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ABSTRAKSI 

Lenny Iriama, 0943010219, Strategi Marketing Public Relations PT. Kimia 
Farma (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Marketing Public Relations PT. 
Kimia Farma dalam Meningkatkan Citra Perusahaan).  
 

PT. Kimia Farma membutuhkan strategi marketing public relations. 
Strategi marketing public relations yang digunakan adalah promosi dan CSR yang 
bertujuan untuk memperluas promosinya untuk meningkatkan citra perusahan 
kepada masyarakat, serta menggunakan media massa, media internet sebagai 
sarana komunikasi dengan calon konsumen dan pelanggannya. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui strategi marketing public relations PT. Kimia 
Farma dalam meningkatkan citra perusahaan.  

Informan atau subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang 
terdiri dari sub devisi humas PT. Kimia Farma. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data 
menggunakan indepth interview.  

Hasil dari penelitian ini adalah Marketing Public Relations yang 
digunakan oleh PT. Kimia Farma yaitu promotion dan CSR. Hal tersebut mampu 
meningkatkan citra perusahan.  

 
Kata kunci : Marketing Public Relations  
 

ABSTRACT 
 

Lenny Iriama, 0943010219, Strategy Marketing and Public Relations of PT. 
Kimia Farma (Qualitative Descriptive Study Strategies Marketing Public 
Relations of PT. Kimia Farma in Improving Corporate Image). 

 
PT. Kimia Farma require marketing public relations strategy. Marketing 

strategies used public relations and promotion of CSR is aiming to expand the 
promotion to enhance the corporate image to the public, as well as the use of mass 
media, the internet as a means of communication with customers and prospective 
customers. The purpose of this study to determine the strategy of marketing public 
relations PT. Kimia Farma in improving the company's image. 

Informants or subjects in this study were the informants consisting of sub-
division of PR PT. Kimia Farma. Techniques of data collection using interviews 
and observation techniques. Analysis using in-depth interview. 

The results of this study Marketing Public Relations is used by PT. Kimia 
Farma and the promotion of CSR. It is able to improve the image of the company. 
 
 

Keywords: Marketing Public Relations 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Di zaman globalisasi saat ini kebutuhan di semua aspek kehidupan 

meningkat. Dengan adanya kebutuhan maka akan timbul fasilitas untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Persaingan dunia bisnis pada dewasa ini 

semakin ketat, dengan ditandai oleh banyaknya perusahaan-perusahaan 

yang bermunculan yang bergerak dalam jenis usaha yang sama. 

Perusahaan-perusahaan tersebut saling berlomba dalam merebut pasar 

pelanggan agar membeli produk-produk yang perusahaan tawarkan dan 

berusaha mempertahankan pelanggan agar tidak berpaling ke produk yang 

sama dengan perusahaan yang berbeda. Dengan adanya produk-produknya 

yang lengkap, harga yang relatif murah, pelayanan yang memuaskan, jasa 

pengiriman yang mudah, bonus-bonus dalam program tertentu dan lain-

lain. Salah satu didalamnya adalah perusahaan-perusahaan Pedagang 

Besar Farmasi (PBF).  

Cikal-bakal Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi 

pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda 

tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien 

Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks 

perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, 

Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan 
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farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia 

Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum 

PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan 

berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). 

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali 

mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan.  Bersamaan dengan 

perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini 

bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan 

tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan 

kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan 

kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya 

pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 

 PBF dan apotek sama-sama membutuhkan. PBF memegang 

peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

produk obat-obatan dalam kelangsungan hidup bermasyakarat. Dan 

PT.Kimia Farma Surabaya merupakan PBF yang pertama kali ada di kota 

Surabaya.  
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Banyaknya PBF dengan berbagai macam Perkembangan yang ada 

di Indonesia pada saat ini, khususnya dikota Surabaya semakin 

berkembang baik, dengan berbagai macam ide-ide dan konsep-konsep 

yang di tawarkan untuk mengikat pelanggan baik dari kalangan 

masyarakat dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Dari masyarakat 

ekonomi sedang sampai yang ekonominya menengah ke atas. PBF yang 

sudah lama berdiri maupun yang baru akan berusaha untuk mengenalkan 

atau menawarkan ide-ide dan konsep-konsep agar dapat diterima dengan 

baik oleh para pelanggan.  

 Untuk dapat meraih kepercayaan pelanggan yang sudah ada dalam 

mempertahankan pelanggan, PBF harus memiliki mutu atau kualitas 

produk-produk perusahaan yang baik, di antaranya produk obat-obatan 

yang lengkap, harga yang relatif murah, pelayanan yang memuaskan, jasa 

pengiriman yang mudah, bonus-bonus dalam program tertentu dan lain-

lain. Hal ini penting karena merupakan kunci dari kelangsungan hidup 

perusahaan dimana perusahaan setelah meraih kepercayaan perlu 

mempertahankan dan membangun kepercayaan pelanggan sehingga 

dimasa akan datang akan tetap menjadi pelanggan tetap PBF dan 

perusahaan juga mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dari pelanggan 

yang sudah ada (menetap).  

