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SAMBUTAN DIREKTUR 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

 

Bapak/Ibu peserta seminar yg terhormat, 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Kegiatan Seminar Nasional Riset Terapan merupakan program yang dilaksanakan di Politeknik 

Negeri Jakarta setiap tahunnya oleh setiap Program Studi yang ada di lingkungan PNJ dalam 

rangka peningkatan kualitas SDM PNJ dan pengembangan riset terapan yang berorientasi 

kepada inovasi teknologi. 

 

Pagi ini kita akan melaksanakan Seminar Nasional Riset Terapan Bidang Administrasi Bisnis 

dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Event). Harapan kami, seminar ini dapat 

menghasilkan rumusan berupa ilmu pengetahuan baru di bidang Administrasi Bisnis dan MICE 

yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan masyarakat pada umumnya. Khususnya, tantangan 

kami agar peserta seminar dalam waktu dekat dapat memikirkan kontribusi langsung 

kepakarannya terhadap program pemerintah untuk membangun SDM Unggul. PNJ harus ikut 

berperan dalam merealisasikan program pemerintah tersebut. Jika bicara PNJ, bukan hanya 

dosennya saja, tapi civitas akademika, termasuk tenaga administrasi, mahasiswa, dan alumni. 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selamat melaksanakan seminar, semoga lancar dan 

kegiatan ini diridhoi oleh Allah SWT. Terimakasih. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Depok, 17 Juli 2020 

Direktur Politeknik Negeri Jakarta 

 

 

Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T 

NIP 198003242009121002 
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SAMBUTAN KETUA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

 

Assalamu’alaikum WR.WB 

 

Segala Puji bagi Allah SWT. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita 

semua sehingga Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE jurusan 

Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta dapat terlaksana dengan baik. 

Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE ini adalah pertemuan ilmiah dan 

forum tukar menukar informasi bagi para peneliti di bidang Administrasi Bisnis dan MICE 

atau keilmuan lainnya yang melibat perguruan tinggi. Lembaga Penelitian, Industri dan 

Pemerintah. Iteraksi antar perspektif yang berbeda ini tentunya dapat menjadi sarana untuk 

mencipkan kesinambungan dan perkembangan teknologi yang tepat untuk diterapkan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan Administrasi Niaga khususnya 

dan jurusan lainnya. Selaku penanggung jawab kegiatan seminar ini, saya mengucapkan 

banyak terima kasih kepada jajaran Pimpinan Jurusan AN dan Pimpinan Politeknik Negeri 

Jakarta. Narasumber, rekan sejawat baik dari Politeknik Negeri Jakarta maupun dari perguruan 

tinggi lainnya para peneliti, para undangan serta tidak lupa kepada panitia yang telah bekerja 

keras dengan penuh semangat sehingga kegiatan ini dapat terlaksakan dengan baik. 

Akhirnya kritik dan saran membangun diharapkan dapat disampaikan kepada kami demi 

terwujudnya Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE yang lebih baik di 

tahun-tahun mendatang. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Depok, 17 Juli 2020 

Ketua Jurusan AN PNJ 

 

 

Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd 

NIP 196209121988032003 
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SAMBUTAN 

KETUA STEERING COMMITTEE 

 

Assalamualaikum Wr, Wb 

Segala Puji bagi Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua 

sehingga Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis dan MICE ke-IX (Online) dengan Tema 

“Sumber Daya Manusia Unggul Sebagai Pilar Pertumbuhan Bisnis, MICE dan Pariwasata Indonesia 

Yang Berkualitas” dapat berjalan dengan lancar. Seminar Nasional ini bertujuan sebagai forum 

diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, dan juga sebagai wadah untuk saling 

bertukar informasi, juga berdiskusi yang melibatkan banyak pihak mulai akademisi, praktisi dan 

pemerintah. Interaksi antar perspektif yang berbeda ini tentunya dapat menjadi sarana untuk 

menciptakan kesinambungan dan perkembangan teknologi yang tepat untuk diterapkan di industri dan 

masyarakat sehingga dapat meningkatkan dan mendukung kemandirian masyarakat di era modernisasi. 

Sebagai Ketua Steering Committee, pada kesempatan ini saya akan melaporkan beberapa hal. Yang 

pertama, narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Raty Ning selaku Wakil Presiden Direktur Pacto 

Convex dan Bapak Budi Satria Isman selaku CEO PT. Mikro Investindo Utama. Awalnya kami juga 

mengundang Bapak Ridwan Kamil, akan tetapi karena kesibukan beliau terkait penanganan COVID-

19, maka beliau berhalangan hadir. Yang kedua, jumlah presenter dan partisipan yang sudah mendaftar 

adalah sebanyak 150 orang. Para presenter dan partisipan tersebut berasal dari berbagai latar belakang 

diantaranya Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Telkom, President University, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Agung Podomoro, Universitas Pertamina, 

Universitas Islam Nusantara, Universitas Surabaya, dan masih banyak lagi. 

Selaku penangganggung jawab kegiatan seminar ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 

Direktur Politeknik Negeri Jakarta dan jajarannya, para Narasumber, para media partner, para rekan 

sejawat dari perguruan tinggi, para undagan serta tidak lupa kepada rekan steering committee dan 

panitia yang telah bekerja keras dan penuh semangat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. 

Akhirnya kritik dan saran membangun sangat diharapkan dapat disampaikan kepada kami demi 

terwujudnya Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE yang lebih baik di tahun 

mendatang. 

Wassalamualaikum Wr, Wb 

 

Depok, 21 Juli 2020 

Ketua Steering Commmittee 

Seminar Nasional Riset Terapan 

 

 

Dr. Nidia Sofa, S.Pd.I, M.Pd 

198310222015042001 
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STRUKTUR ORGANISASI STEERING 

 

 

Direktur   :  Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T 

Pengarah   :  Anicetus Damar Aji, S.T., M.Kom 

       Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd 

Ketua Panitia   :  Dr. Nidia Sofa, S.Pd.I., M.Pd 

Wakil Ketua   :  Restu Jati Saputro, S.Si., M.Sc 

Sekretaris 1   :  Fortuna Zain Hamid, S.E., M.Si 

Sekretaris 2   :  Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd 

Bendahara   :  Yanita Ella Nilla Chandra, S.AB., M.Si 

Scientific Program  :  Dr. Christina L Rudatin, S.E., M.Si 

       Sudarno, S.E., M.Si 

       Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si 

       Dr. Nining Latiningsih, S.H., M.H 

Seksi Pemasaran &  :  Dr. Syamsu Rizal, S.E., M.M 

Kerjasama 

Seksi Acara & Publikasi :  Fauzi Mubarak, S.ST., M.T 
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SUSUNAN ACARA KEGIATAN 

SEMINAR NASIONAL RISET TERAPAN ADMINISTRASI BISNIS 

DAN MICE KE-IX (ONLINE) TAHUN 2020 

“Sumber Daya Manusia Unggul Sebagai Pilar Pertumbuhan Bisnis, MICE dan 

Pariwisata Indonesia Yang Berkualitas” 

 

 

Selasa, 21 Juli 2020 
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DAFTAR FULL PAPER SEMINAR NASIONAL RISET TERAPAN 

ADMINISTRASI BISNIS DAN MICE KE-IX (ONLINE) 

 

Kode Nama Pemakalah Institusi Judul 

028HBSDM1 Hadafi Bahtera 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan 

Tetap PT Reethau Cipta Energi 

031NRSDM1 Nadya Rachmayanti 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Stres Kerja Karyawan Pada 

Bagian Finance & Business Partner di PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

085FRSDM1 Fitri Ramadhana 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Beban Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap 

Komitmen Organisasi Karyawan Divisi HCM 

PGN 

00104LSSSDM1 Lugi Setyo Sugiri 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaruh Lingkungan Kerja dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing 

00112RTRSDM1 
Raden Talitha Rahma 

Gritha 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaruh Sistem Manajemen K3 Terhadap 

Risiko Kecelakaan Kerja di PT Insan Madani 

Konsulindo 

089GPWKU1 Gina Pamphila Widi 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensitas 

R&D pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 2015-2018 

046RAPM1 Risma Ardilla 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Efektivitas Iklan Produk Mie Sedaap dengan 

Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) 

087SHPM1 Syifa Harfiany 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Implikasi Strategi Bisnis Jasa Kapal Pengangkut 

Batubara Berdasarkan Posisi Matriks BCG PT 

XYZ 

00103FWPM1 Faizatul Wahidah 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran dengan 

Menggunakan Komunikasi Non Verbal dalam 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Tuli) di 

Kedai Kopi Tuli – Duren Tiga Pancoran Jakarta 

Selatan 

00113DWPM1 Dhealiawanti 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Analisis Diferensiasi Produk Terhadap 

Kepercayaan Konsumen pada Eiger Store di Kota 

Depok 
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Kode Nama Pemakalah Institusi Judul 

00102DAAB1 Daisy Afika 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaruh Persepsi dan Motivasi Berwirausaha 

terhadap Minat Mahasiswa menjadi Entrepreneur 

00116ADPM1 Ana Deslianti 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Kemudahan 

terhadap Keputusan Penggunaan Fitur Go-Food 

Aplikasi Online Go-Jek 

014INPMC1 Ines Nurmida Paskawati 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Peran dan Tugas Mitra Pemasaran dalam 

Penyelenggaraan Indonesia Hospitality And 

Design Expo 

015ASMC1 Angela Stefani 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Peran Media Sosial dalam Promosi Event Sand 

Dunes Geospatial Run 2019 

016MGMC1 Ma’arij Gheffiro 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Efektifitas Project Officer dalam 

Penyelenggaraan Event ASEAN Coastal Clean 

Up 2019 

017LSMMC1 Liviana Setianur M. 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penerapan Media Promosi pada Pameran Jakarta 

Audio Visual Week 2019 

021DAMC Dinda Auliya 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pelaksanaan Semiloka Executive Learning 

Forum: “Efektif Membangun Pola Pikir Digital” 

022RMAMC1 Rara Manda Apsari 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penanganan Sistem Website dalam Proses 

Registrasi Exhibitor pada China International 

Import Expo 2019 

025KYMC1 Kusuma Yulianingsih 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pelaksanaan Talkshow “Meet Up with 

Community”Oleh BPJS Kesehatan 

027BAPMC1 Bima Aditya Putra 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Perancangan Manajemen Strategis guna 

Meningkatkan Kemitraan Media pada Trade 

Expo Indonesia 2019 

033APDMC1 Alfiani Pelangi Dewi 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Proses Mendapatkan Exhibitor pada Pameran 

Produk Hutan Sosial dalam FESTIVAL 

PESONA 2019 

034GMRMC1 Gema Raka Febritanta 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Analisis Program Acara pada Pameran Crafina 

2019 

035TCBMC1 Thalia Chinara Bhaskara 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Prosedur Kerja Divisi Operasional Dalam BMW 

Exhibition Kopi Panas Jakarta Tahun 2019 

036HAIMC1 Hanifati Azatil Ismah 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penerapan Metode SWOT Matrix dalam 

Perencanaan Strategi Pemasaran Booth Pameran 

JIPREMIUM 2019 
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Kode Nama Pemakalah Institusi Judul 

037RRDMC1 Rizky Ramadhany 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengadaan Logistik pada Penyelenggaraan Event 

Festival Oktobeerfeast 2019 

040ARYMC1 Alitta Rizki Yanera 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Proses Persiapan Registrasi Simposium dalam 

Event 5th Asia Pacific Ophthalmic Trauma 

Society Meeting 2020  

044SMKMC1 Sekar Mayang Kuning 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penerapan Checklist Kebutuhan Operasional 

Exhibitor Pada Pelaksanaan Pameran: Indonesia 

Dental Exhibition & Conference (IDEC) 2019 

051AWMC1 Aufa Widiasury 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Penanganan Persiapan Workshop Sebagai 

Supporting Program Pada Kongres Medis 

055ARMC1 Alam Ramadhani 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Insentif dengan Tujuan Brand Awareness pada 

Perusahaan PT WYETH NUTRITION  

056NAMC1 Nadya Amalia 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Proses Perencanaan dan Penyelenggaraan Event 

Pertamina Digital Fun Run 2019 

057EVEMC1 Everlin 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Proses Pelayanan Exhibitor oleh Tim Operasional 

pada Event Indonesia Fintech Summit and Expo 

2019 

058FPPMC1 Febrian Praharanti Putri 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Pelaksanaan Supporting Event pada Pameran 

