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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era perkembangan zaman saat ini, perusahaan tidak mampu 

lagi memaksa konsumen untuk membeli produknya. Banyak konsumen 

yang semakin kritis dan teliti dalam memilih produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, memaksa perusahaan harus selalu tanggap 

dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Akan 

tetapi, tanggap terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen saja tidaklah 

cukup karena tidak dapat membuat konsumen akan melakukan pembelian 

ulang. Perusahaan harus mampu menjaga loyalitas pelanggannya terhadap 

merek produknya sehingga menjamin kelangsungan hidup perusahaan.  

Seiring perkembangan zaman, dunia bisnis di Indonesia juga mengalami 

kemajuan yang pesat. Saat ini banyak badan-badan usaha baru yang 

bermunculan, salah satunya Event Organizer (EO).  

EO hadir sebagai alternatif ketika penggunaan media baik cetak 

maupun elektronik tidak lagi efektif dalam menyampaikan pesan kepada 

sasaran. Event Organizer secara praktis merupakan bentuk konkrit dari 

bisnis public relations. Baik oleh perusahaan itu sendiri atau dengan 

menyewa jasa EO, pada prinsipnya EO memberdayakan sumber daya 

manusia untuk merancang sebuah acara dengan tujuan mendatangkan 

benefit secara material atau pun non material bagi perusahaan dan sasaran 

konsumen. Event organizer merupakan salah satu sarana komunikasi dan 

pemasaran strategis yang telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan. Dari 

perusahaan kecil hingga perusahaan besar menggunakannya untuk 

kegiatan-kegiatan seperti product launching, press conference, atau event-

event promosi. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan 

berkomunikasi dengan konsumen-konsumen potensial mereka.  

EO dapat menarik peserta melalui liputan media atau mengundang 

mereka secara langsung ke acara yang sedang diadakan. Saat ini bidang 

usaha EO masih terbilang baru dan pelaksanaannya sangat membutuhkan 

keahlian terutama dalam bidang organisasi dan komunikasi.  Dalam 
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persaingan bisnis, merek merupakan sesuatu hal yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian yang 

berpengaruh bagi volume penjualan suatu perusahaan.  

PT Telekomunikasi Selular (Persero) Tbk merupakan perusahaan 

penyedia layanan jasa dan  jaringan telekomunikasi terluas dan tersebar di 

Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan 

pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta pada akhir tahun 2015. 

Penjualan tersebut dipengaruhi oleh segmenting, Targeting serta 

Positioning yang tepat yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Selular 

(Persero) Tbk, sehingga perusahaan mampu mencapai target sesuai dengan 

yang di harapkan. PT Telekomunikasi Selular (Persero) Tbk senantiasa 

melakukan pendekatan-pendekatan dengan konsumen agar konsumen 

mampu merasa terarah dan nyaman dalam mengkonsumsi produk dari PT 

Telekomunikasi Selular (Persero) Tbk. Telkomsel adalah salah satu 

perusahaan operator seluler terbesar di Indonesia, peringkat perusahaan 

terbesar ke 7 di dunia dan merupakan market leader di Indonesia. Target 

pasar yang telah dilakukan oleh Telkomsel dimulai dari perkotaan, ibukota 

kecamatan, daerah perintis, hingga desa perbatasan negeri, baik di gugusan 

pulau kecil ataupun hutan pedalaman. Munculnya beberapa operator 

seluler menimbulkan persaingan yang semakin ketat pada industri 

telekomunikasi seluler, produk telekomunikasi seluler semakin bertambah 

dan beraneka ragam. Menyadari fenomena tersebut, masing-masing 

operator seluler berusaha semaksimal mungkin menciptakan inovasi fitur-

fitur baru agar tidak ditinggalkan pelanggannya. Dalam hal ini, operator 

bukan saatnya lagi mengandalkan produk dan harga semata, tetapi perlu 

menciptakan suatu bentuk kegiatan promosi yang bisa menjadi pendorong 

peningkatan penjualan produknya, dan tentunya untuk memenangkan 

kompetisi dengan kompetitornya. Selama beberapa periode ini PT 

Telekomunikasi Selular (Persero) bekerjasama dengan sebuah EO di 

Surabaya untuk menyelenggarakan kegiatan promosi.  

ION Productions merupakan salah satu EO dari PT. Gloria Global 

Group yang berdiri sejak tahun 1999 dan sudah banyak dikenal dan 
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dipercaya oleh berbagai klien khususnya di event marketing seperti, 

launching product, pameran, tenant both, dll. EO ini berada di Jl. Klampis 

Aji no. 7A, Surabaya. Dikarenakan ION Productions selalu berhasi 

menjalankan tujuan dari Telkomsel maka dari itu, Telkomsel selalu 

memakai jasa EO dari ION Productions. Beberapa event Telkomsel yang 

pernah diselenggarakan ION Productions sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Event Telkomsel Yang Pernah Diselenggarakan ION Productions 

Nama Event 
Tahun 

Pelaksanaan 

HUT Telkomsel 4-7-2016 

Penanaman 1000 Pohon Mangrove di Pantai 

Kenjeran with Bu Risma ( Walikota Surabaya ) 

