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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya persaingan industri jasa penerbangan di Indonesia bukan hanya 

disebabkan oleh globalisasi, tetapi lebih disebabkan karena konsumen yang 

semakin cerdas, sadar harga, dan banyak menuntut. Kemajuan teknologi 

komunikasi juga ikut berperan meningkatkan intensitas persaingan, karena 

memberi pelanggan akses informasi yang lebih banyak tentang berbagai macam 

produk yang ditawarkan.  

Meningkatnya intensitas persaingan juga disertai dengan meningkatnya 

perekonomian Indonesia yang berdampak positif pada bisnis penerbangan di 

Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2016 Kepala BPS 

Kecuk Suhariyanto secara keseluruhan jumlah penumpang sepanjang Januari-

Desember 2016 mencapai 95,2 juta penumpang. Terdiri dari penumpang domestik 

sebanyak 80,4 juta orang atau naik 16,97 persen dan jumlah penumpang 

internasional sebanyak 14,8 juta orang atau naik 8,16 persen dibanding periode 

yang sama tahun 2015 (Bona Ventura, Rabu, 1 Februari 2017 SINDONEWS.com, 

Diakses pada 28 Agustus 2017). Keadaan ini tentunya merupakan peluang dari 

sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia untuk meraih pasar yang lebih 

besar. 

Perusahaan penerbangan Garuda Indonesia merupakan perusahaan maskapai 

penerbangan Indonesia yang terbesar di Indonesia. Garuda Indonesia saat ini 

https://ekbis.sindonews.com/read/1176254/33/bps-jumlah-penumpang-pesawat-tahun-2016-capai-952-juta-1485965749
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menghadapi persaingan yang sangat ketat. Tidak hanya bersaing dalam hal jumlah 

harga akan tetapi Garuda Indonesia juga menghadapi persaingan dalam hal citra 

perusahaan. Banyak maskapai penerbangan nasional maupun internasional 

berlomba-lomba menurunkan harga atau tarif penerbangan untuk mendapatkan 

pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga Garuda Indonesia harus mempunyai 

strategi yang tepat untuk menghadapi hal tersebut. 

Direktur Utama (DIRUT) PT Garuda Indonesia mengatakan saat ini terjadi 

persaingan yang cukup ketat di industri penerbangan dalam negeri. Oleh 

karenanya, Pahala N Mansuryselaku (DIRUT) PT Garuda Indonesia berupaya 

untuk membuat Garuda bisa terus melakukan efisiensi dan dapat terus bersaing. 

Salah satunya dari sisi cost kita akan review secara menyeluruh biaya yang ada 

baik dari sisi biaya flat, kemudian biaya bahan bakar, kemudian maintenance dan 

hal-hal apa yang bisa kita optimalkan. Kita coba lihat dari biaya tersebut dan hal-

hal apa yang harus kita optimalkan dan melibatkan seluruh jajaran yang ada di 

Garuda untuk mencapai kesuksesannya dan optimalisasi dari revenue itu sendiri, 

bagaimana kita optimalkan pendapat yang kita peroleh dengan strategi pricing, 

strategi distribusi dan melihat profitabilitas (Rachman, Rabu, 12 Apr 2017, 

DETIK.com, Diakses pada 28 Agustus 2017). 

Garuda Indonesia merupakan maskapai flag carrier Indonesia, hingga saat 

ini telah melayani 77 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di 

Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, 

Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep “Garuda 

Indonesia Experience” yang mengedepankan keramahtamahan dan kekayaan 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3473223/ini-strategi-pahala-pimpin-garuda-indonesia
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budaya Indonesia. Melalui program transformasi yang berkelanjutan khususnya 

program pengembangan armada, sampai dengan akhir tahun 2017 Garuda 

Indonesia mengoperasikan sebanyak 202 pesawat (termasuk anak usaha Citilink) 

dengan rata-rata usia di bawah 5 tahun (Garuda-Indonesia.com, 2017).  