Jakarta International Premium Products Fair 2019 

059WDSMC1 Widya Denata Sari 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Kegiatan Promosi Pada Event Bogor Wonderful 

Golf 2019 oleh DISBUDPAR Kabupaten Bogor  

060MKAMC1 
Muhammad Khafi 

Abhilah 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penanganan Secure and Safety Pada Event 

Festival oleh  PT SAMSARA INDONESIA 

061GIPMC1 Gadis Indahsari Puspa 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Proses Pengadaan Barang Event Synchronize 

Fest 2019 

062DFMC1 Della Frishela 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Proses Registrasi Visitor  pada Event  Indonesia 

Infrastructure Week 2019 

063KWMC1 Kiki Widianti 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Strategi Pemilihan Key Opinion Leader dalam 

Membangun Brand Awareness pada Event 

Rebranding OLX 

064GPSMC1 
Gilang Perdana 

Syahrudin Nur 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Strategi Pemilihan Narasumber Untuk Event  

Workshop oleh DISBUDPAR Kabupaten Bogor 

065YCGMC1 Yuga Cahya Gumilang 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Hambatan dan Solusi Divisi Operasional Dalam 

Penyelenggaraan Event  Indo EBTKE CONEX 

2019 
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Kode Nama Pemakalah Institusi Judul 

066FARMC1 Fariz Aditya Rachman 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Perencanaan dan Pengadaan Logistik pada Event 

Commercial Conference 2019 

067ARAMC1 
Alifa Rahida Aulia 

Fitra 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Efektivitas Sponsorship Dalam Penyelenggaraan 

Pameran 34th Trade Expo Indonesia 

068RIPMC1 
Muhamad Radhitya 

Iksal Putra 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Peran Publikasi dan Dampak pada Pelaksanaan 

FESTIVAL PERHUTANAN SOSIAL 

NASIONAL 2019 

069AIMC1 Anisah Isnaeni 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Ruang Lingkup Pekerjaan Administrasi Pada 

Event Penyuluhan Jasa Keuangan  

075RGAMC1 
Rizky Gaby Audi 

Vidya 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Proses Registrasi pada Event Capacity Building 

Linking To Finance 2019 

078ZYMC1 Zhafirah Yumna 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Proses Registrasi Pada Event Malam 

Penghargaan Subroto 2019 

080AFMC1 Amelia Fadhilla 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Efektivitas Telemarketing untuk event Principals 

Forum GESS Indonesia 2019 oleh Tarsus 

Indonesia  

081TAFMC1 Trinanda Athiyah Fajrin 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Faktor Sukses Penyelenggaraan Event 

Pertunjukan Toean Besar Oleh PT Kahyangan 

Abadi Andalan 

083FSMC1 Fahira Sandhi 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Registrasi 

Pembicara dan Partisipan Pada Event Konferensi  

086MNAMC1 
Muhammad Nabil 

Anandy 

Politeknik Negeri 

Jakarta 

Aktivitas Loading  In  dan Loading Out dalam 

Penyelenggaraan Pameran Plastics & Rubber 

Indonesia oleh PT. PAMERINDO INDONESIA 

TAHUN 2019 

097ADMC1 Aisyah Devanti 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Peran Akomodasi dalam Reuni Akademi 

Kepolisian oleh PT CARI Karya Kreatif 

099QSMC1 Qisthi Shabrina 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Proses Registrasi Online Dalam Event Rembuk 

Nasional Pariwisata Indonesia 2019 

00110ASAMC1 
Agatha Selaras Ayu 

Shimahate 

Politeknik Negeri 

Jakarta 
Proses Persiapan Logistik dalam Event Embassy 

Briefing The 3rd World Parliamentary Forum on 

Sustainable Development 2019 

00119CMUMC1 Catharina Martha Ulina 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Efektivitas Penanganan Media pada sport event 

“Indonesia VS Malaysia” Oleh PSSI 
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Kode Nama Pemakalah Institusi Judul 

00120ASMC1 Ajeng Saskitasari 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penyelenggaraan Mandiri I SEE FEST 2019 

dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan oleh 

CV. KOPI PANAS 

00121FNMC1 Farah Nabilah 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penggunaan DIGITAL INFLUENCER dalam 

Kegiatan Promosi Workshop (Studi Kasus: 

Workshop HCI x GET 2019 Palembang)   

00125NBFMC1 Nabila Berliana Farani 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Proses Registrasi pada Event 6th Asia Respiratory 

Leadership Forum 2019 

00127AMIMC1 Rahmi Sadat 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Penyelenggaraan Event Tasikmalaya Oktober 

Festival 2019 oleh DISPORABUDPAR Kota 

Tasikmalaya 

00128ASMC1 Athaya Salsabila 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Penerapan Manajemen Artis pada Event 

ALTERNADA TOUR di 5 Kota 

00129FRPMC1 Febe Ruth Priscilla 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Proses Pemilihan Venue pada Sport Event Lari 

00130FYHMC1 Fajar Yusuf Habibillah 
Politeknik Negeri 

Jakarta 

Pengaplikasian Checklist Loading pada Event 

COMMERCIAL CONFERENCE 2019  

093DBHM1 Dini Bapiani 
Politeknik Negeri 

Jakarta 
Restoran Nasi Gajah Dilihat dari Perilaku 

Konsumen 

079SMRHB1 
Sayid Muhammad Rifqi 

Noval 

Universitas 

Islam Nusantara 

Ancaman Terhadap Perlindungan Data Pribadi 

pada Era Keterbukaan Informasi : Telaah Awal 

Kebijakan Social Credit System Tiongkok 
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Hadafi Bahtera, Syamsu Rizal. (2020). 

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja  

Terhadap Tingkat Keluar Karyawan Pada Karyawan  

Tetap PT Reethau Cipta Energi 

 

Hadafi Bahtera1, Syamsu Rizal2 
 

1 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, hadafib@gmail.com  

 2 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, rsyamsurizal@yahoo.com    

 

 
ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze the effect of partial and simultaneous between the work environment and 

job satisfaction on permanent employee turnover intention of PT Reethau Cipta Energi. In addition, this research 

is expected to be a consideration for company leaders in paying attention to the work environment of employees 

and job satisfaction. So, the turnover intention of employees in the company can be minimized. This research 

includes causal associative with quantitative approaches with amount population of 136 permanent employees 

with sample calculations using of the slovin formula. So, the total sample is 58 respondents. In the sampling 

technique used in this research is to use purposive sampling. The instrument testing uses validity and reliability 

tests. While the method of data analysis uses multiple linear regression analysis, the coefficient of determination 

R² test, T test, and F test. Data processing in this study was carried out using SPSS 25 software for windows. The 

regression equation Model obtained the regression coefficient work environment (X1) and Job satisfaction (X2) 

have negative values which means to every addition value for work environment (X1) or Job satisfaction (X2) of a 

unit will the decline of turnover intention (Y). Based on a partial correlation of work environment variables (X1) 

results in a turnover intention (Y) of 34.92%, while the work mutation variable (X2) affects for turnover intention 

by 39.18%. Based on the outcome of coefficient of determination (R2) of 44.3% turnover intention is influenced by 

work environment and job satisfaction while the remainder 55.7 is influenced by other variables not addressed in 

this study such as workload, leadership style, salary, career, family, etc. 

 
Keyword: Job Satisfaction, Turnover Intention and Work Environment 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan antara 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap turnover intention pada karyawan tetap PT Reethau Cipta Energi. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam memperhatikan 

lingkungan kerja karyawan serta kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian, turnover intention karyawan yang 

ada di perusahaan dapat diminimalisir. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif serta jumlah populasi sebanyak 136 karyawan tetap dengan perhitungan sampel menggunakan rumus 

slovin. Sehingga jumlah sampel sebanyak 58 responden. Dalam teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah menggunakan purposive sampling. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji koefisien 

determinasi R², uji T, dan uji F. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 25 for windows. Model persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X1) 

dan kepuasan kerja bernilai negatif yang mengandung arti untuk setiap pertambahan lingkungan kerja (X1) maupun 

kepuasan kerja (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya turnover intention (Y) Berdasarkan hasil 

korelasi secara parsial variabel lingkungan kerja (X1) memberikan pengaruh terhadap turnover intention (Y) 

sebesar 34,92%, sedangkan variabel kepuasan kerja (X2) memberikan pengaruh terhadap turnover intention (Y) 

sebesar 39,18%. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R2) sebesar 44,3% turnover intention 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kepuasan kerja sedangkan sisanya 55,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak dibahas pada penelitian ini seperti beban kerja, gaya kepemimpinan, gaji, karier, keluarga, dan lain 

sebagainya. 

 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja Lingkungan Kerja dan Turnover Intention 
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PENDAHULUAN  

 

     Pengelolaan manajemen sumber daya 

manusia merupakan hal yang penting dalam 

pencapaian tujuan suatu perusahaan. 

Umumnya suatu perusahaan mengharapkan 

kinerja yang baik dari masing-masing 

karyawan. Di samping itu, manajemen 

sumber daya manusia juga harus 

menekankan tercapainya kepuasan kerja 

karyawan dalam melakukan tugas dan 

fungsinya. Kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan suatu perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya yang dihasilkan oleh 

usahanya sendiri (internal) dan yang 

didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya 

(eksternal), atas keadaan kerja, hasil kerja, 

dan kerja itu sendiri (Sinambela, 2016:303). 

Jika karyawan tidak mencapai kepuasan 

kerja yang mereka inginkan maka 

ketidakpuasan karyawan dapat 

diungkapkan seperti ketidakhadiran 

(absenteeism) dan juga pindah kerja 

(turnover) (Priansa, 2018:294-297) 

     Dewasa ini, ketidakpuasan tersebut lah 

menyebabkan sebagian besar karyawan 

memutuskan untuk keluar dari bagian 

organisasi di perusahaan. Perpindahan 

karyawan merupakan kenyataan akhir yang 

harus dihadapi perusahaan mengenai 

jumlah karyawan yang meninggalkan 

perusahaan pada periode tertentu. 

Sedangkan, turnover intention merupakan 

suatu kecenderungan atau intensitas 

individu untuk meninggalkan organisasi 

dengan berbagai alasan dan diantaranya 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik. (Ronald dan Mikha, 2014:5) 

     Di sisi lain, bukan hanya kepuasan kerja 

sajalah yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi tingkat keluarnya karyawan 

dalam suatu perusahaan. Melainkan, ada 

faktor lain yang harus diperhatikan oleh 

manajer sumber daya manusia di suatu 

perusahaan yaitu lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja merupakan keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. (Sedarmayanti, 

2017:25). Terciptanya lingkungan kerja 

yang aman dan nyaman tentunya 

merupakan cara perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja para karyawan 

sekaligus suatu upaya perusahaan 

menurunkan tingkat keluarnya karyawan. 

     Salah satu perusahaan yang sangat 

memperhatikan tingkat keluarnya karyawan 

yaitu PT Reethau Cipta Energi. Perusahaan 

ini merupakan salah satu perusahaan yang 

berkecimpung dalam usaha jual beli dan 

pendistribusian Compressed Natural Gas. 

Selama tiga periode terakhir angka turnover 

di perusahaan tersebut mengalami 

peningkatan. Hal tersebut disebabkan 

karena faktor finansial dan faktor 

lingkungan kerja khususnya interaksi 

dengan atasan/pimpinan yang kurang baik 

yang menyebabkan karyawan keluar dari 

perusahaan. Disamping itu, terdapat 

delapan faktor yang menyebabkan 

karyawan keluar diantaranya yaitu beban 

kerja, gaji, karier, keluarga, kepemimpinan, 

kepuasan kerja, lingkungan kerja dan lain 

sebagainya.  

     Berdasarkan permasalahan lingkungan 

kerja dan kepuasan kerja tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

seberapa besar Pengaruh Lingkungan Kerja 

dan Kepuasan Kerja terhadap Turnover 

Intention pada Karyawan Tetap PT Reethau 

Cipta Energi. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja secara parsial dan simultan terhadap 

turnover intention pada karyawan tetap PT 

Reethau Cipta Energi.  
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METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini dilaksanakan di PT 

Reethau Cipta Energi yang beralamat di 

Jalan Darmawangsa Raya No. 8 RT 08 RW 

01 Pulo, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan, 

DKI Jakarta. Penelitian ini termasuk 

penelitian asosiatif kausal dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dua variabel dan melihat adanya hubungan 

yang bersifat sebab akibat. Pendekatan 

kuantitatif digunakan karena data yang akan 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

antar variabel yang dinyatakan dengan 

angka. 

     Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan tetap PT Reethau Cipta Energi 

sebanyak 136 dengan perhitungan sampel 

menggunakan rumus slovin. Sehingga 

jumlah sampel sebanyak 58 responden. 

Dalam teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 

menggunakan purposive sampling.  Alasan 

pemilihan sampel dengan menggunakan 

purposive sampling adalah karena tidak 

semua populasi memiliki kriteria sesuai 

dengan yang penulis tentukan. Kriteria 

sampel dalam penelitian ini yaitu status 

kepegawaian merupakan karyawan tetap 

perusahaan, memiliki masa kerja minimal 1 

tahun, dan pendidikan terakhir responden 

adalah Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1). 

     Penelitian ini menggunakan dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah 

Lingkungan Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja 

(X2), sedangkan variabel terikat nya adalah 

turnover Intention (Y). Untuk mendapatkan 

data kedua variabel tersebut diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan tetap PT Reethau Cipta Energi. 

     Kuesioner yang digunakan berbentuk 

check list menggunakan skala likert modern 

yang telah di modifikasi dengan skala 5. 

Kuesioner diberikan kepada HRD PT 

Reethau Cipta Energi dalam bentuk 

hardcopy dan disebarkan kepada karyawan 

tetap PT Reethau Cipta Energi dalam 

bentuk google form. 

     Untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen dilakukan uji coba (pre-test) 

kuesioner pada 30 responden di PT Reethau 

Cipta Energi di luar sampel penelitian. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik dan 

Uji Hipotesis. Uji Asumsi Klasik meliputi 

uji normalitas menggunakan kolmogorov 

smirnov dengan unstandardized residual, 

uji multikolonieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. Uji Hipotesis meliputi 

analisis regresi linier berganda, analisis 

koefisien determinasi (R2) uji t 

menggunakan rumus t parsial, dan uji F. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Penelitian ini membahas pengaruh dua 

variabel bebas yaitu lingkungan kerja (X1) 

dan kepuasan kerja (X2) terhadap satu 

variabel terikat yaitu Turnover Intention 

(Y). Untuk mendapatkan data kedua 

variabel tersebut diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada karyawan 

tetap PT Reethau Cipta Energi. Untuk 

melakukan uji hipotesis dan regresi, data 

yang dimiliki harus valid dan reliabel untuk 

digunakan dalam mencari pengaruh antar 

variabel nya. Selain itu distribusi data juga 

harus normal. Adapun temuan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 
        One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
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N 58 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 8.18930323 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .084 

Positive .084 

Negative -.081 

Test Statistic .084 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian 

normalitas berdasarkan Kolmogorov 

Smirnov menunjukkan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,200 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah berdistribusi 

normal. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 105.806 13.442 7.871 .000   

Lingkungan 

Kerja 
-.332 .147 -2.253 .028 .540 1.853 

Kepuasan 

Kerja 
-.393 .129 -3.037 .004 .540 1.853 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian 

multikolonieritas menunjukkan nilai VIF 

masing-masing variabel bebas < 10 dan 

nilai tolerance diatas 0,1. Hal ini berarti 

variabel bebas dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan gejala multikolonieritas 

dalam model regresi. 

 

Gambar 2. Grafik Scatter-plots 

 
sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan gambar 2 hasil pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan grafik 

scatter-plots titik-titik menyebar dibawah 

ataupun diatas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y. Hal ini berarti dalam penelitian 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga 

model regresi layak dipakai untuk 

memprediksi turnover intention karyawan 

tetap berdasarkan masukan variabel 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 

 

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 

sumber : hasil data olahan 

 

     Model persamaan regresi dari tabel 3 

tersebut dalam bentuk persamaan regresi 

diperoleh: Y = 105,806 – 0,332 – 0,393 + e. 

Koefisien regresi menunjukkan bahwa 

setiap terjadi peningkatan satu variabel 

bebas maka akan menurunkan turnover 

intention karyawan. 

 

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi 
 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .665a .443 .422 8.377 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja 

b. Dependent Variable: Turnover Intention 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 4 hasil koefisien 

determinasi didapat nilai R Square sebesar 

0,443. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebesar 44,3% turnover intention karyawan 

tetap PT Reethau Cipta Energi dipengaruhi 

oleh variabel lingkungan kerja (X1) dan 

kepuasan kerja (X2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Hasil Signifikansi Parsial T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 105.806 13.442 7.871 .000   

Lingkungan 

Kerja 
-.332 .147 -2.253 .028 .540 1.853 

Kepuasan 

Kerja 
-.393 .129 -3.037 .004 .540 1.853 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 105.806 13.442 7.871 .000   

Lingkungan 

Kerja 
-.332 .147 -2.253 .028 .540 1.853 

Kepuasan 

Kerja 
-.393 .129 -3.037 .004 .540 1.853 

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

sumber : hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 5 hasil signifikansi 

parsial T diperoleh: 

1. Variabel Lingkungan Kerja (X1) 

memiliki nilai thitung (-2,253) < ttabel 

(2,004) dan tingkat signifikansi 0,028 < 

0,05, maka H1 diterima. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

lingkungan kerja (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat keluar 

karyawan (Y) 

2. Variabel Kepuasan Kerja (X2) memiliki 

nilai thitung (-3,037) < ttabel (2,004) dan 

tingkat signifikansi 0,004 < 0,05, maka 

H2 diterima. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial 

kepuasan kerja (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat keluar 

karyawan (Y) 

 

Tabel 6. Hasil Signifikansi Simultan F 
ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3037.037 2 1518.518 21.848 .000b 

Residual 3822.687 55 69.503   

Total 6859.724 57    

a. Dependent Variable: Turnover Intention 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja 

sumber : hasil data olahan 

 

     Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa Fhitung 

> Ftabel (21,848 > 3,16) dan tingkat 

signifikansi nya 0,000 < 0,05, menunjukkan 

bahwa H3 diterima, artinya Variabel 

Lingkungan Kerja (X1) dan Kepuasan 

Kerja (X2) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Turnover Intention (Y) 

 

 

Pembahasan 

     Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja terhadap tingkat keluar 

karyawan tetap PT Reethau Cipta Energi. 

Berikut pemaparan bahasan pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil uji signifikansi t 

secara parsial untuk variabel lingkungan 

kerja memiliki nilai t hitung lebih kecil 

daripada nilai t tabel yaitu t hitung -2,253 

< t tabel 2,004 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,028 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi dibawah 0,05 tersebut 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh dan signifikan 

terhadap tingkat keluar karyawan.  

2. Berdasarkan hasil uji signifikansi t 

secara parsial untuk variabel kepuasan 

kerja diperoleh nilai t hitung lebih kecil 

daripada nilai t tabel yaitu t hitung -3,037 

< t tabel 2,004 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,004 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi dibawah 0,05 tersebut 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

(X2) memiliki pengaruh terhadap tingkat 

keluar karyawan(Y). Dengan nilai 

signifikansi dibawah 0,05 tersebut 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki pengaruh dan signifikan 

terhadap tingkat keluar karyawan.  

3. Hasil pengujian Uji F statistik 

menunjukkan hasil nilai F hitung 21,848 

> F tabel 3.16 dan nilai signifikansi yang 

diperoleh 0,000 < 0,05. Nilai signifikansi 

yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) secara bersamasama 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

keluar karyawan (Y). Hasil pengujian ini 

menunjukkan arah pengaruh yang positif 

dan signifikan, sehingga H0 ditolak. 

 

     Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Renny (2016), 
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yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap turnover intention (tingkat 

keinginan keluar) karyawan. Lingkungan 

kerja dan kepuasan kerja merupakan dua 

variabel yang penting yang mempengaruhi 

turnover intention (tingkat keinginan 

keluar) karyawan. Lingkungan kerja 

maupun kepuasan kerja dapat 

meningkatkan atau menurunkan turnover 

intention (tingkat keinginan keluar) 

karyawan, hal tersebut tergantung pada 

lingkungan kerja ataupun kepuasan kerja 

yang dirasakan dan cara karyawan 

menikmati lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja yang ada di perusahaan. Dengan 

adanya lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman dapat meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. Serta jika karyawan merasa 

puas terhadap apa yang perusahaan berikan 

tentunya akan meningkatkan kinerja 

karyawan. Namun jika karyawan tidak 

merasa nyaman dengan lingkungan kerja 

atau tidak puas terhadap apa yang diberikan 

oleh perusahaan maka sebagian karyawan 

cenderung tidak betah bahkan memutuskan 

untuk keluar dari perusahaan.  

     Hal tersebut juga sesuai dengan 

pendapat (Priansa, 2018:294-297) yang 

menyebutkan bahwa dampak 

ketidakpuasan kerja karyawan 

menyebabkan ketidakhadiran dan juga 

pindah kerja (turnover).  Turnover intention 

(tingkat keinginan keluar)  pada karyawan 

tentunya sangat berdampak pada organisasi 

yang pada akhirnya keputusan karyawan 

benar-benar meninggalkan organisasi. 

Karena turnover intention (tingkat 

keinginan keluar) tersebut berasal dari 

individu sendiri dan bukan merupakan 

keinginan organisasi atau perusahaan. 

Dharma (2013:3) menyebutkan dampak 

perpindahan karyawan bagi perusahaan 

yaitu menimbulkan biaya penarikan 

karyawan dan biaya pelatihan. Sidharta dan 

Margaretha (2011:130) menambahkan 

bahwa akibat negatif turnover yang 

dipaparkan dilihat dari segi biaya, prestasi, 

pola komunikasi sosial, merosotnya 

semangat kerja, strategi pengendalian yang 

kaku, dan biaya peluang strategi. 

     Dampak utama terjadinya turnover bagi 

perusahaan adalah biaya. Angka turnover 

yang tinggi akan mengakibatkan besarnya 

biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan. 

Selain itu, tingkat turnover yang tinggi akan 

menghalangi efektifitas perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, manfaat dilaksanakannya 

penelitian ini adalah sebagai sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan pihak 

perusahaan khususnya pimpinan dalam 

memperhatikan lingkungan kerja karyawan 

serta kepuasan kerja karyawan. Dengan 

demikian turnover intention karyawan yang 

ada di perusahaan dapat di minimalisir. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil analisis dan kajian 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh secara parsial 

berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat 

keluar pada karyawan tetap di PT Reethau 

Cipta Energi. Secara simultan, variabel 

independen berpengaruh dan signifikan 

terhadap tingkat keluar pada karyawan tetap 

di PT Reethau Cipta Energi.  

 

SARAN 

 

     Hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan saran bagi beberapa pihak 

terkait yaitu sebagai berikut : 

Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat 

melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi, 

karena kemungkinan hasil penelitian akan 
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berbeda jika diteliti kembali dengan 

menggunakan kriteria sampel dan 

pengukuran variabel yang berbeda. Selain 

itu juga dapat menambahkan variabel 

lainnya seperti beban kerja, gaji dan juga 

karier yang belum banyak diteliti di 

Indonesia merupakan topik menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. 

Saran bagi perusahaan, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan pihak 

perusahaan khususnya pimpinan 

perusahaan dalam memperhatikan 

lingkungan kerja karyawan serta kepuasan 

kerja karyawan. Dengan demikian tingkat 

keluarnya karyawan yang ada di perusahaan 

dapat di minimalisir. Sehingga perusahaan 

dapat mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. 
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ABSTRACT 

This research aims to review and analyze the influence of in full and simultaneous between the style of 

leadership and workplace against job stress an employee at the finance & business partner division in PT 

Telekomunikasi Indonesia International. In addition, research is expected to be a consideration for the company 

to increase the style of leadership as well as employee work environment. Thus, job stress employees in 

companies can be minimized. This research including research associative causal with the quantitative 

approach with a population of as many as 60 employees. So that the number of samples 60 respondents from all 

the employees in the finance & business partner division. The instrument testing uses validity and reliability 

tests. While the method of data analysis uses multiple linear regression analysis, the coefficient of determination 

R² test, T test, and F test. Data processing in this study was carried out using SPSS 22 software for windows. The 

regression equation Model Y = Y = 30,660 - 0,563 X1 - 0,308 X2 + e is worth to use. Based on the results of a 

partial correlation variable style of leadership to give more influence to job stress, while the work environment 

smaller influence on job stress. Based on the outcome of the coefficient of determination (R2) job stress is 

influenced by leadership style and work environment while the remainder is influenced by other variables not 

addressed in this study. 

