan cukup permanen pada kurun waktu tertentu (Sutisna, 2001: 330).

Citra perusahaan berkaitan erat dengan kepercayaan publiknya terhadap

organisasi tersebut. Semakin organisasi dapat menjaga kepercayaan publiknya

dengan berbagai macam kegiatan public relations yang dilakukan maka citra dari

organisasi tersebut akan semakin baik. Kepercayaan publik juga dapat dibangun

dengan memberikan informasi yang benar dan transparan terhadap publiknya.

Informasi dan transparansi dari organisasi yang benar sesuai kenyataan, tepat

sasaran dan memnggunakan media yang tepat akan membentuk citra langsung

pada publik (Marcia & Messner, 2010).

Dalam membentuk sebuah citra perusahaan, diperlukan adanya kegiatan

public relations. Public relations telah menjadi bagian penting dalam perusahaan,

dan perannya dalam mendukung perusahaan semakin tidak diragukan lagi.

Perusahaan yang berorientasi laba ataupun nirlaba, tetap menimbulkan kegiatan

public relations.

Public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan
mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara perusahaan
dengan public yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan perusahaan
tersebut ( Gordon C. Joyce dalam Cutlip, Center & Brown, 2006:6)

Secara etimologis, public relations terdiri dari dua kata, yaitu public dan

relations. Public berarti publik dan relations berarti hubungan-hubungan. Jadi,

public relations berarti hubungan-hubungan dengan publik. Menurut Onong

Uchjana Effendy, dalam buku Promosi Public Relation, menyebutkan Public
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Realtions adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan

berkesinambungan yang dengan itu organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga

yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan

dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya

dengan jalan menilai pendapat umum di antara mereka, untuk mengkorelasikan,

sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara mereka, yang dengan informasi

yang berencana dan tersebar luas, mencapai kerjasama yang lebih produktif dan

pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien. (Juliansyah, 2008 :1-2).

Begitu erat dan pentingnya kerjasama antara bidang Public Relations dan

marketing, sehingga ada istilah untuk menggabungkan aktivitas keduanya yang

disebut dengan Marketing Public Relations (MPR). Marketing Public Relations

(MPR) sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran sangat berperan di tengah-

tengah banyaknya pesan promosi yang diterima oleh masyarakat. MPR

merupakan sarana untuk mengkomunikasikan keunggulan merek dan sering

digunakan dalam periklanan, promosi, dan penjualan perorangan (Terence, 2004:

253).

Dalam bukunya Value Added PR, Thomas L. Harris (1998:21)

mendefinisikan marketing public relations, sebagai berikut :

"The uses of PR syrategies and techniques to nachieve marketing
objectives. The purpose of MPR is to gain awarness, stimulate sales,
facilitate communication and build relationship between consumers and
companies and brands. The principals fuions of MPR are the
communincations of credible informations, teh sponsorship of relevant
events and the support of causes that benefits society"

Praktik Public Relations pada prinsipnya adalah merupakan suatu kegiatan

yang terencana dan suatu usaha yang terus menerus untuk dapat memantapkan

dan mengembangkan itikad baik (goodwill) dan pengertian yang timbal balik

(mutual understanding) antara suatu organisasi dengan masyarakat. Pada era

globalisasi ini peran Marketing Public Relations menjadi semakin penting karena

itikad baik (good will) menjadi suatu bagian dari profesionalisme yang pasti akan

terbentuk karena pembentukan simpati konsumen secara efektif dan efisien sudah

merupakan keharusan dimana tingkat kompleksitas dan pemuasan kebutuhan
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nasabah sudah mencapai tingkat yang canggih dalam kegiatan pengemasannya.

(Saka Abadi, 1994: 45)

Marketing Public Relations (MPR) penekannanya bukan pada selling

(seperti kegiatan periklanan), naman pada pemeberian informasi, pendidikan dan

upaya peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu

merek produk, Jasa, perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan agar lebih lama

diingat oleh nasabah. Dengan tingkat komunikasi yang lebih intensif dan

komprehensif bila dibandingkan dengan iklan, maka MPR merupakan suatu

konsep yang lebih tinggi dari iklan yang biasa. MPR memberi penakanan pada

aspek manajemen dari pemasaran dengan memperlihatkan kesejahteraan nasabah

(Saka Abadi, 1994: 46)

Pembentukan citra layanan Go-Food sangat ibutuhkan, Hal ini

dikarenakan, citra berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Marketing public relations sebagai bagian dari public relation suatu perusahaan,

juga memilki fungsi manajemen. Fungsi yang dimaksud adalah membangun serta

mempertahankan hubungan antara perusahaan dengan publik / stakeholdernya

dengan menggunakan media massa secara persuasif. Sekalipun mengandung kata

marketing, MPR dalam hal ini tidak berusaha menjual produk atau jasa, namun

lebih kepada memberi informasi. MPR juga berperan membangun kepercayaan

konsumen terhadap citra perusahaan. Dengan demikian, MPR dapat digunakan

untuk meneliti citra suatu perusahaan yang mana dalam penelitian ini adalah GO-

JEK melalui Go-Food nya.

