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ABSTRAK 


Pameran telah dipandang oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai media 
informasi yang secara transparan dapat mengenalkan sekaligus memamerkan produk
produk baik yang beredar di masyarakat maupun produk -produk barn yang akan 
dikenalkan kepada masyarakat luas. Namun dewasa ini, pameran yang 
diselenggarakan oleh perusahaan jasa penyelenggara pameran tidak hanya 
memamerkan produk yang sejenis dan produk yang telah dikenal oleh masyarakat. 
Namun beberapa perusahaan jasa tersebut telah menyelenggarakan pameran yang 
memuat berbagai jenis produk atau biasa yang disebut dengan pameran multiproduk. 

Selain memamerkan produk elektronik, otomotif, kebutuhan rumah tangga, 
pameran multiproduk juga memamerkan produk-produk daerah yang layak dijual di 
tengah masyarakat sebagai pengenalan dan pengembangan potensi wisata suatu 
daerah. 

Pelaksanaan pameran oleh perusahaan jasa penyelenggara pameran sudah 
seharnsnya . dikerjakan secara serius dan profesional sebab kegiatan tersebut selain 
menyangkut kepuasan exhibitor sebagai peserta pameran juga melibatkan masyarakat 
sebagai konsumen kedua. Konsumen merupakan individu yang memberikan 
penilaian dalarn bentuk kepuasan sebuah pelayanan suatu perusahaan jasa yang akan 
menyangkut kualitas dari kinerja perusahaan jasa tersebut. 

Pelaksanaan pameran multiproduk oleh Citra Pamerindo, sarna halnya dengan 
pelaksanaan pameran satu jenis produk yang telah biasanya diselenggarakan . Narnun 
dalam hal ini bedanya, membtltuhkan lebih banyak tenaga kerja, peralatan dan 
luasnya lahan. Pameran multiproduk biasanya membutuhkan lahan kurang lebih 
seluas 2 Ha dan sedikitnya 20 tenaga kerja di kantor dan di lapangan. Sarna halnya 
dengan pelaksanaan pameran biasanya, pameran multiproduk dalam pelaksanaannya 
membutuhkan persiapan yang diantaranya menyiapkan judul parneran, pengurusan 
izin selama berlangsungnya pameran, penentuan lokasi dan lay-out pameran, 
pembangunan stand dan pengorganisasian oleh sekelompok individu selama pameran 
dilaksanakan. 
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