 

Keyword: Leadership Style, Work Environment, and Job Stress. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan antara gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan pada bagian finance & business partner di 

PT Telekomunikasi Indonesia International. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan gaya kepemimpinan serta memperhatikan lingkungan kerja karyawan. 

Sehingga stres kerja karyawan yang ada diperusahaan dapat diminimalisir. Penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif kausal melalui pendekatan kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 60 orang. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden dari karyawan bagian finance & business partner di PT 

Telekomunikasi Indonesia International. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi R², uji 

T, dan uji F. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 22 for 

windows. Model persamaan regresi Y = 30,660 - 0,563 X1 - 0,308 X2 + e sudah layak untuk digunakan. 

Berdasarkan hasil korelasi secara parsial variabel gaya kepemimpinan memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap stres kerja, sedangkan variabel lingkungan kerja memberikan pengaruh lebih kecil terhadap stres kerja. 

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R2) yang diperoleh stres kerja dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas 

pada penelitian ini. 

 
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Stres Kerja. 
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PENDAHULUAN 

 

Perusahaan dengan manajemen yang 

baik mempunyai peranan yang besar dalam 

menunjang pembangunan nasional. 

Dimana manajemen yang baik adalah 

manajemen yang mampu mengelola 

sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Sumber daya manusia sebagai salah 

satu aspek penting dalam manajemen 

perusahaan yang baik  harus mampu 

memberikan rasa nyaman kepada semua 

pihak baik pimpinan maupun karyawan. 

Pimpinan perusahaan harus bisa 

menciptakan suasana yang kondusif, 

memiliki gaya kepemimpinan yang baik, 

menjalin komunikasi yang baik serta 

mengambil keputusan yang  membantu 

karyawan untuk memberikan kinerja 

optimalnya dan merasa nyaman serta 

percaya kepada keputusan yang diambil 

pimpinan dan ini sangat ditentukan oleh 

gaya kepemimpinannya. Sedangkan 

karyawan harus memiliki kinerja yang 

bagus, dapat menghadapi berbagai risiko 

kerja, selalu mau belajar, dan memiliki 

antusias yang besar dalam bekerja untuk 

mencapai tujuan dari perusahaan. Karena 

pemimpin dan karyawan mempunyai 

kontribusi yang sangat besar terhadap 

perusahaan, karena tanpa keduanya 

perusahaan tidak akan berjalan. 

Kepemimpinan adalah seni seorang 

pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan, agara mau bekerja sama dan 

bekerja secara produktif untuk mencapai 

tujuan organisasi (Hasibuan, 2012:120). 

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu 

hal penting yang harus dimiliki sebuah 

perusahaan. Memiliki pemimpin yang 

mempunyai gaya kepemimpinan yang baik 

dan sesuai dengan budaya perusahaan 

untuk mencapai tujuan dari perusahaan 

tersebut.  

Selain menerapkan gaya kepemimpinan 

yang baik, terdapat faktor lain yang harus 

diperhatikan oleh manajemen sumber daya 

manusia. Faktor yang harus diperhatikan 

yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja 

adalah keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya di mana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun kelompok (Sedarmayanti, 

2011:21). Sebuah perusahaan dituntut 

untuk dapat membuat lingkungan kerja 

yang baik, dengan cara memperhatikan 

lingkungan kerja fisik dan non fisik. 

Lingkungan kerja fisik yang dimakud bisa 

berupa penerangan yang bagus, kantor 

yang bersih, tidak terganggu akan adanya 

kebisingan, atau sirkulasi udara yang 

nyaman dan sejuk bagi karyawan. 

Lingkungan kerja non fisik bisa berupa 

komunikasi yang baik dengan atasan, 

bawahan maupun sesama rekan kerja.   

Dalam dunia kerja, sering timbul 

berbagai masalah sehubungan dengan stres 

dan kondisi-kondisi yang dapat memicu 

terjadinya stres. Stres adalah suatu kondisi 

dinamik yang di dalamnya seorang 

individu di konfrontasikan dengan suatu 

peluang, kendala atau tuntutan yang di 

kaitkan dengan apa yang sangat di 

inginkan atau hasilnya di presepsikan 

sebagai tidak pasti dan penting (Robbins, 

2011:100). Baik disadari maupun tidak, 

pekerjaan seseorang menimbulkan stres 

pada dirinya. Stres yang dialami seseorang 

sebenarnya berada di bawah kontrol orang 

itu sendiri, karena masalahnya ada di 

dalam cara seseorang untuk 

mempersepsikannya. Setiap aspek di 

pekerjaan dapat membangkitkan stres.   



Nadya Rachmayanti, Narulita Syarweni. (2020). 

     Salah satu perusahaan yang sangat 

memperhatikan tingkat stres kerja 

karyawan yaitu PT Telekomunikasi 

Indonesia International (Telin). Sehingga 

penelitian ini terfokus pada seberapa besar 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Stres Kerja 

Karyawan Bagian Finance & Business 

Partner di PT Telekomunikasi Indonesia 

International. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja secara parsial terhadap 

stres kerja karyawan bagian finance & 

business partner di PT Telekomunikasi 

Indonesia International. Serta untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh 

gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 

secara simultan terhadap stres kerja 

karyawan bagian finance & business 

partner di PT Telekomunikasi Indonesia 

International. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

(Telin) yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot 

Subroto kav. 52 Jakarta Selatan 12710 – 

Indonesia. Penelitian ini termasuk 

penelitian asosiatif kausal dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dua variabel dan melihat adanya hubungan 

yang bersifat sebab akibat. Pendekatan 

kuantitatif digunakan karena data yang 

akan digunakan untuk menganalisis 

pengaruh antar variabel yang dinyatakan 

dengan angka. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan PT Telekomunikasi Indonesia 

International sebanyak 530 orang dan 

untuk sampel menggunakan sampel jenuh 

yaitu seluruh karyawan bagian finance & 

business partner PT Telekomunikasi 

Indonesia International. Sehingga jumlah 

sampel sebanyak 60 responden. 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Gaya Kepemimpinan (X1) dan Lingkungan 

Kerja (X2), sedangkan variabel terikat nya 

adalah Stres Kerja (Y). Untuk 

mendapatkan data kedua variabel tersebut 

diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan bagian finance 

& business partner PT Telekomunikasi 

Indonesia International. 

Kuesioner yang digunakan yaitu dengan 

skala likert modern yang telah di 

modifikasi dengan skala 5. Kuesioner 

diberikan kepada bagian Human Capital – 

Relation & Administration PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

dan disebarkan kepada karyawan bagian 

finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

dalam bentuk google form. 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen dilakukan uji coba (pre-terst) 

kuesioner pada 30 responden di PT 

Telekomunikasi Indonesia International. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik dan 

Uji Hipotesis. Uji Asumsi Klasik meliputi 

uji normalitas menggunakan kolmogorov 

smirnov dengan unstandardized residual, 

uji multikolonieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. Uji Hipotesis meliputi 

analisis regresi linier berganda, analisis 

koefisien determinasi (R2) uji t 

menggunakan rumus t parsial, dan uji F. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Penelitian ini membahas pengaruh dua 

variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan 
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(X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap 

satu variabel terikat yaitu stres kerja (Y). 

Untuk mendapatkan data kedua variabel 

tersebut diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada karyawan 

bagian finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International. 

Untuk melakukan uji hipotesis dan regresi, 

data yang dimiliki harus valid dan reliabel 

untuk digunakan dalam mencari pengaruh 

antar variabelnya. Dan distribusi data juga 

harus normal. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,50848734 

Most Extreme Differences Absolute ,072 

Positive ,043 

Negative -,072 

Test Statistic ,072 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian 

normalitas berdasarkan Kolmogorov 

Smirnov menunjukkan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,200 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 30,660 1,979  15,495 ,000   

Gaya 

Kepemimpinan 
-,563 ,143 -,509 -3,928 ,000 ,454 2,203 

Lingkungan 

Kerja 
-,308 ,136 -,294 -2,268 ,027 ,454 2,203 

a. Dependent Variable: Stres Kerja 

sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian 

multikolonieritas menunjukkan nilai VIF 

masing-masing variabel bebas < 10 dan 

nilai tolerance diatas 0,1. Hal ini berarti 

variabel bebas dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan gejala multikolonieritas 

dalam model regresi. 

Gambar 1. Grafik Scatterplots 

 
sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan gambar 1 hasil pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan grafik 

scatterplots titik-titik menyebar dibawah 

ataupun diatas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y. Hal ini berarti dalam penelitian 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga 

model regresi layak dipakai untuk 

memprediksi stres kerja karyawan bagian 

finance & business partner berdasarkan 

masukan variable gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja. 

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 30,660 1,979  15,495 ,000   

Gaya 

Kepemimpi

nan 

-,563 ,143 -,509 -3,928 ,000 ,454 2,203 

Lingkunga

n Kerja 
-,308 ,136 -,294 -2,268 ,027 ,454 2,203 

a. Dependent Variable: Stres Kerja 

sumber: hasil data olahan 

Model persamaan regresi dari tabel 3 

tersebut dalam bentuk persamaan regresi 

diperoleh: Y = 30,660 – 0,563 – 0,308 + e. 

Koefisien regresi menunjukkan bahwa 

setiap terjadi peningkatan satu variabel 

bebas maka akan menurunkan stres kerja 

karyawan. 

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,752a ,566 ,551 3,570 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Stres Kerja 

sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan tabel 4 hasil koefisien 

determinasi didapat nilai R Square sebesar 

0,566. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebesar 56,6% stres kerja karyawan bagian 

finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

dipengaruhi oleh variabel independen yaitu 

gaya kepemimpinan (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) pada penelitian ini. 

Tabel 5. Hasil Korelasi Secara Parsial 
Correlations 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

Lingkungan 

Kerja Stres Kerja 

Gaya 

Kepemimpi

nan 

Pearson 

Correlation 
1 ,739** -,726** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 60 60 60 

Lingkunga

n Kerja 

Pearson 

Correlation 
,739** 1 -,670** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 60 60 60 

Stres Kerja Pearson 

Correlation 
-,726** -,670** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan tabel 5 hasil korelasi 

secara parsial diperoleh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat dengan 

rumus KD = r2 x 100% yaitu sebagai 

berikut:  

1. Variabel gaya kepemimpinan (X1)  

= (-0,726)2 x 100% = 52,71% 

2. Variabel lingkungan kerja (X2)  

= (-0,670)2 x 100% = 44,89% 

 

Tabel 6. Hasil Signifikansi Parsial T 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 30,660 1,979  15,495 ,000   

Gaya 

Kepemimpi

nan 

-,563 ,143 -,509 -3,928 ,000 ,454 2,203 

Lingkunga

n Kerja 
-,308 ,136 -,294 -2,268 ,027 ,454 2,203 

a. Dependent Variable: Stres Kerja 

sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan tabel 6 hasil signifikansi 

parsial T diperoleh: 

1. Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) 

memiliki nilai thitung (-3,928) < ttabel 

(2,002) dan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05, maka H1 diterima. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial terdapat pengaruh yang 

signifikan dari Gaya Kepemimpinan 

(X1) terhadap Stres Kerja (Y).  

2. Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

memiliki nilai thitung (-2,268) < ttabel 

(2,002) dan tingkat signifikansi 0,027 < 

0,05, maka H2 diterima. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial terdapat pengaruh yang 

signifikan dari Lingkungan Kerja (X2) 

terhadap Stres Kerja (Y).  

 

Tabel 7. Hasil Signifikansi Simultan F 
ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 947,140 2 473,570 37,168 ,000b 

Residual 726,260 57 12,741   

Total 1673,400 59    

a. Dependent Variable: Stres Kerja 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Gaya Kepemimpinan 

Sumber: hasil data olahan 

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa Fhitung 

> Ftabel (37,168 > 3,16) dan tingkat 

signifikansi nya 0,000 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya 

Variabel Independen yang terdiri dari 

Gaya Kepemimpinan (X1) dan 

Lingkungan Kerja (X2) secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Stres Kerja (Y). 