Beberapa pengakuan atas keberhasilan program transformasi Garuda 

Indonesia” di antaranya adalah pencapaian sebagai “Maskapai Bintang Lima/5-

Star Airline”, “The World's Best Cabin Crew selama empat tahun berturut-turut, 

yaitu tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017”, “World's Best Economy Class 2013”, 

“The Most Loved Airline 2016” dari lembaga pemeringkat penerbangan 

independen berbasis di London, SkyTrax. Selain itu pada tahun 2017 ini, Garuda 

Indonesia juga baru saja dinobatkan sebagai “TripAdvisor Travellers Choice 

Awards” yang diselenggarakan oleh TripAdvisor. Garuda Indonesia merupakan 

anggota SkyTeam, sebuah aliansi maskapai global yang beranggotakan 20 

anggota maskapai yang menawarkan jaringan global dengan lebih dari 16,609 

penerbangan setiap harinya ke 1.074 destinasi di 177 negara (Garuda-

Indonesia.com, 2017). 

Pelayanan in-flight yang disediakan oleh Garuda Indonesia hampir 

menyerupai pelayanan yang diberikan oleh maspakai - maskapai terbaik dunia dan 

terus ditingkatkan sebagai respon untuk menggali keinginan penumpang di rute-

rute tertentu. Untuk itu, penerbangan di tiap sektor (contohnya Eropa, Asia 

Pasifik, Asia Tenggara, dan lain-lain) menyediakan in-flight entertainment, menu 

dan majalah yang ternyata dinilai sebagai hal yang menarik bagi penumpang yang 

berpergian di rute-rute tertentu. Sampai saat ini Garuda Indonesia adalah satu- 

https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/tingkatkan-layanan-premium-customer-ga-dan-bni-luncurkan-star-chef-dan-bni-mastercard-word.page
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/tingkatkan-layanan-premium-customer-ga-dan-bni-luncurkan-star-chef-dan-bni-mastercard-word.page
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/tingkatkan-layanan-premium-customer-ga-dan-bni-luncurkan-star-chef-dan-bni-mastercard-word.page
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satunya maskapai dalam negeri yang masuk dalam keanggotaan IATA. Artinya, 

standarisasi safety dan layanan pre-flight, in-flight serta post-flight yang diberikan 

maskapai ini diterima di dunia internasional (KEMENHUBRI, 

http://kemhubri.dephub.go.id). 

Oleh karena itu, Garuda Indonesia melalui divisi marketing public relations 

berinovasi dengan melibatkan khalayak sekitar Garuda Indonesia dengan 

mengobservasi langsung untuk mengetahui perkembangan program-program yang 

telah diberikan oleh Garuda Indonesia. Karena saat ini marketing public relations 

yang kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan perusahaan, yang 

merupakan kegiatan utama dari divisi public relations. Kegiatan marketing public 

relations sudah cukup diperhatikan dan memperoleh tempat yang cukup baik 

dalam sebuah perusahaan. Marketing public relations mempunyai peran yaitu 

melakukan sebuah pencitraan terhadap sebuah merek dari perusahaan yang 

terkait.  

Program marketing public relations berfungsi memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai kegiatan perusahaan. Marketing public relations 

diperlukan sebuah organisasi atau perusahaan untuk bersaing dalam era 

globalisasi ini, dan bagi perusahaan seperti Garuda Indonesia sangat diperlukan 

untuk menunjang tingginya animo terhadap event yang diadakan perusahaan agar 

tetap menjaga eksistensi perusahaan yang terkait. Proses penyampaian program 

Garuda Indonesia melalui marketing public relations sangat penting karena dapat 

memberikan penjelasan mengenai event baru yang diadakan saat ini, sekaligus 

http://kemhubri.dephub.go.id/
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membangun awareness diantara pengguna jasa penerbangan agar tetap setia 

dengan Garuda Indonesia. 

Peranan marketing public relations turut menentukan perkembangan dan 

kemajuan organisasi atau perusahaan. Marketing public relations memiliki peran 

menciptakan hubungan internal yang kondusif dan menjagahubungan karyawan 

yang harmonis. Selain itu marketing public relations juga mencakup hubungan 

eksternal, dimana marketing public relations harus dapat membangun dan 

mempertahankan citra positif perusahaan serta membina hubungan baik dengan 

media dan menjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggan atau masyarakat 

agar perusahaan yang bersangkutan mendapatkan citra yang baik di mata 

masyarakat. 

Mengintegrasikan Public Relations dengan pemasaran mengungkapkan 

tonggak fenomena dalam mempromosikan institusi ke pasar sasaran, dan tidak 

hanya melakukan rutinitas yang biasa pihak Garuda Indonesia Travel Fair lakukan 

tapi juga melakukan strategi yang relevan dalam domain Public Relations.  