PEMBAHASAN

Gofood merupakan layanan Gojek yang melayani food delivery service di

Indonesia. Layanan ini diselenggarakan sebagai sesuatu kegiatan promosi yang

mana diketahui sebagai kegiatan menginformasikan tentang suatu produk yang

disajikan oleh distributor ataupun produsen tertentu, dalam hal ini adalah penyaji

kuliner. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Go-Food adalah memberikan

informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner. Hal tersebut merupakan

pencapaian sasaran dalam penggunaan public relations.
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Public Relations digunakan dalam perencanaan marketing untuk mencapain
sasaran yaitu membantu perusahaan dan nama produknya agar lebih dikenal
serta membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan produk
(Soemirat dan Ardianto; 2010,154)

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki serta menyajikan

berbagai produk kuliner. Karena beragamnya produk makanan tersebut, tidak

semua masyarakat mengetahui dan mengenal makanan-makanan serta produk

kuliner yang ada secara menyeluruh. Keberadaan Go-Food sebagai bagian dari

GO-JEK. diharapkan mampu mengenalkan serta menginformasikan masyarakat

akan keberagaman tersebut.

Gofood berusaha mempromosikan kekayaan kuliner khas Indonesia,

tercatat lebih 37.000 restaurant yang bermitra dengan Go-Food. Linier dengan

GO-JEK yang mencitrakan diri sebagai perusahaan anak negeri, Go-Food sebagai

layanan dari GO-JEK berusaha membantu promosi dan penjualan makanan

produk anak negeri. Pengembangan dari layanan ini tidak hanya dari jasa antar

beli makanan, yakni juga membantu mempromosikan usaha masyarakat kecil,

seperti pedagang kaki lima yang kita ketahui tidak semua mempunyai jasa

delivery makanan.

Di sisi lain Go-Food berusaha hadir sebagai perangsang pertumbuhan

konsumen. Hal ini juga difungsikan sebagai solusi atas masalah-masalah

konsumen yang ditemukan dalam evaluasi terhadap pasar. Salah satu masalah

yang muncul berkaitan dengan food delivery service adalah pengaruh mobilitas

masyarakat sebagai konsumen. Kecenderungan masayarakat kota yang memiliki

mobilitas tinggi, keterbatasan waktu, dan kebutuhan yang tinggi akan makanan

kini mampu tertatasi dengan adanya Go-Food. Standar pelayanan yang tinggi dan

ketepatan dalam delivery service selalu dijunjung untuk memuaskan para

pelanggan. Hal ini dilakukan oleh GO-JEK melalui  layanan Go-Foodnya sebagai

bagian dari kegiatan marketing public relations.

“Marketing public relations dapat diartikan sebagai suatu proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang dapat
merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi
mengenai informasi yang dapat dipercaya dan kesan-kesan positif yang
ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau produknya
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sesuai dengan  kebutuhan, keinginan, dam kepentingan bagi para
konsumennya.” (Rosadi Ruslan, 2010:246)

Go-Food juga berusaha memunculkan citra sebagai “No. 1 Food Delivery

Service” di Indonesia khususnya di Surabaya. Seperti dikatakan oleh Adella

dalam wawancaranya : “Citra yang berusaha kami munculkan untuk Go-Food

adalah sebagai layanan food delivery No. 1 di Indonesia yang berarti juga no 1 di

Surabaya”. Sejalan dengan Adella, Lidya selaku Bussines Development dari Go-

Food berpendapat bahwa:

“ Citra yang kami tawarkan adalah menjadi layanan pengiriman makanan
yang bisa diandalkan dan bisa digunakan oleh orang banyak dan menjadi
market leader sesuai tagline nya: No.1 Food Delivery Service in Indonesia”.
(Adella &Lidya, 2016)

Go-Food juga menggunakan social media sebagai alat ukur untuk melihat

citra mereka di masyaakat. Social media dinilai mampu dijadikan bahan acuan

untuk melihat citra di masyarakat karena melihat kecenderungan masyarakat yang

sering memberikan tanggapan melalui social media. Hal ini merujuk pada

pengertian bahwa marketing public relations sebagai bagian dari PR suatu

perusahaan yang menggunakan media secara persuasif untuk membentuk citranya.

Oleh karena itu Go-Food selalu me-maintanace social media-nya untuk

membentuk citra perusahaannya di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya strategi marketing public relations melalui layanan

Go-Food, GO-JEK melakukan serangkaian kegiatan dalam mewujudkan

strateginya tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi: proses

perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang dapat

merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai

informasi (Ruslan, 2001:246).