 

Pembahasan 

     Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan gaya kepemimpinan 

dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap stres kerja karyawan bagian 

finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International. 

Berikut pemaparan bahasan pada 
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penelitian ini berdasarkan pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data yang telah 

dilakukan: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda diperoleh persamaan regresi Y 

= 30,660 - 0,563 (X1) - 0,308 (X2) + e. 

Dari persamaan regresi linier berganda 

di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 

30,660. Artinya, jika variabel stres kerja 

(Y) tidak dipengaruhi oleh kedua 

variabel bebasnya atau gaya 

kepemimpinan (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) bernilai 0, maka besarnya 

rata-rata kinerja (Y) akan bernilai 

30,660. 

2. Koefisien regresi untuk variabel gaya 

kepemimpinan (X1) bernilai negatif, 

menunjukkan adanya hubungan yang 

tidak searah antara gaya kepemimpinan 

(X1) dengan stres kerja (Y). Koefisien 

regresi variabel gaya kepemimpinan 

(X1) sebesar -0,563 mengandung arti 

untuk setiap pertambahan gaya 

kepemimpinan (X1) sebesar satu satuan 

akan menyebabkan menurunnya stres 

kerja (Y) sebesar -0,563. 

3. Koefisien regresi untuk variabel 

lingkungan kerja (X2) bernilai negatif, 

menunjukkan adanya hubungan yang 

tidak searah antara lingkungan kerja 

(X2) dengan stres kerja (Y). Koefisien 

regresi variabel lingkungan kerja (X2) 

sebesar -0,308 mengandung arti untuk 

setiap pertambahan lingkungan kerja 

(X2) sebesar satu satuan akan 

menyebabkan menurunnya stres kerja 

kinerja (Y) sebesar -0,308. 
4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

diperoleh R square sebesar 0,566. 

Penelitian ini mampu mengungkapkan 

56,6% faktor yang mempengaruhi stres 

kerja karyawan bagian finance & 

business partner PT Telekomunikasi 

Indonesia International yaitu karena 

faktor gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja. Meskipun demikian 

masih ada 43,4% yang dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dibahas pada 

penelitian ini. Hasil pengujian korelasi 

parsial diperoleh variabel gaya 

kepemimpinan memberikan kontribusi 

atau pengaruh yang lebih besar terhadap 

stres kerja yaitu sebesar 52,71% dan 

variabel lingkungan kerja memberikan 

kontribusi atau pengaruh yang lebih 

kecil terhadap stres kerja, yaitu sebesar 

44,89%. 

5. Hasil uji signifikansi t untuk variabel 

gaya kepemimpinan memiliki nilai t 

hitung lebih kecil daripada nilai t tabel 

yaitu t hitung -3,928 < t tabel 2,002 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05. Yang berarti H0 ditolak. Hasil 

uji signifikansi t untuk variabel 

lingkungan kerja memiliki nilai t hitung 

lebih kecil daripada nilai t tabel yaitu t 

hitung -2,268 < t tabel 2,002 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,027 < 0,05. 

Yang berarti H0 ditolak. 

6. Hasil pengujian pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya dilakukan dengan 

menggunakan uji F. Hasil perhitungan 

statistik menunjukan nilai F hitung = 

37,168 > F tabel = 3,16 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan ini signifikansi di bawah 0,05 

menunjukan bahwa secara bersama-

sama gaya kepemimpinan (X1) dan 

lingkungan kerja (X2) mempunyai 

pengaruh terhadap stres kerja karyawan 

bagian finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International. 

Hasil pengujian menunjukkan arah 

pengaruh yang positif dan signifikan. 

Hal ini berarti H3 diterima dan H0 

ditolak. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Anjar (2019), 

yang menyatakan bahwa bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap stres kerja. Dan 

lingkungan kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap stres kerja.  

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat 

juga bahwa PT Telekomunikasi Indonesia 

Internationa juga sudah menggunakan gaya 

kepemimpinan yang baik, dan sudah 

memberikan lingkungan kerja yang 

bersifat fisik maupun non-fisik secara 

aman dan nyaman dengan memperhatikan 

kebutuhan masing-masing karyawan. 

Sehingga dapat dilihat bahwa karyawan 

pada bagian finance & business partner di 

PT Telekomunikasi Indonesia International 

menunjukan bahwa sebagian besar 

karyawan merasa puas terhadap indikator 

yang ada di kuesioner penelitian ini.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan kajian 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan 

dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap stres kerja karyawan 

bagian finance & business partner di PT 

Telekomunikasi Indonesia International. 

Secara simultan, variabel independen 

berpengaruh siginifikan terhadap stres 

kerja karyawan bagian finance & business 

partner di PT Telekomunikasi Indonesia 

International. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dibuat, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan hasil penelitian variabel 

gaya kepemimpinan, saat ini gaya 

kepemimpinan yang ada di bagian 

finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh karyawaan. Akan tetapi 

ada bebera indikator yang harus 

diperhatikan dari gaya kepemimpinan 

yaitu pemimpin kurang aktif dalam 

semua kegiatan, untuk kasus tersebut 

sebaiknya pemimpin bagian finance & 

business partner harus selalu ikut serta 

di dalam kegiatan yang ada di 

perusahaaan atau yang diadakan oleh 

bagian yang dipimpinnya, agar 

karyawan merasa bahwa pemimpin 

mereka menghargai kegiatan yang 

sudah dibuat. Selain itu, indikator yang 

perlu diperhatikan yaitu pemimpin 

kurang memotivasi bawahan agar 

merasa ikut memiliki, untuk kasus 

tersebut sebaiknya pemimpin bagian 

finance & business partner harus selalu 

memberikan motivasi agar karyawan 

lebih semangat dalam memajukan 

perusahaan, karena mereka sudah 

merasa memiliki dan menjadi bagian 

dari perusahaan. 

b. Berdasarkan hasil penelitian variabel 

lingkungan kerja dapat diketahui bahwa 

lingkungan kerja yang ada di bagian 

finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

sudah dalam keadaan baik. Akan tetapi 

ada indikator yang harus diperhatikan 

yaitu adanya suara bising di tempat 

kerja yang membuat sulit konsentrasi 

dalam bekerja, untuk kasus tersebut 

sebaiknya lingkungan kerja di bagian 

finance & business partner PT 

Telekomunikasi Indonesia International 

lebih dimaksimalkan kembali dengan 

lebih menegaskan peraturan untuk tidak 
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bersuara keras di jam kerja, dikarenakan 

tempat kerja sangat terbuka, dimana 

untuk mengurangi atau meminimalisir 

stres kerja, konsentrasi dalam bekerja, 

dan lebih memberikan rasa aman dan 

nyaman untuk karyawan bagian finance 

& business partner PT Telekomunikasi 

Indonesia International. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze the effect of partial and simultaneous between the workload and career 

development of the organizational commitment on Human Capital Management Division Employees of PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk. In addition, this research is expected to be a consideration for company leaders in 

providing workload and paying attention to employee career development. This research includes causal 

associative with quantitative approaches with amount population of PT Perusahaan Gas Negara Tbk employees 

with sample of 55 employees of Human Capital Management Division. In the sampling technique used is 

saturated samples. The instrument testing uses validity and reliability tests. While the method of data analysis 

uses multiple linear regression analysis, the coefficient of determination R² test, T test, and F test. Data 

processing in this study was carried out using SPSS 26 software for windows. The regression equation Model 

obtained the regression coefficient workload (X1) and career development (X2) have positive values which means 

to every addition value for workload (X1) or career development (X2) of a unit will the increase of commitment 

organizational (Y). Based on a partial correlation of workload variables (X1) results in a commitment 

organizational (Y) of 65,29%, while the career development variable (X2) affects for commitment organizational 

by 66,91%. Based on the outcome of coefficient of determination (R2) of 73,7% commitment organizational is 

influenced by workload and career development while the remainder 26,3% is influenced by other variables not 

addressed in this study such as work environment, job satisfaction, employee performance, etc. 

 
Keyword: Career Development, Commitment Organizational, and Workload 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan antara beban 

kerja dan pengembangan karir terhadap komitmen organisasi pada karyawan Divisi Human Capital Management 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

pimpinan perusahaan dalam memberikan beban kerja dan memperhatikan pengembangan karir karyawan. 

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif serta menggunakan populasi 

karyawan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan sampel karyawan Divisi Human Capital Management 

sebanyak 55 responden. Dalam teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Pengujian 

instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda, uji koefisien determinasi R², uji T, dan uji F. Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 26 for windows. Model persamaan regresi diperoleh nilai 

koefisien regresi variabel beban kerja (X1) dan pengembangan karir bernilai positif yang mengandung arti untuk 

setiap pertambahan beban kerja (X1) maupun pengembangan karir (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan 

meningkatnya komitmen organisasi (Y). Berdasarkan hasil korelasi secara parsial variabel beban kerja (X1) 

memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi (Y) sebesar 65,29%, sedangkan variabel pengembangan 

karir (X2) memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi (Y) sebesar 66,91%. Berdasarkan hasil analisis 

koefisien determinasi (R2) sebesar 73,7% komitmen organisasi dipengaruhi oleh beban kerja dan pengembangan 

karir sedangkan sisanya 26,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini seperti 

lingkungan kerja, kepuasan kerja, kinerja karyawan dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci: Beban Kerja, Komitmen Organisasi, dan Pengembangan Karir

mailto:fitrirmdh@gmail.com
mailto:rsyamsurizal@yahoo.com
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PENDAHULUAN 

 

     Sumber Daya Manusia (SDM) 

memegang peran penting dalam 

perkembangan perusahaan kedepannya. 

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 

perusahaan semua tergantung oleh 

kemampuan SDM atau karyawan yang ada 

di perusahaan tersebut. Tujuan setiap 

perusahaan adalah mendapatkan 

keuntungan. Tujuan tersebut akan dapat 

dicapai apabila para karyawan yang ada 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan.  

     Komitmen menurut arti adalah bentuk 

dedikasi atau kewajiban yang mengikat 

seseorang kepada orang lain, hal tertentu, 

atau tindakan tertentu. Komitmen dapat 

dilakukan dengan sukarela atau terpaksa 

tergantung situasi, melaksanakan 

komitmen merupakan tanggung jawab 

terhadap diri sendiri dan orang lain, jika 

dalam perusahaan komitmen dapat 

diartikan kewajiban yang terikat pada 

aturan perusahaan yang merupakan 

tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

     Banyak ahli yang mendefinisikan 

komitmen organisasional berbeda-beda 

antara lain yaitu, menurut Luthans 

(2011:147) dalam Wibowo (2015:188) 

yang menyatakan komitmen organisasi 

merupakan keinginan yang kuat untuk 

menjadi anggota dalam suatu kelompok 

dan kemauan usaha yang tinggi untuk 

organisasi serta suatu keyakinan tertentu 

dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan 

tujuan-tujuan organisasi. 

     David dalam Minner (Sopiah, 

2013:163), mengemukakan empat faktor 

yang mempengaruhi komitmen karyawan 

pada organisasi, yaitu; 

1. Faktor personal 

2. Karakteristik pekerjaan 

3. Karakteristik struktur 

4. Pengalaman kerja 

 

     Berdasarkan uraian diatas terlihat 

bahwa suatu organisasi atau perusahaan 

dapat mencapai tujuannya dikarenakan 

komitmen dari para anggotanya atau 

karyawannya. Hal ini tidak dipungkiri juga 

akan meningkatkan kinerja mereka. 

Dessler (2013) mengatakan bahwa 

memiliki tujuan tanpa komitmen adalah 

sia-sia, maka pegawai yang diberdayakan 

memberikan komitmen ini secara mental, 

emosional dan fisik 

     Salah satu perusahaan yang 

memperhatikan tingkat komitmen 

organisasi karyawannya yaitu PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk. PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) adalah 

Perusahaan Nasional Indonesia terbesar di 

bidang transportasi dan distribusi gas bumi 

yang berperan besar dalam pemenuhan gas 

bumi di Indonesia. Berdasarkan hasil 

observasi wawancara yang dilakukan 

dengan pihak HRD PGN, terdapat 

beberapa permasalahan yang terjadi di 

lingkungan kerja PGN yang dapat 

mempengaruhi komitmen karyawan, 

diantaranya beban kerja. Hal tersebut 

dikarenakan tidak meratanya beban kerja 

yang diberikan antara kantor pusat dengan 

kantor area. 

