
 

 

ABSTRAK 

STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS OBJEK WISATA 

PANTAI BATUKARAS MELALUI KEGIATAN SURFING (Studi Pada 

Komunitas BSC (Batukaras Surf Club) Yang Terletak Di Kabupaten 

Pangandaran) : Harry Nugraha, 1209406026. 

  

             Dalam upaya meningkatkan kunjungan objek wisata pantai Batukaras, 

diperlukan adanya penerapan langkah-langkah strategi marketing yang lebih 

tepat, karena industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya 

pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Tak terkecuali diantaranya 

adalah upaya strategi marketing yang dilakukan oleh komunitas BSC melalui 

kegiatan surfing.  

             Karena itu lah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui serta menggali lebih dalam seluruh informasi yang terkait erat 

dengan kegiatan strategi marketing yang dilakukan oleh komunitas BSC, baik 

didalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.   

             Adapun teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori 

manajemen pemasaran. Penggunaan teori manajemen pemasaran ini 

dimaksudkan untuk memahami seni dan ilmu dalam memilih target pasar serta 

mendapatkan, menjaga, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, 

penyerahan, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang lebih unggul. 

            Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif, 

metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang bagaimana 

strategi maketing public relations yang dilakukan oleh komunitas BSC, dengan 

cara menjelaskan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan fakta yang ada, 

serta didukung juga oleh pernyataan -pernyataan yang disusun melalui 

observasi, wawancara serta dokumentasi.  

            Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa, strategi marketing 

public relations yang dilakukan oleh komunitas BSC melalui kegiatan surfing, 

adalah meliputi Perencanaan Event Batukaras Surf Competition yang mencakup 

rapat schedule event, pengembangan anggaran, penentuan jadwal dan lokasi, 

serta publikasi kepada target marketing. Pelaksanaan Event Batukaras Surf 

Competition mencakup kegiatan pengembangan anggaran, kegiatan penentuan 

lokasi, kegiatan publikasi, dan pelaksanaan hari H event. Evaluasi Event 

Batukaras Surf Club mencakup evaluasi anggaran, evaluasi lokasi, evaluasi 

event dan penentuan hasil target marketing.  

            Maka penelitian ini paling tidak memiliki beberapa saran dan kegunaan 

yaitu untuk menjadikan sebuah kontribusi pemikiran bagi keilmuan 

komunikasi, khususnya dalam bidang humas mengenai bidang kajian strategi 

Marketing Public Relations, juga dapat dijadikan referensi bagi pengelola 

swasta maupun pemerintah Objek wisata pantai Batukaras untuk lebih 

mengemas strategi promosi secara terstruktur dan berencana dengan melibatkan 

pihak-pihak lain, guna mengembangkan sektor daerah tempat wisata, terutama 

menyangkut sarana dan fasilitas yang masih minim. 