 Dengan adanya persaingan pasar yang terjadi di berbagai bidang 

usaha mulai banyak bermunculan, seperti apotek-apotek dan pedagang 

besar farmasi lainnya. Hal ini memberi harapan bagi dunia usaha, 
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khususnya PBF-PBF karena dilihat dari mobilitas pelanggan di kota 

Surabaya yang cukup tinggi sehingga membutuhkan ruang untuk 

kesehatan bagi masyarakat kota Surabaya. Karena yang kita tahu obat 

merupakan sebagai kebutuhan dalm tiap masyarakat di Indonesia. 

Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan saluran komunikasi 

utama terhadap konsumen. Melalui kegiatan komunikasi pemasaran ini 

dapat terbina komunikasi dengan individu, organisasi atau kelompok, serta 

secara langsung maupun tidak langsung. PBF “PT.Kimia Farma” dapat 

mempertahankan strategi komunikasi yang tepat karena perusahaan 

berusaha untuk meraih pelanggan, membentuk image citra yang berbeda 

dalam benak pelanggan, membentuk pelanggan dalam hal kebutuhan 

dalam mencari informasi dan referensi, dalam mempertahankan 

pelangganPBF “PT.Kimia Farma”. Kebutuhan akan strategi promosi ini 

juga disebabkan PBF “PT.Kimia Farma” berusaha untuk memperluas 

wilayah pemasarannya dengan membangun relasi bisnis secara global, ke 

berbagai wilayah Indonesia.Oleh karena itu mengunakan komunikasi 

langsung sebagai sarana komunikasi dengan calon pelanggannya. Dengan 

itu PT.Kimia Farma diharapkan dapat merencanakan dan menjalankan 

strategi marketing public relations PT.Kimia Farma yang tepat agar dapat 

mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya tersebut.  

Berkomunikasi yang baik maka hubungan yang terjalin dengan 

hubungan pelanggan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan  
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secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan 

menambah jumlah pelanggan.  

Kebutuhan akan strategi promosi ini juga disebabkan PT.Kimia 

Farma berusahauntuk memperluas wilayah pemasarannya dengan 

membangun relasi bisnis secara global. Oleh karena itu, PT. Kimia Farma 

diharapkan dapatmerencanakan dan menjalankan strategi marketing public 

relations yang tepat agar dapatmendukung perusahaan untuk mencapai 

tujuannya tersebut.  

Dengan itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

Strategi Marketing Public Relations PT. Kimia Farma dalam 

meningkatkan Citra.  

Menurut Sutisna (2003:267) konsep secara umum yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut bauran promosi. 

Disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan 

berbagai promosi secara stimultan dan terintegrasi dalam rencana produk. 

Terdapat 5 jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi yaitu 

iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

publisitas serta pemasaran langsung.  

Marketing atau pemasaran merupakan sejumlah rancangan 

aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain, untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan keduanya, menetapkan harga yang tepat, 

mempromosikan serta mendistribusikan produk tersebut secara tepat 
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kepada konsumen agar tercipta kepuasan dan nilai pada konsumen 

(Soemanagara, 2006:27).  

Kampanye komunikasi pemasaran harus dipertimbangan dan 

disusun sedemikian rupa, karena menyangkut banyak segi dalam 

perkembangan sebuah perusahaan. Alifahmi dalam bukunya yang berjudul 

Marketing communications orchestra (Alifahmi, 2008:7), menciptakan 

tujuh relasi orchestra untuk memudahkan pemahaman mengenai 

komunikasi pemasaran. Tujuh dimensi yaitu orkestrasi reputasi, tiga 

orkestrasi strategi (pesan, khalayak, dan media), dua orkestrasi operasi 

(insane dan organisasi), dan orkestrasi kampanye.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Strategi 

Marketing Public Relations “PT.Kimia Farma” dalam meningkatkan citra 

perusahaan ?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 

Marketing Public Relations “PT.Kimia Farma” dalam meningkatkan citra 

peusahaan.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan guna baik secara 

teoritis dan praktis 

1. Manfaat Teoritis  

Dapat menambah wacana dan memberikan informasi serta sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi sebagai bahan masukan 

atau referensi untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

Dapat memberikan masukan pada pihak  “PT.Kimia Farma” dalam strategi 

marketing public relations dalam meningkatkan citra perusahaan.  
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