     Menurut Sunyoto (2012:64) Beban 

Kerja merupakan banyaknya tuntutan kerja 

dan target yang harus diselesaikan yang 

menyebabkan ketegangan dalam diri 

seseorang sehingga menimbulkan stress. 

Menurut Soleman (2011:85), faktor-faktor 

yang memengaruhi beban kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Eksternal 

     Faktor eksternal adalah beban kerja 

yang berasal dari luar tubuh pekerja, antara 

lain yaitu:  

1) Tugas (Task) 
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2) Organisasi kerja 

3) Lingkungan kerja 

 

b. Faktor Internal 

     Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi 

beban kerja eksternal. Secara faktor 

internal meliputi:   

1) Faktor somatik meliputi jenis kelamin, 

umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi 

kesehatan, dan sebagainya.  

2) Faktor Psikis yaitu motivasi, persepsi, 

kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan 

sebagainya.  

     Selain beban kerja, permasalahan yang 

juga terjadi yaitu adanya karyawan yang 

tidak memanfaatkan pengembangan karir 

yang diberikan oleh perusahaan sehingga 

karir karyawan tersebut tidak berkembang 

menjadi lebih baik dan menimbulkan 

keinginan untuk berpindah ke perusahaan 

lain. 

     Menurut Dubrin dalam Prastowo 

(2010:18) pengembangan karir adalah 

aktivitas departemen sumber daya manusia 

dalam membantu karyawan merencanakan 

karir masa depan di organisasi agar 

organisasi dan karyawan yang 

bersangkutan dapat mengembangkan diri 

secara maksimal. Bentuk pengembangan 

karir menurut Alex S.Nitisemito (1992) 

dalam Hady (2013) yaitu: 

1) Pembinaan dari pimpinan 

2) Pendidikan dan pelatihan 

3) Promosi 

4) Mutasi 

     Berdasarkan permasalahan beban kerja 

dan pengembangan karir tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

seberapa besar Pengaruh Beban Kerja dan 

Pengembangan Karir terhadap Komitmen 

Organisasi pada karyawan Divisi Human 

Capital Management PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh beban kerja dan pengembangan 

karir secara parsial terhadap komitmen 

organisasi pada karyawan Divisi Human 

Capital Management PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk, serta untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh beban kerja dan 

pengembangan karir secara simultan 

terhadap komitmen organisasi pada 

karyawan Divisi Human Capital 

Management PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 

2020 yang bertempat di Divisi Human 

Capital Management PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk. Penelitian ini termasuk 

penelitian asosiatif kausal dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dua variabel dan melihat adanya hubungan 

yang bersifat sebab akibat. Pendekatan 

kuantitatif digunakan karena data yang 

akan digunakan untuk menganalisis 

pengaruh antar variabel yang dinyatakan 

dengan angka. 

     Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 

dengan menggunakan sampel karyawan 

Divisi Human Capital Management 

sebanyak 55 responden. Dalam teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling dan menggunakan sampel jenuh. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Beban 

Kerja (X1) dan Pengembangan Karir (X2), 

sedangkan variabel terikatnya adalah 

Komitmen Organisasi (Y). Untuk 

mendapatkan data kedua variabel tersebut 
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diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan Divisi Human 

Capital Management PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk. 

     Untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen dilakukan uji coba (pre-test) 

kuesioner pada 30 responden di PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk di luar sampel 

penelitian. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Uji Asumsi 

Klasik dan Uji Hipotesis. Uji Asumsi 

Klasik meliputi uji normalitas 

menggunakan kolmogorov smirnov dengan 

unstandardized residual, uji 

multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Uji Hipotesis meliputi 

analisis regresi linier berganda, analisis 

koefisien determinasi (R2) uji t 

menggunakan rumus t parsial, dan uji F. 

     Metode pengolahan data statistik yang 

peneliti lakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan software 

SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versi 26.0 for windows. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Penelitian ini membahas pengaruh dua 

variabel bebas yaitu Beban Kerja (X1) dan 

Pengembangan Karir (X2) terhadap satu 

variabel terikatnya adalah Komitmen 

Organisasi (Y). Untuk mendapatkan data 

kedua variabel tersebut diperoleh dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan Divisi Human Capital 

Management PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk. Kemudian dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas untuk memastikan data tersebut 

valid dan reliabel, selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis dan regresi dalam mencari 

pengaruh antar variabelnya. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 

 

        One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 55 

Normal 

Parametersa

,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3,80695047 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .064 

Positive .064 

Negative -.052 

Test Statistic .064 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian 

normalitas berdasarkan Kolmogorov 

Smirnov menunjukkan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,200 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

 

Gambar 1. Grafik Histogram 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil data olahan 

 

Gambar 2. Uji Normalitas Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil data olahan 
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     Untuk gambar 2 dijelaskan bahwa 

penyebaran sebagian besar titik-titik 

beredar di sekitar garis dan searah dengan 

garis diagonal. Hal ini menunjukan bahwa 

data normal. Dengan melihat tampilan 

gambar 1 dan gambar 2 histogram maupun 

grafik normal plot dapat disimpulkan 

bahwa grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang mendekati normal. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 8 hasil pengujian 

multikolinearitas menunjukkan nilai VIF 

masing-masing variabel bebas < 10 dan 

nilai tolerance diatas 0,1. Hal ini berarti 

variabel bebas dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan gejala multikolinearitas 

dalam model regresi. 

 

Gambar 3. Grafik Scatter-plots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan gambar 3 hasil pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan grafik 

scatter-plots titik-titik menyebar dibawah 

ataupun diatas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y. Hal ini berarti dalam penelitian 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga 

model regresi layak dipakai untuk 

memprediksi komitmen organisasi 

berdasarkan masukan variabel beban kerja 

dan pengembangan karir. 

 

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 

sumber : hasil data olahan 

 

     Model persamaan regresi dari tabel 3 

tersebut dalam bentuk persamaan regresi 

diperoleh: Y = 2,199 + 0,554 𝑋1 + 0,271 

𝑋2 + 𝑒. Koefisien regresi menunjukkan 

bahwa setiap terjadi peningkatan satu 

variabel bebas maka akan meningkatkan 

komitmen organisasi karyawan. 

 

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi 

 Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .858a .737 .727 3.87947 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, 

Lingkungan Kerja 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

t 

Sig

. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r 

Tolera

nce VIF 

1 (Consta

nt) 
2,199 5,796 0,380 

0,70

6 
    

Beban 

Kerja 
0,554 0,152 3,643 

0,00

1 
0,367 2,726 

Pengem

bangan 

Karir 

0,271 0,066 4,072 
0,00

0 
0,367 2,726 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

Model 

Unstandard

ized 

Coefficients 

t 

Sig

. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r 

Tolera

nce VIF 

1 (Consta

nt) 
2,199 5,796 0,380 

0,70

6 
    

Beban 

Kerja 
0,554 0,152 3,643 

0,00

1 
0,367 2,726 

Pengem

bangan 

Karir 

0,271 0,066 4,072 
0,00

0 
0,367 2,726 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 
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b. Dependent Variable: Turnover Intention 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 4 hasil koefisien 

determinasi didapat nilai R Square sebesar 

0,737. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebesar 73,7% komitmen organisasi 

karyawan Divisi Human Capital 

Management dipengaruhi oleh variabel 

independen yaitu beban kerja (X1) dan 

pengembalian karir (X2) pada penelitian 

ini sedangkan sebesar 26,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian. 

 

Tabel 5. Hasil Signifikansi Parsial T 

 

Model 

Unstandard

ized 

Coefficients 

t 

Sig

. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r 

Tolera

nce VIF 

1 (Constan

t) 
2,199 5,796 0,380 

0,70

6 
    

Beban 

Kerja 
0,554 0,152 3,643 

0,00

1 
0,367 2,726 

Pengem

bangan 

Karir 

0,271 0,066 4,072 
0,00

0 
0,367 2,726 

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

sumber : hasil data olahan 

  

     Berdasarkan tabel 5 hasil signifikansi 

parsial T diperoleh: 

1. Variabel Beban Kerja (X1) memiliki 

nilai thitung 3,643 > ttabel 2,007 dan 

tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, maka 

H1 diterima. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial 

terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Beban Kerja (X1) terhadap Komitmen 

Organisasi (Y) menunjukkan bahwa H1 

diterima.  

2. Variabel Pengembangan Karir (X2) 

memiliki nilai thitung 4,072 > ttabel 2,007 

dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 

maka H2 diterima. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Pengembangan Karir (X2) terhadap 

Komitmen Organisasi (Y), 

menunjukkan bahwa H2 diterima  

 

Tabel 6. Hasil Signifikansi Simultan F 

   sumber : hasil data olahan 

 

     Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa Fhitung 

> Ftabel (72,860 > 3,18) dan tingkat 

signifikansi nya 0,000 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya 

Variabel Independen yang terdiri dari 

Beban Kerja (X1) dan Pengembangan 

Karir (X2) secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi (Y). 

 

Pembahasan 

     Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan beban kerja dan 

pengembangan karir terhadap komitmen 

organisasi pada karyawan Divisi Human 

Capital Management PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk. Berikut pemaparan bahasan 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda diperoleh persamaan regresi Y 

= 2,199 + 0,554 𝑋1 + 0,271 𝑋2 + 𝑒. 

Dari persamaan tersebut diperoleh nilai 

konstanta sebesar 2,199. Artinya, jika 

variabel tingkat komitmen organisasi 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F 

Sig

. 

1 Regressi

on 
2193,13 2 

1096,56

5 
72,860 

0,00

0 

Residual 782,615 52 15,05     

Total 2975,745 54       

a. Dependent Variable: Komitmen Organisasi 

b. Predictors: (Constant), Beban Kerja, 

Pengembangan Karir 
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(Y) tidak dipengaruhi oleh kedua 

variabel bebasnya maka bernilai 0, 

maka besarnya rata-rata tingkat 

komitmen organisasi (Y) akan bernilai 

2,199.  

2. Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

diperoleh R square sebesar 0,737. 

Penelitian ini mampu mengungkapkan 

73,7% faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi pada karyawan 

Divisi Human Capital Management PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk karena 

faktor beban kerja dan pengembangan 

karir. Akan tetapi, masih ada 26,3% 

yang dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dibahas pada penelitian ini. 

3. Hasil uji signifikansi t untuk variabel 

beban kerja memiliki nilai t hitung lebih 

besar daripada nilai t tabel yaitu t hitung 

3,643 > t tabel 2,007 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05, 

maka beban kerja memiliki pengaruh 

terhadap komitmen organisasi. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi 

Aziz (2018) yang meyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara beban kerja 

dengan komitmen organisasi dan 

penelitian yang dilakukan oleh Dr. 

Hasrudy Tanjung, SE, M.Si dan Nesya 

Yona Rachmalia (2019) yang 

menyatakan bahwa beban kerja 

memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Komitmen Organisasional. 

4. Untuk variabel pengembangan karir 

diperoleh nilai t hitung lebih besar 

daripada nilai t tabel yaitu t hitung 

4,072 > t tabel 2,007 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 

tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan karir (X2) memiliki 

pengaruh terhadap tingkat komitmen 

organisasi (Y). Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Dicky Surya Handoko, 

Muis Fauzi Rambe (2018) yang 

menyatakan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi dan penelitian yang 

dilakukan oleh Setyo Budiningsih, Moh. 

Mukeri Warso, Yulianen (2018) yang 

menyatakan bahwa Pengembangan 

Karir berpengaruh Positif terhadap 

Komitmen Organisasional. 

5. Hasil pengujian Uji F statistik 

menunjukkan hasil nilai F hitung 72,860 

> F tabel 3,18 dan nilai signifikansi 

yang diperoleh 0,000 < 0,05. Nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan bahwa beban kerja (X1) 

dan pengembangan karir (X2) secara 

simultan mempunyai pengaruh terhadap 

komitmen organisasi (Y).  

