
 
 
 

ABSTRAK 
 
 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bermaksud mendeskripsikan strategi 
marketing  public relations CITRALAND Surabaya dalam membangun reputasi pada 
publik konsumen. Suatu perusahaan apapun jenis usahanya harus memiliki reputasi yang 
baik jika menginginkan untuk tetap eksis. Reputasi merupakan bagaimana publik 
memandang dan berpersepsi tentang perusahaan, dengan memiliki reputasi yang baik 
maka citra perusahaan juga akan terjaga dan bahkan dapat meningkat.  
 CITRALAND merupakan developer dengan segmentasi menengah keatas yang 
mengusung tema kota mandiri. Anak perusahaan terbesar PT. Ciputra Surya. Tbk tersebut 
memasuki bisnis property Surabaya dengan menciptakan kawasan hunian berkonsep city 
for first class living dengan Singapura sebagai acuan pengembangan. Menyikapi 
persaingan bisnis property membuat reputasi menjadi faktor penting karena konsumen 
tidak hanya melihat kualitas produk namun juga reputasi developer- nya. Strategi 
marketing public relations merupakan strategi yang  bertujuan untuk menciptakan dan 
mempertahankan pemahaman dan hubungan baik antara perusahaan dan publiknya.  
 Dengan memadukan antara public relations dan marketing maka akan tercipta 
citra positif secara keseluruhan tidak hanya produk atau jasa namun juga nama 
perusahaan. Penelitian mengenai Strategi marketing public relations CITRALAND dalam 
membangun reputasi pada publik konsumen dilatarbelakangi oleh keberadaan 
CITRALAND yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagai developer yang 
memiliki reputasi positif, salah satunya adalah Best Corporate Image di ajang The 7th 
Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) Award 2007. Keberhasilan itu diawali dari 
keberanian mencetuskan konsep baru kota mandiri didukung dengan totalitas merealisasi 
komitmen.  
 Dengan kata kunci public relations, marketing public relations, consumer 
relations, dan reputasi, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan  strategi 
marketing  public relations CITRALAND Surabaya dalam membangun reputasi pada 
publik konsumen ini menggunakan tinjauan pustaka mengenai public relations, public 
relations sebagai sub system, marketing, identitas, citra dan reputasi, strategi marketing 
public relations, dan consumer relations. Metode yang digunakan adalah studi kasus 
dengan teknik pengumpulan data observasi partisipan dan indepth interview. Hasil dari 
penelitian ini CITRALAND menciptakan brand dengan melekatkan nama Ciputra,  
mengoptimalkan consumer relations, melakukan built in public relations, edukasi 
konsumen sistem reward, merancang program edukasi rutin dan berkesinambungan, 
menciptakan tren baru, dan bekerjasama dengan Surabaya Tourism Promotions Board.  
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