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BAB 1

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha saat ini tidak lepas dari adanya persaingan 

bisnis antar perusahaan. Untuk dapat mempertahankan kredibilitas 

perusahaan yang telah lama berdiri dan munculnya perusahaan-perusahaan 

baru yang saling bersaing dalam mendapat minat dan memperoleh 

keuntungan usaha dari masyarakat luas, menjadikan perusahaan-perusahaan 

terus berupaya untuk memperkenalkan usahanya dan bidang-bidang bisnis 

apa saja yang mereka miliki kepada masyarakat. Hal ini dapat dirasakan 

dengan dari banyaknya perusahaan yang mengiklankan produknya di media

online seperti instagram dan facebook. Dengan adanya kondisi tersebut, maka 

para perusahaan atau pemasar terdorong untuk mencari alternatif tambahan 

guna mendukung aktivitas komunikasi agar pesan komunikasinya diterima 

secara baik oleh sasarannya.

Alternatif tambahan yang dapat dilakukan adalah dengan melalui 

event marketing. Event marketing merupakan salah satu cara yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan dengan cara membuat suatu event atau kegiatan 

tertentu yang dapat memperkenalkan produk atau perusahaannya kepada 

masyarakat dan sasaran yang dituju (Belch (2012:549)). Beberapa contoh 

event marketing yang dapat dilakukan adalah konferensi, pameran, festival, 

peluncuran produk dan berbagai kegiatan yang dianggap dapat memasarkan 

produk suatu perusahaan.

Menurut Noor (2013:8), event merupakan suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup 

manusia, baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, 

budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta 

melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggrakan pada waktu tertentu. 

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam sebuah event, event menjadi 

suatu media komunikasi yang sangat efisien dari sebuah brand atau 

perusahaan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan konsumen 

yang menjadi target pasar mereka. Menurut Hasson (2008:135) event
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merupakan media komunikasi untuk menciptakan koneksi antara brand

dengan pelanggan. event dirancang bukan hanya untuk mengenalkan brand

kepada pelanggan baru, namun juga meningkatkan loyalitas pelanggan lama 

melalui kegiatan berformat interaktif dan eksperiental.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa event merupakan media 

komunikasi yang bertujuan untuk mengenalkan sebuah brand kepada 

masyarakat. Namun tidak hanya itu, event secara tidak langsung juga menjadi

media komunikasi untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada publik. 

Informasi dan pesan yang coba disampaikan melalui event dengan 

mengandalkan interaksi antara perusahaan dengan khalayak atau konsumen. 

Dari interaksi tersebut perusahaan atau pemasar juga dapat secara langsung 

mendapatkan respon dari khalayak atau konsumen yang menjadi target dalam 

event tersebut.

Divisi Riset PPM Manajemen melakukan survei yang bertujuan untuk

melihat efektifitas suatu event marketing.

Gambar  1.1
Awareness & Efektifitas Event Marketing

Sumber : Divisi Riset PPM Manajemen, Mei 2008

Penelitian dilakukan dengan mewawancara 41 Marketing Manager

dari berbagai perusahaan di Jakarta. Penggunaan event marketing bagi  

mereka ternyata bukan hal baru. 95% perusahaan telah menggunakan event

marketing dan 78% nya mengatakan bahwa event marketing dinilai efektif 

dalam kegiatan pemasaran. Alasan mengapa event marketing dinilai efektif 
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bagi marketing manager untuk memasarkan produknya dapat dilihat pada 

gambar 1.2

Gambar  1.2
Alasan Event Marketing Dinilai Efektif

*Lainnya : efektif untuk launcing produk baru, efektif untuk digunakan oleh perusahaan non 

direct selling, dan efisien dalam menggunakan tenaga kerja 

Sumber : Divisi Riset PPM Manajemen, Mei 2008

Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa 17.1% perusahaan 

mengungkapkan bahwa event marketing dinilai efektif untuk meningkatkan 

awareness. Event marketing juga efektif untuk meningkatkan product image

dan meningkatkan penjualan yang (masing-masing 14.6%), berkomunikasi 

dengan ke pasar sasaran, menambah jumlah pelanggan baru (masing-masing 

12.2%).

Mengacu pada riset diatas maka bisnis event organizer menjadi salah 

usaha yang sangat menjanjikan pada saat ini, karena setiap pelaku bisnis pasti 

membutuhkan event organizer atau promotor sebagai penunjang kesuksesan 

dalam event yang dibuat. Menurut Goldblatt (2013) Event Manajemen adalah 

kegiatan professional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok 

orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta 

bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, 

melakukan perencanaan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan 

untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Dengan demikian 

manajemen event dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian sebuah 
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kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis efisien, dan efektif. 