Menurut Eduard Depari, para ahli mengenai Marketing Public Relations 

mengatakan bahwa: 

Another experts Eduard Depari said that The term of Marketing Public 

Relations refers to a product or service marketing activities that are 

included in public relations activities. As the public relations activities, 

this should be designed to create, develop, and maintain the image of an 

organization or institution. It also reflects the selfselling, because between 

the good things about the institution and also the image of the product can 

not be seperated, but on the other hand it should be interrelated and 

influenced one and another”. 

(“istilah Marketing Public Relations mengacu pada produk atau layanan 

kegiatan pemasaran yang termasuk dalam kegiatan hubungan masyarakat. 

Sebagai kegiatan humas, ini harusnya dirancang untuk menciptakan, 

mengembangkan, dan memelihara citra organisasi atau institusi. Ini juga 
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mencerminkan selfselling, Karena antara hal baik tentang institusi dan juga 

citra produknya tidak bisa dipisahkan, tapi di sisi lain harus saling terkait 

dan saling mempengaruhi satu sama lain”), (Anggoro, 2005: 255). 

 

Sedangkan menurut Kasali (2005:13) secara praktisi Marketing Public 

Relations, berdasarkan bidang pekerjaannya yaitu: 

“As Marketing Public Relations practitioners, they involve in may area of 

work such as : (a) Positioning the company as a leader or expert, (b) 

Building trust (confidence and trust) consumer, (c) Introducing new 

products, (d) Removing , re-launching products, (e) Communicating the 

benefits of the products, (f) Promoting the use of new methods for 

theproduct that is already known, (g) Involving the society to the product, 

(h) Reaching secondary markets, (i ) Giving pressure to a weak market, (j) 

Expanding the use of advertising, (k) Spreading the news prior to 

advertising, (l) Creating a communicative advertising, (m) Describing the 

product in more detail, etc” 

.(Praktisi Marketing Public Relations, dalam bidang pekerjaan seperti: (a) 

Memposisikan perusahaan sebagai pemimpin atau ahli, (b) Membangun 

kepercayaan (trust and trust) konsumen, (c) Memperkenalkan produk 

baru, (d) Melepaskan, meluncurkan kembali produk, (e) 

Mengkomunikasikan manfaat produk, (f) Mempromosikan penggunaan 

metode baru untuk produk yangsudah diketahui, (g) Melibatkan 

masyarakat terhadap produk, (h) Mencapai pasar sekunder, (i) Pemberian 

tekanan ke pasar yang lemah, (j) Memperluas penggunaan iklan, (k) 

Menyebarkan berita sebelum iklan, (l) Membuat iklan komunikatif, (m) 

Menggambarkan produk secara lebih rinci, dll.” 

 

Harris dan Whalen (2006:7) mengatakan bahwa Marketing Public Relations 

mengacu pada "penggunaan strategi dan taktik hubungan masyarakat untuk 

mencapai tujuan pemasaran", seperti pada ungkapan mereka dibawah ini: 

“Harris and Whalen stipulate that its growth was supportedby the 

recognition of its intrinsic value by business executives and the ability of PR 

professionals to develop PR campaigns in support of marketing strategies. 

MPR was in fact described as the largest and fastest growing segment of a 

fast growing industry. A study of the global market for PR services carried 

out by Shandwick Consultancy (1989) revealed that 20 per cent of the fee 

income of PR firms throughout the world was generated by PR for consumer 

goods.” 

(“Harris dan Whalen menetapkan bahwa pertumbuhannya didukung oleh 

pengakuan nilai intrinsiknya oleh eksekutif bisnis dan kemampuan 
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profesional public relations untuk mengembangkan kampanye public 

relations untuk mendukung strategi pemasaran. MPR sebenarnya 

digambarkan sebagai segmen pertumbuhan industri cepat dan tercepat. 

Sebuah studi tentang pasar global untuk layanan PR yang dilakukan oleh 

Shandwick Consultancy (1989) mengungkapkan bahwa 20 persen dari 

pendapatan fee perusahaan PR di seluruh dunia dihasilkan oleh PR untuk 

barang-barang konsumsi”). 

 

Begitu juga komentator Giannini (2010) mengemukakan bahwa marketing 

public relations harus memilki potensi dalam peningkatan pemakaian.  