     Arah koefisien regresi positif yang 

signifikan terhadap komitmen organisasi 

(Y) yang memiliki arti semakin tinggi 

beban kerja dan pengembangan karir yang 

perusahaan berikan kepada karyawan 

Divisi Human Capital Management, maka 

semakin meningkatnya komitmen 

organisasi pada karyawan Divisi Human 

Capital Management PT Perusahaan Gas 

Negara Tbk. 

     Beban kerja maupun pengembangan 

karir dapat meningkatkan ataupun 

menurunkan komitmen organisasi. Jika 

beban kerja yang diberikan kepada 

karyawan rendah, maka akan menimbulkan 

rasa jenuh karyawan, sehingga dapat 

menurunkan komitmen organisasi 

karyawan. Beban kerja menurut Robbins 

(2014:23) erat hubungannya dengan suatu 

pekerjaan di mana individu memberikan 

penilaian mengenai sejumlah tuntutan 

tugas atau kegiatan yang membutuhkan 

aktivitas mental dan fisik yang harus 
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diselesaikan dalam waktu tertentu yang 

dapat dilihat dari beberapa indikator.  

Tugas atau tanggung jawab yang akan 

diberikan kepada karyawan harus sesuai 

dengan kemampuan para karyawan dengan 

begitu menjadikan karyawan lebih 

bersemangat dalam bekerja dan akhirnya 

mendorong tercapainya prestasi kerja dan 

tujuan dari perusahaan.   

     Perusahaan juga perlu memperhatikan 

pengembangan karir karyawan. Menurut 

Mondy dan Priansa (2014:61) 

pengembangan karir adalah pendekatan 

formal yang digunakan oleh perusahaan 

untuk memastikan bahwa individu dengan 

kualifikasi dan pengalaman yang tepat 

tersedia jika dibutuhkan. Oleh karena itu, 

manfaat dilaksanakannya penelitian ini 

adalah sebagai sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan pihak perusahaan 

khususnya pimpinan dalam memperhatikan 

pembagian beban kerja kepada karyawan 

serta pengembangan karir karyawan, 

sehingga dapat meningkatkan komitmen 

organisasi karyawannya. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil analissi yang dibahas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

beban kerja dan pengembangan karir 

berpengaruh secara parsial maupun 

simultan terhadap komitmen organisasi 

pada karyawan Divisi Human Capital 

Management PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk. 

 

SARAN 

 

     Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, 

berikut merupakan saran yang peneliti 

sampaikan yaitu sebagai berikut : 

     Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat 

melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi, 

karena kemungkinan hasil penelitian akan 

berbeda jika diteliti kembali dengan 

menggunakan kriteria sampel dan 

pengukuran variabel yang berbeda. 

Saran bagi perusahaan, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan pihak 

perusahaan khususnya pimpinan 

perusahaan dalam memperhatikan 

pembagian beban kerja kepada karyawan 

serta pengembangan karir karyawan. 

Dengan demikian, karyawan menjadi 

semakin komitmen terhadap perusahaan 

dan bersama-sama perusahaan berusaha 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the influence of the work environment in improving employee 

performance at PT Vuteq Automotive Manufacturing Sector. This research is expected to be a material 

consideration for company leaders in considering the work environment of employees. This study uses a 

quantitative approach and the population is 50 permanent employees with sample calculations using the Slovin 

formula.  the total sample of 44 respondents.  the sampling technique used in research is to use nonprobability 

sampling. The instrument testing uses validity and reliability tests. The data analysis method uses simple linear 

regression analysis, simple correlation analysis, coefficient of determination R², T test. Data processing in this 

study was carried out using SPSS 22 software for windows. Regression equation in this study shows the 

correlation value of the work environment variable regression (X) has an increase in employee performance 

variable (Y) by 40.4%. Based on the results of a simple correlation analysis obtained 75.2% which means that 

there is a sufficient relationship between employee environment variables (X) to employee performance 

variables (Y). Based on the analysis of the coefficient of determination (R2) obtained by 56.5% employee 

performance is influenced by the work environment, while the remaining 43.5% is influenced by other factors 

not examined in this study. 

 

Keyword: Human Resources, Work Environment, and Employee Performance 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara lingkungan kerja dalam 

meningkatkan kinerja karyawan pada PT Vuteq Bidang Automotive Manufakturing. Penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis korelasi sederhana, koefisien determinasi R², 

uji T. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 22 for windows. 

Persamaan regresi pada penelitian ini menunjukan nilai korelasi regresi variabel lingkungan kerja (X) memiliki 

kenaikan pada variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 40,4%. Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana 

diperoleh 75,2% yang artinya adanya hubungan yang cukup antara variabel lingkungan karyawan (X) terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y). Berdasarkan analisis koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 56,5% kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sedangkan sisanya 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 
Kata Kunci: Karyawan, Lingkungan Kerja, dan Kinerja Karyawan
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PENDAHULUAN   

 

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang 

ada disekitar para pekerja dan yang 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 

1992:25). Selanjutnya menurut 

Sedarmayati (2001:1) lingkungan kerja 

merupakan kseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. 

Kondisi lingkungan kerja dikatakan 

baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, 

sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian 

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya 

dalam jangka waktu yang lama lebih jauh 

lagi lingkungan-lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat menuntut tenaga kerja 

dan waktu yang lebih banyak dan tidak 

mendukung diperolehnya rancangan sistem 

kerja yang efisien (Sedarmayanti, 

2001:12). 

Lingkungan kerja dan kondisi 

lingkungan kerja sangat berpengaruh 

kepada karyawan naik turunnya kinerja 

dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Karena karyawan membutuhkan 

ke amanan, dan kenyamanan dalam 

bekerja. Kinerja karyawan adalah seorang 

karyawan merupakan hal yang bersifat 

individual, karena setiap karyawan 

mempunyai tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda dalam mengerjakan 

tugasnya. Pihak manajemen dapat 

mengukur karyawan berdasarkan kinerja 

masing-masing karyawan. 

Kinerja karyawan (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2009:18). 

Tingkat keberhasilan suatu kinerja meliputi 

aspek kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan 

menurut Siswanto (dalam Muhammad 

Sandy, 2015:11) kinerja ialah prestasi yang 

dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. 

Berdasarkan diatas lingkungan kerja 

sangat berpengaruh pada kinerja karyawan 

di PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing. Vuteq Indonesia adalah 

perusahaan penanaman modal asing 

Jepang. Berdiri sejak 10 Maret 2004. 

Tempat kami berada di kawasan industri 

Indonesia dengan bisnis utama di bidang 

Manufaktur dan Perakitan Otomotif. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing yang 

beralamat di Jl. Cemp. No.KM. 37, 

Jatimulya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa 

Barat 17550. Penelitian menggunakan 

dengan pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel dan 

melihat adanya hubungan yang bersifat 

sebab akibat. Pendekatan kuantitatif 

digunakan karena data yang akan 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

antar variabel yang dinyatakan dengan 

angka. 

 Dalam teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah 

menggunakan nonprobability sampling. 

Alasan pemilihan sampel dengan 

menggunakan nonprobability sampling 

adalah karena teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
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Penelitian ini menggunakan variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah Lingkungan 

Kerja (X), sedangkan variabel terikat nya 

adalah Kinerja Karyawan (Y). Untuk 

mendapatkan data kedua variabel tersebut 

diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing. 

Kuesioner yang digunakan berbentuk 

check list menggunakan skala likert 

modern yang telah di modifikasi dengan 

skala 5. Kuesioner diberikan kepada HRD 

PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing dalam bentuk hardcopy dan 

disebarkan kepada karyawan PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing dalam 

bentuk Print Out. 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen dilakukan uji coba (pre-terst) 

kuesioner pada 20 responden di PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing di luar 

sampel penelitian. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji 

Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Uji 

Asumsi Klasik meliputi uji normalitas 

menggunakan kolmogorov smirnov dengan 

unstandardized residual, Uji Lineartitas. 

Uji Hipotesis meliputi regresi linier 

sederhana, analisis korelasi sederhana, 

koefisien determinasi (R2), dan uji t 

menggunakan rumus t. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

 

Temuan 

Penelitian ini membahas pengaruh 

variabel bebas yaitu lingkungan kerja (X) 

terhadap variabel terikat yaitu Kinerja 

Karyawan (Y). Untuk mendapatkan data 

kedua variabel tersebut diperoleh dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing. Untuk melakukan uji 

asusmsi klasik dan uji hipotesis, data yang 

dimiliki harus valid dan reliabel untuk 

digunakan dalam mencari pengaruh antar 

variabelnya. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 14.68473896 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.043 

Test Statistic .098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : hasil data diolah  

 

     Berdasarkan tabel hasil pengujian 

normalitas berdasarkan Kolmogorov-

Smirnov menunjukan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,200 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

 

Gambar 1. Grafik Histogram 

 
Sumber : hasil data diolah 

 

 



 

Lugi Setyo Sugiri, Tuti Hartati. (2020). 

Gambar 2. Uji Normalitas Probability 

Plot 

 
Sumber : hasil data diolah 

 

Normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Yaitu 

jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi 

normalitas. Jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram 

tidak menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. Dengam melihat 

tampilan grafik histogram maupun grafik 

normal plot dapat disimpulkan bahwa 

grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang mendekati normal. 

Sedangkan pada grafik normal plot 

terlihat titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal. Kedua grafik ini 

menunjukkan bahwa model regresi layak 

dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja 

Karyawan * 

Lingkungan 

Kerja 

Between 

Groups 

(Combine

d) 
18718.21

2 
32 584.944 2.470 .057 

Linearity 
12050.95

8 
1 

12050.95

8 

50.88

0 
.000 

Deviation 

from 

Linearity 6667.254 31 215.073 .908 .607 

Within Groups 
2605.333 11 236.848   

Total 
21323.54

5 
43    

Sumber : hasil data diolah 

 

     Berdasarkan hasil uji linieritas, 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0,607 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan data tersebut dapat 

dipastikan kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan linier yang signifikan, 

hal tersebut berarti bahwa perubahan 

yang terjadi pada variabel bebas akan 

cenderung diikuti oleh perubahan yang 

terjadi pada variabel terikat dengan 

membentuk garis linier. Adapun untuk 

hasil perhitungan uji linearitas dapat 

dilihat pada tabel di atas. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier 

Sederhana 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12050.958 1 12050.958 54.585 .000b 

Residual 9272.587 42 220.776   

Total 21323.545 43    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

Sumber : hasil data diolah 

 

     Dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh F hitung (54,585) > F 

tabel (4,07) dan nilai signifikansi sebesar 

0,00 atau lebih kecil dari 0,05 

Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa koefisien dari kedua 

variable tersebut signifikan, atau dengan 

kata lain variabel Lingkungan Kerja 
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berpengaruh terhadap variable Kinerja 

Karyawan. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi 

Sederhana 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39.837 7.366  5.408 .000 

Lingkungan 

Kerja 
.404 .055 .752 7.388 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : hasil data diolah  

 

Angka 39,837 adalah nilai konstanta 

(a) yang menunjukan jika tidak ada 

kenaikan variabel Lingkungan Kerja, maka 

proses Lingkungan Kerja akan mencapai 

nilai 39,837. Sedangkan angka 0,404 

merupakan koefisien regresi yang 

menunjukan bahwa jika terdapat 

penambahan 1 angka untuk variabel 

Lingkungan Kerja maka akan ada kenaikan 

proses Kinerja Karyawan sebesar 0,404. 

 

Tabel 6. Hasil Koefisien Korelasi 

Sederhana 
Correlations 

 Lingkungan Kerja Kinerja Karyawan 

Lingkungan Kerja Pearson Correlation 1 .752** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 44 44 

Kinerja Karyawan Pearson Correlation .752** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : hasil data diolah 

 

     Berdasarkan tabel diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa koefisien korelasi 

pearson antara variabel Lingkungan kerja 

(X) dengan Kinerja Karyawan (Y) adalah 

sebesar 0,752 yang dapat disimpulkan 

bahwa nilai koefisien tersebut menunjukan 

adanya korelasi yang cukup berarti antara 

Lingkungan Kerja dengan Kinerja 

Karyawan. Koefisien korelasi Pearson 

tersebut lebih besar dari nol atau 0,752 > 0 

artinya telah terjadi hubungan linier yang 

positif. Koefisien korelasi pearson tersebut 

masuk dalam kelas interval kuat yaitu 

0,752 termasuk dalam rentang 0,60 – 0,799 

yang artinya terjadi hubungan yang kuat 

antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karywan di PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing. 