Wujud nyata kegiatan-kegiatan tersebut diawali dengan melakukan

spreading melalui facebok for bussines. Kegiatan ini adalah penyebaran

informasi melalui akun sosial media. Hal ini dilakukan dengan cara pembelian

data oleh pihak GO-JEK selaku pengiklan guna menunjang pelaksanaan strategi

marketing public relationsnya. Data tersebut kemudian digunakan sebagai link
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untuk mempromosikan produk layanan Go-Food. Proses yang ada dalam kegiatan

tersebut meliputi:

1. Pembelian seluruh data yang telah terkategorisasikan berdasarkan

topic atau hal tertentu yang disukai (di-like) oleh pengguna sosial

media tertentu yang mengandung fitur tersebut (like) serta tersambung

dengan jaringan sosial media facebook.

2. Data yang terkategorisasi tersebut kemudian dicocokan dengan

karakterisasi produk yang akan diiklankan atau di promosikan.

3. Kecocokan data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan bentuk

serta jenis pengiklanan produk pada sosial media yang telah terkait.

4. Pada akhirnya pengiklanan produk tersebut disajikan sekaligus

disiarkan pada timeline akun-akun sosial media yang termasuk

kategorisasi topic yang diminta oleh Go-Food.

Cara dianggap cukup efektif untuk mempromosikan atau mengiklankan

produk layanan Go-Food. Seperti yang dikatakan oleh Adella dalam

wawancaranya :

“Strategi Marketing Public Relations yang kita lakukan di Surabaya adalah
lebih kepada sosial media sih, kita pake Facebook for business karena
menurut kita lebih efektif dan langsung menyasar ke target. Kemarin aku
masang iklan di facebook for bussines aku langsung nembak di situ, itu
emang aplikasi berbayar si, misalnya aku nyari orang di Surabaya yang
menggunakan smartphone itu datanya ada 3 juta orang misalnya, oke aku
beli deh datanya 1 juta orang menurut kriteria tadi kemudian aku ngiklan di
akun mereka kalo mereka buka facebook melalui smartphone mereka. Jadi
itu by data langsung kayak gitu.langkah awalnya itu gitu jadi menentukan
target market.”(Adella,2016)

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Go-Food adalah promosi atau

pengikalanan melalui sosial media secara langsung. Bentuk nyata kegiatan ini

adalah dengan meng-hire para buzzer yang merupakan beberapa food blogger.

Kegiatan ini dimaksudkan agar nantinya para food blogger tersebut menyebarkan

informasi tentang Go-Food melalui akun sosial media mereka masing-masing.
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“Kita launchingnya, blastingnya semua melalui social media, jadi kita hire
buzzer yang berpengaruh di kuliner kayak Anadi Pohan, akun akun kuliner
Surabaya.” (Adella, 2016)

Wujud kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Go-Food dalam kegiatan

strategi marketing public relations-nya adalah dalam bentuk endorsement. Hal

yang dimaksud di sini adalah pemberian royalty yang biasanya berupa voucher

ataupun fresh money terhadap public figure yang dapat memunculkan para

opinion leader. Royalty tersebut diberikan sebagai bentuk reward atas promosi

yang nantinya dilakukan oleh para public figure tersebut baik melalui media

konvensional maupun akun sosial medianya.

Gambar 1. endorsement public figure

Bentuk kegiatan tersebut bertujuan agar para opinion leader menjadi

aware terhadap produk yang diberikan. Hal ini mencerminkan peranan marketing

public relations yang meliputi :

1. Menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap

produk yang tengah diluncurkan itu

2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan

atau manfaat (benefit) atas produk yang ditawarkan / digunakan
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3. Mendorong antusiasme (sales force) melalui suatu artikel

sponsor (advetorial) tentang kegunaan dan manfaat suatu

produk. (Ruslan, 2002:262)

Bentuk kegiatan tersebut di atas memberikan dampak munculnya style

perilaku baru pada konsumen, yakni selain berperan sebagai pengguna produk

konsumen juga mempromosikan produk yang digunakannya. Kelebihan dari

kegiatan promosi ini yaitu adanya hal yang disebut sebagai word of mouth. Kotler

& Keller (2007:204) mengemukakan bahwa word of mouth Communication

(WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang

berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap

suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara

personal.

Selanjutnya dalam sub bab ini akan dipaparkan secara detail mengenai

kegiatan serta perilaku yang dilakukan oleh Go-Food dalam strategi marketing

public relations perusahaan GO-JEK. Dalam proses-prosesnya, pelaksaan strategi

marketing public relations meliputi analisis situasi, perencanaan, implementasi,

control, serta evaluasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi marketing

public relations Go-Food dalam pembentukan citra perushaan GO-JEK Surabaya

dapat ditarik kesimpulan ,yaitu strategi marketing public relations yang dilakukan

oleh Go-Food yaitu dengan memulainya penyusunan perencanaan, pelaksanaan

dan pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan

kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi. Untuk menjalankan strategi

marketing public relations yang dilakukan oleh GO-JEK terlebih dahulu

melakukan analisis situasi sasaran pemasaran untuk menerima pelayanan jasa

yang ditawarkan.
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