“The potential to enhancethe visibility of products and organisations, 

inform stakeholders in relation to issuesthat are critical to the organisation, 

influence public opinion favourably towards theorganisation, as well as 

encourage the trial of products and increased usage.” 

(Potensi untuk meningkatkan visibilitas produk dan organisasi, harus 

menginformasikan pada kepentingan terkait dengan isu-isu yang sangat 

penting bagi organisasi, mempengaruhi opini publik terhadap organisasi, 

serta mendorong uji coba produk dan peningkatan pemakaian”). 

 

Marketing public relations terus berkembang seiring garis antara publisitas 

produk, hubungan masyarakat, promosi dan periklanan. Sedangkan pertumbuhan 

dan popularitasnya didukung oleh pergerakan komunikasi pemasaran terpadu dan 

kecenderungan biro iklan untuk memberikan "layanan penuh" kepada klien 

mereka dengan merencanakan dan mengintegrasikan berbagai alat promosi seperti 

periklanan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung.  

Selama beberapa tahun, periklanan dan profesional public relations bekerja 

secara terpisah dan mandiri walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu 

meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu menurut Vrontis, Thrassou, 

Chebbi & Yahiaoui, (2012), mengungkapkan bahwa: 

“This resulted from a lack of coordination, cooperation, synergy, and 

mutual planning, and effected a duplication of efforts, inefficiency and 

ineffectiveness. However, the rapidly changing environment in relation to 

consumers (demographics, lifestyles, media use, buying and shopping 
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patterns), technological progress (digital satellite systems, internet), new 

media (cable TV, electronic mail, mobile phones) and social media 

(Facebook, blogs, YouTube) has forced marketers to reflect and adapt to 

these environmental changes and developments by adopting an integrated 

marketing communications approach to their promotional and marketing 

strategies.”) 

(“Periklanan dan public relations terpisah diakibatkan oleh kurangnya 

koordinasi, kerjasama, sinergi, dan perencanaan bersama, dan melakukan 

duplikasi usaha, inefisiensi dan ketidakefektifan. Namun, lingkungan yang 

berubah dengan cepat dalam kaitannya dengan konsumen (demografi, 

gaya hidup, penggunaan media, pola belanja dan belanja), kemajuan 

teknologi (sistem satelit digital, internet), media baru (TV kabel, surat 

elektronik, telepon seluler) dan media sosial Facebook, blog, YouTube) 

telah memaksa pemasar untuk merefleksikan dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan dan perkembangan ini dengan menerapkan 

pendekatan komunikasi pemasaran terpadu terhadap strategi promosi dan 

pemasaran.”) 

 

Strategi ini pada akhirnya bertujuan untuk kemampuan kelincahan dan 

adaptasi ekonomi yang diinginkan secara ekonomis dan efisien agar sesuai dengan 

lingkungan bisnis kontemporer yang sangat kompetitif dan selalu berubah, dalam 

dekade tahun ini akan dilaksanakan oleh pihak Garuda Indonesia Travel Fair 

(GATF) 2017. Sehingga akan menambahkan kredibilitas pesan karena konsumen 

menganggap marketing public relations sebagai berita atau opini yang lebih dapat 

dipercaya (Giannini, 2010), sehingga memperkuat integrated marketing 

communication (IMC) melalui hubungan berbasis kepercayaan. 

Upaya untuk mengaitkan pada penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan 

event Garuda Indonesia Travel Fair yang menghubungkan pada perencanaan 

strategi dalam marketing public relations, maka penelitian terdahulu yang relevan 

yaitu terdapat pada penelitian mega Amira Pratiwi dan Doddy Wihardi (2016) 

dengan judul Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) sebagai salah satu 

Implementasi Program Public Relations PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
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Dalam Mengembangkan Pariwisata Nasional. Permasalahan yang diangkat 

mengungkapkan bagaimana implementasi program yang dilakukan oleh public 

Relations PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam mengembangkan 

pariwissata nasional melalui penyelenggaraan special event Garuda Indonesia 

Travel Fair (GATF) dan bagaimana special event GATF ini diketahui oleh public 

sehingga berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata nasional. Pada 

penelitian referensi teori mengenai program public relations PT. Garuda 

Indonesia dalam penyelenggaraan special event GATF dengan menggunakan 4 

tool dari 7 tool yang berlaku yakni publications, event, news dan inform image 

dengan metode penelitian deskriptif post-positivisme dengan pendekatan kualitatif 

berdasarkan konsep PENCILS (publications, event, news, community invlment, 

inform or image, lobbying and negotiating dan social responsibility). Hasil 

penelitian dinyatakan bahwa dari 4 tools (publications, event, news dan inform 

image) dapat mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan special event GATF 

yakni meningkatkan revenue sekaligus meningkatkan brand dan image positif di 

mata masyarakat. 

Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu dalam Rinniyanti P. Tassakka 

(2011) dengan judul Analisis kegiatan MPR dalam rangka membangun Brand 

Awarenness pada studi kasus produk McAfee di PT. Transition System Indonesia. 

Masalah yang diteliti bagaimana tanggapan konsumen terhadap kegiatan MPR 

dalam rangka membangun membangun Brand Awarenness pada studi kasus 

produk MC Afee di PT. Transition System Indonesia. Kajian teorinya mengacu 

pada kegiatan MPR pada produk McAfee, dampak awareness kepada konsumen 



 

10 

untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan lainnya. 

Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan paradigma kontruktivis 

dengan teknik in depth interviewing (wawancara mendalam). Hasil penelitian 

bahwa McAfee diduga telah berhasil meningkatkan awareness dari audience, oleh 

karena itu kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang kuat terhadap 

tingkat awareness konsumen. 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Evaluasi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Event Garuda Indonesia Travel Fair 2017 Sebagai Strategi 

Marketing Public Relations PT Garuda Indonesia” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar masalah di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

Untuk memenuhi pelayanan masyarakat umum atau pelanggan maskapai 

penerbangan yang kondusif, nyaman dan harmonis, maka pihak Garuda Indonesia 

Travel Fair, akan mempromosikan produknya dalam aktivitas atau event yang 

diselenggarakan perusahaan berupa pameran yang bertujuan untuk 

mempromosikan pariwisata domestik dan mancanegara ini diikuti lebih dari 100 

jasa penyedia perjalanan penerbangan, seperti pada gambar 1.1 dibawah ini: 
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Gambar 1.1 

Pengunjung Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 

Sumber: http://travell.kompas.com, 2017 

Sebagai bentuk konsistensi mendukung pariwisata nasional, sekaligus 

memberikan tawaran menarik berupa tiket perjalanan dengan harga spesial, 

Garuda Indonesia menggelar ajang Garuda Indonesia Travel Fair, yang konsisten 

diadakan setiap tahun. Pada GATF 2017 phase I di Jakarta, Garuda Indonesia 

menargetkan sebanyak 77 ribu pengunjung dan penjualan sebesar Rp 207,3  

miliar, seperti yang terlihat pada gambar 1.2 dibawah ini: 

 
Gambar 1.2 

Antrian  pembelian tiket di Garuda Indonesia Travel Fair, Jakarta Convention 

Centre, Jakarta Pusat 

Sumber: http://travell.kompas.com, 2017 

Bagi pengguna kartu kredit BNI berkesempatan mendapat cashback Rp 1,5 

juta untuk pembelian tiket lebih dari Rp 4 juta, dan cashback Rp 650.000 untuk 

http://travell.kompas.com/
http://travell.kompas.com/


 

12 

pembelian tiket kurang dari Rp 4 juta. Cashback diberikan oleh pihak panitia 

dengan jumlah yang terbatas per harinya (Kompas.com, I Made Asdhiana, 2017). 

Garuda Indonesia Luncurkan Tampilan & Fitur Baru Mobile Apps. 

Melanjutkan kesuksesan pelaksanaan travel fair yang secara berkelanjutan 

dilaksanakan sejak tahun 2008, Garuda Indonesia kembali melaksanakan “Garuda 

Indonesia Travel Fair (GATF) 2017” phase I yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 10-12 Maret 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) dan juga 23 kota 

lainnya di Indonesia. Pada pelaksanaan GATF tahun 2017 ini, kami juga berupaya 

untuk menjangkau dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat 

Indonesia untuk mendapatkan penawaran-penawaran menarik dalam 

melaksanakan perjalanan wisata dengan menyelenggarakan GATF di 24 kota 

besar di Indonesia, seperti Medan, Batam, Tanjung Karang, Jambi, Palembang, 

Padang, Banda Aceh, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Denpasar, 