2016 

Pisah Sambut Vice President Telkomsel Jawa – 

Bali 29 Maret 2016 

2016 

Telkomsel Ramadhan Malang Town Square 2018 

Event Telkomsel Dunia Games Surabaya 2019 

Telkomsel Posko Natal & Tahun Baru (KBS, 

Kenjeran, Terminal Bungurasih, Juanda) 

2019 

Sumber : Company Profile ION Productions 

Salah satu cara dari Telkomsel untuk selalu bertahan pada posisi 

puncak sebagai provider yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu 

dengan cara menyelenggarakan 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 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAIR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN... HIMAWAN WISNU W.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4 
 

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 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 
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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 bagi marketing manager untuk memasarkan produknya dapat 

dilihat pada gambar 1.3 

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%). Aaker dalam Handayani, 

dkk (2010: 62), mendefinisikan kesadaran merek adalah kemampuan dari 

konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek 

termasuk ke dalam kategori produk tertentu. 
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Mengacu pada teori tentang event, maka event marketing yang 

diadakan oleh Telkomsel yang bekerjasama dengan ION Productions 

merupakan sarana meningkatkan brand awareness dan meningkatkan 

penjulan untuk tetap bertahan pada posisi top of mind sebuah produk di 

masyarakat. Untuk membuat sebuah event yang mampu memenuhi tujuan 

meningkatkan brand awareness dan penjulan maka diperlukan sebuah 

konsep yang menarik dan out of the box dari event marketing yang lain. 

Konsep event adalah ide dasar dari suatu acara yang melandasi setiap 

aspek kegiatan. Berikut beberapa data dari peningkatan brand awareness 

Telkomsel melalui eventnya. 

Gambar  1.3 

Bukti Peningkatan Brand Awareness dari Akun IG Telkomsel  
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Sumber : Instagram Telkomsel, Juli 2020 

 

Beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan pada event 

Telkomsel yang diselenggarakan oleh ION Productions yaitu karena pada 

zaman sekarang banyak sekali perusahaan - perusahaan yang melihat 

promosi sudah merambah ke entertain, oleh sebab itu para perusahaan 

tersebut menggunakan jasa khususnya Event Organizer untuk membantu 

memasarkan produk-produk mereka agar dapat dikenal cepat oleh 

konsumen dan mempertahankan eksistensi sebuah merek. Oleh karena itu 

pentingnya penelitian ini untuk mempelajari hal lebih lanjut tentang faktor 

apa saja yang menjadi keputusan pemilihan konsep event marketing 

Telkomsel yang diselenggarakan ION Productions untuk meningkatkan 

brand awareness dan peningkatan penjulan. Berdasarkan uraian latar 

belakang permasalahan di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran ION Productions sebagai 

sarana marketing untuk membantu perusahaan agar dapat memasarkan 

produk-produk mereka. Penelitian ini berjudul “Implementasi dan 

Pencapaian Brand Awareness Atas Aktivitas Penyelenggaraan Event 

Marketing Oleh ION Productions : Studi Pada Event Telkomsel 2019”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada Tugas Akhir kali ini sebagai berikut  : 

1. Faktor apa saja yang dapat menjadi pertimbangan sebuah EO untuk 

menetapkan dan menjalankan sebuah konsep event ? 

1.3. Tujuan 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan maka tujuan penelitian 

tersebut adalah :  

1. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang dilakukan ION 

Productions dalam menetapkan konsep event. 

1.4. Manfaat 

Penyusunan Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi perguruan 

tinggi, PT. Gloria Global Group (ION Productions), serta mahasiswa 

antara lain: 

1.4.1 Bagi Universitas Airlangga 

1. Sebagai masukan, guna pengembangan kurikulum yang sesuai 

kebutuhan dalam kehidupan sehari – hari. 

2. Membangun hubungan baik dengan PT. Gloria Global Group 

(ION Productions) 

1.4.2 Bagi PT. Gloria Global Group   

1. Memberi kontribusi dalam pelaksanaan 

pengembangan dan peningkatan Sumber Daya yang 

berdaya saing. 

2. Sarana mengetahui kualitas pendidikan di Universitas 

Airlangga. 

3. Diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh keputusan pemilihan konsep dalam 

penyelenggaraan event terhadap branding produk suatu 

perusahaan dan langkah yang tepat untuk meningkatkan 

kualitas penyusunan konsep event yang dapat 

meningkatkan branding produk. 
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1.4.3 Bagi Mahasiswa D-III Manajemen Pemasaran 

a. Dapat menjadi gambaran dunia kerja secara langsung 

pada  divisi Marketing di PT. Gloria Global Group (ION 

Productions). 

b. Dapat mengaplikasikan ilmu pemasaran dan manajemen 

event organizer di PT. Gloria Global Group (ION 

Productions). 

c. Menguji kemampuan mahasiswa pada divisi Marketing 

d. Melatih mahasiswa untuk berkomunikasi yang baik 

dengan klien dan calon klien. 
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1.5. Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 1.2 

Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

No Keterangan 
Mar 2020 Apr 2020 Mei 2020 Jun 2020 Jul 2020 

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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