Kegiatannya meliputi konsep (perencanaan) sampai dengan pelaksanaan 

hingga pengawasan. Ketika melakukan manajemen event semua orang harus

bekerja keras dengan visi yang sama untuk menghasilkan event yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Sangatlah diperlukan kekompakan pada setiap 

orang yang terlibat dalam sebuah tim. Maksudnya, dalam sebuah tim itu tidak 

boleh merasa dirinya paling kuat, hebat dalam menjalankan tugas, tapi 

semuanya harus saling bergantung satu sama lain. Adapun tim yang 

dimaksudkan dalam pelaksanaan manajemen event itu adalah EO (Event

Organizer).

Di Surabaya sendiri sudah banyak industri-industri EO yang berdiri 

seperti Otak-otak Event Organizer, Dyandra, Aertena EO, Spade EO. Hal ini 

membuat persaingan dalam industri EO menjadi sangat ketat, sehingga 

membuat setiap pelaku bisnis EO harus meningkatkan strategi pemasaran 

mereka supaya lebih bisa diketahui oleh masyarakat luas. Otak-otak Event 

Organizer selain bidang usaha pelayanan jasa EO, EO ini juga memliki 

berbagai bidang usaha lain seperti 91 Event, Wedding dan Funorganizer dan 

Box Production yang berada dibawah naungan PT. Banyu Bening Komunika. 

PT. Banyu Bening Komunika ini mempunyai cabang di beberapa kota seperti 

Jakarta, Makassar, Yogyakarta dan Denpasar yang berpusat di Surabaya.

Otak-otak Event Organizer merupakan perusahaan berkelas nasional 

yang bergerak di bidang EO yang sudah berjalan selama 15 tahun, kantor EO 

ini berada di Jl. Simpang Darmo Permai Selatan IV No.06 kota Surabaya. 

Dengan pengalaman yang sudah cukup lama Otak-otak Event Organizer 

sudah berhasil menggarap berbagai macam event seperti event pemerintah, 

sport, konser dan wedding. Dalam beberapa bulan terakhir Otak-otak event 

Organizer telah menggarap beberapa event besar yang masuk dalam kategori 

nasional seperti peresmian tol Trans-Jawa yang langsung di hadiri oleh 

Presiden Indonesia bapak Jokowi, Millenial Road Safety, Bromo KOM 

Challange, dan PINTER POLRI. Saat ini Otak-otak Event Organizer juga 

sudah dipercaya oleh beberapa perusahaan besar untuk mengerjakan proyek 
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event mereka seperti Jawa Post, Honda, PT. DELTOMED 

LABORATORIES, dan PT Fast Food Indonesia. 

Dengan banyaknya para penggiat industri EO yang ada di surabaya 

maka Otak-otak Event Organizer terus meningkatkan pelayanan mereka 

terhadap proyek-proyek yang diterima sehingga kepuasan client terhadap 

kinerja Otak-otak Event Organizer semakin baik. Untuk itulah dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran promosi yang digunakan Otak-otak Event Organizer dalam 

mempertahankan eksistensi perusahaan dalam industri EO.

Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Bauran Promosi Otak-otak Event Organizer 

Dalam Mempertahankan eksistensi Perusahaan dalam industri EO ?

2. Bagaimana tahapan yang dilakukan Otak-otak Event Organizer dalam 

merancang sebuah event ? 

Tujuan Tugas Akhir 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan maka tujuan penelitian 

tersebut adalah : 

1. Untuk mengetahui Strategi Bauran Promosi yang digunakan Otak-

otak Event Organizer dalam mempertahankan eksistensi perusahaan

dalam industri EO

2. Untuk mengetahui tahapan yang dilakukan Otak-otak Event 

Organizer dalam merancang sebuah event 

Manfaat Tugas Akhir 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

terhadap beberapa pihak yang antara lain adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan 

juga pengalaman empirik yang positif bagi peneliti tentang strategi 

komunikasi pemasaran sebuah event.

b. Bagi Penyelenggara.
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu temuan yang 

mampu memberikan masukan atau informasi kepada pihak Otak-otak Event 

Organizer.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dimasa 

mendatang.
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Jadwal Tugas Akhir 

Tabel 1.1
Jadwal Tugas Akhir

No Keterangan
Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 Mei 2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Pengajuan

Proposal 

Permohonan 

Izin Tugas 

Akhir

2

Penentuan 

Dosen 

Pembimbing

3
Pembekalan 

Tugas Akhir

4

Praktik

Kerja 

Lapangan

5

Penentuan 

Topik dan 

Judul

6

Konsultasi 

Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir

7

Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir

8
Sidang 

Tugas Akhir
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Kerangka Penelitian

Gambar  1.3
Kerangka Penelitian

Otak-otak Event 

Organizer

Strategi bauran Promosi Otak-otak Event 

Organizer dalam mempertahankan eksistensi

Perusahaan

Promotion

(Promosi)

Periklanan

(advertising)

Penjualan Personal

(Personal Selling)
Promosi Penjualan

(Sales Promotion)

Hubungan Masyarkat

atau Publisitas

(Public Relation)

Pemasran Langsung

(Direct Marketing)
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