Lombok, Kupang, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Menado, Kendari, Ambon, 

Timika, Jayapura. Hal ini seperti pada gambar 1.3 berikut: 

 
Gambar 1.3 

Promo pembelian tiket di Garuda Indonesia Travel Fair 

Sumber :http://travelzoo.16mb.com, 2017 

http://travelzoo.16mb.com/
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Berdasarkan pada gambar 1.3 hasil dari pantauan KompasTravel, ada 

penurunan harga tiket penerbangan domestik di GATF 2017 dibanding GATF 

2016. Misalkan pada GATF 2016 Phase II, tiket sekali pergi dari Jakarta ke 

Labuan Bajo dihargai Rp 1,9 juta. sedangkan di GATF 2017 Phase I tiket pulang-

pergi Jakarta-Labuan Bajo dihargai Rp 1,7 juta. Untuk penerbangan luar negeri, 

pada phase I, GATF memberi promo tiket penerbangan ke 16 destinasi 

internasional. Mumbai, India menjadi salah satu destinasi paling baru di GATF 

2017.(Kompas.com/Silvita Agmasari, 2017).  

 
Gambar 1.4 

Aktivitas antara pelanggan pada Garuda Indonesia Travel Fair 

Sumber: http://.kompas.com, 2017 

Pada gambar 1.4 menunjukkan antusias pelanggan terhadap 

penyelenggaraan makapai penerbangan Garuda Indonesia dalam Event Garuda 

Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 pada saat transaksi setiap kota beda bank 

partner dan beda promo. Namun harga GATF adalah harga terbaik dari Garuda 

Indonesia karena diskon yang hampir 80 persen. (Kompas.com/Wahyu Adityo 

Projo, 2017). 

http://.kompas.com/
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Berdasarkan identifikasi masalah dan penelitian terdahulu pada uraian 

tersebut diatas, maka objek penelitian peran Public Relations dalam hal ini adalah 

“Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Event Garuda Indonesia Travel 

Fair 2017 Sebagai Strategi Marketing Public Relations PT Garuda 

Indonesia”. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana evaluasi perencanaan event Garuda Indonesia travel fair 2017 

sebagai strategi marketing public relations PT Garuda Indonesia? 

2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan event Garuda Indonesia travel fair 2017 

sebagai strategi marketing public relations PT Garuda Indonesia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

secara umum tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui evaluasi perencanaan event Garuda Indonesia travel fair 

2017 sebagai strategi marketing public relations PT Garuda Indonesia. 

2. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan event Garuda Indonesia travel fair 

2017 sebagai strategi marketing public relations PT Garuda Indonesia. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk kepentingan akademis 

maupun praktis, mafaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Bagi mahasiswa/i yang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, khususnya 

peminatan Public Relations, penelitian ini dapat digunakan sebagai konsep 

dasar untuk memahami strategi event dalam bidang ilmu komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Perusahaan, penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi aktifivitas 

marketing public relations PT Garuda Indonesia dalam event Garuda 

Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 untuk penerapan program yang dilakukan 

berikutnya. 

3. Manfaat Sosial 

Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber 

pengetahuan dan sumber informasi khususnya mengenai peran marketing 

public relations PT Garuda Indonesia dalam event Garuda Indonesia Travel 

Fair (GATF) 2017. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang secara garis besar dapat dirinci 

sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta diakhiri 

dengan sistematika penulisan. 

BAB II  OBJEK PENELITIAN 

Bab ini memuat objek penelitian dalam penelitian ini yaitu gambaran 

objek penelitian yang digunakan tekait penelitian. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori yang terdiri dari komunikasi (definisi 

komunikasi, fungsi komunikasi, dan model komunikasi), public 

relations (definisi PR, fungsi PR, tugas PR dan perencanaan dalam 

membentuk opini public), Marketing Public Relations (definisi MPR, 

fungsi pelaksanaan MPR), , dan Event (definisi event, fungsi event, 

tujuan event) maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan 

penelitian yang tertuang dalam kerangka tori. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat serangkaian metode-metode yang dipergunakan untuk 

menguji atau memperoleh data bagi jawaban teoretik tentatif yang 

dihasilkan dalam Tinjauan Pustaka. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa hasil wawancara serta hasil 

kajian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 
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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. 

 