 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
.752a .565 .555 14.859 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

Sumber : hasil data diolah 

 

     Berdasarkan tabel hasil perhitungan 

regresi dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (R Square) yang diperoleh 

sebesar 0,565. Hal ini berarti dimensi 

Lingkungan Kerja dipengaruhi oleh 

Kinerja Karyawan sebesar 56,5% 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,5% 

dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian. 

 

Tabel 7. Hasil Analisis Signifikan T 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 39.837 7.366  5.408 .000   

Lingkungan 

Kerja 
.404 .055 .752 7.388 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : hasil data diolah 

 

     Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian 

diperoleh nilai t untuk variabel Pelayanan 

menunjukkan nilai t hitung= 7,388> t 

tabel= 2,018 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi dibawah 0,05 tersebut 

menunjukan bahwa Lingkungan Kerja 

memiliki pengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan. Hal ini berarti Ha diterima dan 

Ho ditolak. Arah koefisien regresi positif 

berarti bahwa Lingkungan Kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. Semakin baik faktor 
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Lingkungan Kerja di PT Vuteq Bidang 

Automotive Manufakturing maka akan 

semakin tinggi pula Kinerja Karyawan, 

dan sebaliknya semakin rendahnya faktor 

Lingkungan Kerja maka akan semakin 

rendah pula Kinerja Karyawan. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) 

variabel yang diamati yaitu Lingkungan 

Kerja (X) dan Kinerja Karyawan (Y) 

sebagai variabel terikat di PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing sebagai 

objek. Secara umum, proses pengolahan 

data pada penelitian ini menunjukan hasil 

yang baik. Berikut pemaparan bahasan 

pada penelitian ini berdasarkan 

pengumpulan, pengolahan dan analisis 

data yang telah dilakukan: Uji validitas dan 

reliabilitas dilakukan pada tahap pretest 

kuesioner terhadap 20 orang responden 

yaitu karyawan kantor di PT Vuteq Bidang 

Automotive Manufakturing. Hasil uji 

validitas menunjukan bahwa pada variabel 

Lingkungan Kerja (X) tidak terdapat 

pernyataan yang tidak valid dan untuk 

variabel Kinerja Karyawan (Y) tidak 

terdapat pernyataan yang tidak valid. Hasil 

uji reliabilitas untuk variabel X 

menunjukan koefisien Cronbach Alpha 

sebesar 0,967 dan variabel Y sebesar 0,972 

sehingga kedua variabel termasuk dalam 

kategori reliabilitas baik dan dinyatakan 

reliabel.  

Pengujian berikutnya yaitu uji asumsi 

klasik, yang terdiri dari uji normalitas dan 

uji linearitas. Uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi 

normal. Dari hasil pengujian menggunakan 

test kolmogorov-smirnov menunjukan hasil 

probabilitas (sig) yang diperoleh sebesar 

0,200. Nilai tersebut lebih besar dari taraf 

signifikansi penelitian yaitu 0,05 (5%). 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan uji normalitas kolmogorov-

smirnov data distribusi normal. 

Selanjutnya uji linearitas, kedua variabel 

dapat dikatakan berhubungan satu sama 

lain apabila memiliki hubungan yang 

linier. Berdasarkan hasil uji linieritas, di 

peroleh probabilitas = 0,607 > 0,05. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

antara kedua variabel tersebut mempunyai 

hubungan linier yang signifikan. Hal 

tersebut berarti bahwa perubahan yang 

terjadi pada variabel bebas akan cenderung 

diikuti oleh perubahan variable terikat 

dengan membentuk garis linier.  

Pengujian selanjutnya yaitu uji 

hipotesis, yang meliputi analisis regresi 

linier sederhana, koefisien korelasi, 

koefisien determinasi dan uji sinifikansi T, 

setelah mengetahui bahwa data telah 

berdistribusi normal dan adanya hubungan 

yang linier antar variabel, kemudian untuk 

mengetahui seberapa besar kedua variabel 

tersebut saling mempengaruhi, maka perlu 

dilakukan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian 

tersebut adalah F hitung sebesar (54,585) > 

F tabel (4,07) dan nilai signifikansinya 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatan 

bahwa koefisien dari 2 variabel tersebut 

signifikan atau variabel pelayanan 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan 

pelanggan. Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kedua variabel tersebut, hasil 

dari perhitungan selanjutnya dimasukkan 

ke dalam persamaan regresi. Diketahui 

bahwa arah regresi yang diperoleh pada 

penelitian ini yaitu positif dengan 

persamaan Y= 39,837 + 0,404 X, yang 

menunjukan bahwa apabila lingkungan 

kerja nilainya 1, maka kinerja karyawan 

(Y) nilainya adalah 39,837. Nilai koefisien 

arah regresi pada penelitian ini yaitu positif 
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0,404. Artinya jika ada penambahan satu 

nilai angka pada lingkungan kerja (X) 

maka akan ada kenaikan pada variable 

kinerja karyawan (Y) sebesar 39,837.  

Berdasarkan nilai koefisien korelasi 

hubungan antara variabel lingkungan kerja 

(X) dengan variabel kinerja karyawan (Y) 

yaitu sebesar 0,752. Berdasarkan pedoman 

yang dikemukakan oleh sugiyono. Nilai 

tersebut menyatakan bahwa terjadi 

hubungan yang kuat antara variabel 

lingkungan kerja (X) dengan variabel 

kinerja karyawan (Y), yang artinya 

lingkungan kerja mempengaruhi kinerja 

karyawan di PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing. 

     Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

koefisien determinasi R (R Square) yaitu 

sebesar 0,565. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sebesar 56,5% lingkungan kerja 

dipengaruhi oleh variabel independen 

penelitian ini yaitu kinerja karyawan. 

Sedangkan 43,5% sisanya dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

     Berdasarkan hasil pengujian statistik uji 

T variabel lingkungan kerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT Vuteq Bidang 

Automotive Manufakturing. Hal ini terlihat 

dari nilai t hitung (7,388) > t tabel (2,018) 

dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05. 

Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha 

diterima dari pembahasan analisis data 

diatas dapat disimpulkan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing. 

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT Vuteq 

Bidang Automtoive Manufakturing, 

lingkungan kerja merupakan variabel 

independen (X) sedangkan kinerja 

karyawan merupakan variabel dependen 

(Y). Berdasarkan hasil pembahasan pada 

bab sebelumnya terdapat pengaruh positif 

antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing yang akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Lingkungan Kerja berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap Kinerja 

Karyawan di PT Vuteq Bidang 

Automotive Manufakturing berdasarkan 

t hitung 7,388 > t tabel 2,018 dengan 

signifikansi 0,000< 0,05 artinya Ha 

diterima dan Ho ditolak sehingga 

semakin baik lingkungan kerja yang 

diberikan PT Vuteq Bidang Automotive 

Manufakturing maka semakin tinggi 

kinerja karyawan . 

b. Lingkungan kerja PT Vuteq Bidang 

Automotive Manufakturing terhadap 

kinerja karyawan berpengaruh 

signifikan sebesar 56,5%, sedangkan 

sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

simpulan yang telah dibuat, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

Lingkungan kerja yang di berikan PT 

Vuteq Bidang Automotive Manufakturing 

kepada kinerja karyawan sebaiknya 

meningkatkan indikator suhu udara bagian 

temperature ruangan, indikator kebersihan 

bagian kantin, indikator penggunaan warna 

bagian pemilihan warna dinding, indikator 

keamanan bekerja bagian keamanan 

ditempat kerja, indikator jam kerja dan 

istirahat bagian waktu istirahat, indikator 

hubungan antar karyawan bagian menjalin 
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hubungan antar karyawan dan suasana 

kekeluargaan, indikator hubungan dengan 

atasan bagian perhatian dari atasan dan 

perlakuan kepada karyawan. Sehingga para 

karyawan merasa lebih puas dengan 

lingkungan kerja yang diberikan PT Vuteq 

Bidang Automotive Manufakturing. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine how much influence the occupational safety and health management system has on 

the risk of workplace accidents. Occupational safety and health management system variables and occupational 

accident variables have. This research uses a quantitative approach using saturated sampling techniques. With a 

total population of 30 people. The number of samples used in this study were 30 respondents. The data obtained 

is processed using SPSS 22 for windows. The regression equation in this study is ′ 108 = 108,241 - 0.921 X 

where the higher the K3 Management System at PT Insan Madani Konsulindo, the lower the accident rate. The 

simple linear regression test results prove the influence of the work safety management system on the workplace 

accidents of employees of PT Insan Madani Konsulindo. The coefficient of determination or Adjust R Square 

obtained by 43.4% while the remaining 56.6% is influenced by other variables outside the independent variables 

not examined in this study. 

 

Keyword : Management System, K3, Work Accident Risk 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap risiko kecelakaan kerja karawan PT Insan Madani Konsulindo pada studi kasus 

pemasangan pipa distribusi bbm dermaga jakarta tank terminal. Variabel sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja dan variabel kecelakaam kerja memiliki. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan teknik pengambilan sample jenuh. Dengan jumlah populasi sebanyak 30 orang. Jumlah sample 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Data yang didapat diolah menggunakan SPSS 22 

for windows. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah 𝑌 ′ = 108,241 - 0,921 X dimana semakin tinggi Sistem 

Manajemen K3 di PT Insan Madani Konsulindo maka semakin rendah tingkat kecelakaannya. Hasil uji regresi 

linear sederhana tersebut membuktikan adanya pengaruh antara sistem manajemen keselamatan kerja terhadap 

kecelakaan kerja karyawan PT Insan Madani Konsulindo. Nilai koefisien determinasi atau Adjust R Square yang 

diperoleh sebesar 43,4% sedangkan sisanya yaitu 56,6% dipengaruhi variabel lain diluar variabel bebas yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Sistem Manajemen, K3, Risiko Kecelakaan Kerja 
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PENDAHULUAN 

 

     Kegiatan jasa konstruksi telah terbukti 

memberikan kontribusi penting dalam 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

disemua negara di dunia, termasuk 

Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta. Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja merupakan suatu 

permasalahan yang banyak menyita 

perhatian berbagai organisasi saat ini 

karena mencakup permasalahan segi 

perikemanusiaan, biaya dan manfaat 

ekonomi, aspek hukum, 

pertanggungjawaban serta citra organisasi 

itu sendiri. Keselamatan dan Kesehatan 

kerja (K3) adalah perhatian akan 

kesejahteraan manusia, saat ini 

industrialisasi dan pemberian layanan 

perkembangannya semakin cepat. Masalah 

kesehatan di tempat kerja, bahaya 

keselamatan dan kesehatan kerja saat ini 

dianggap sebagai motor penggerak dalam 

mencari solusi bagaimana cara mencegah 

dampak negative industri kontruksi 

terhadap karyawan. Sistem didefinisikan 

sebagai sekelompok komponen yang 

terdiri dari manusia dan/atau bukan 

manusia (non human) yang diorganisir dan 

diatur sedemikian rupa sehingga 

komponen-komponen tersebut dapat 

bertindak sebagai satu kesatuan dalam 

mencapai tujuan, sasaran atau hasil akhir 

(Kerzner, 1989). Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

adalah bagian dari sistem manajemen 

secara keseluruhan yang meliputi struktur 

organisasi perencanaan, tanggung jawab, 

pelaksanaan, prosedur proses dan sumber 

daya yang dibutuhkan bagi pengembangan 

pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan 

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam rangka pengendalian resiko yang 

berkaitan dengan kegiatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang aman. 

(PERMENAKER NO: PER. 

05/MEN/1996). 

     Kecelakaan adalah kejadian yang 

terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, 

oleh karena di belakang peristiwa itu tidak 

terdapat unsur kesengajaan, lebih lebih 

dalam bentuk perencanaan. Maka di luar 

itu, peristiwa sabotase kriminal di luar 

ruang lingkup kecelakaan yang 

sebenarnya. Tidak diharapkan, oleh karena 

peristiwa kecelakaan disertai dengan 

kerugian material maupun penderitaan 

yang paling ringan sampai yang palig 

berat.  

     Menurut (Nugraha, 2016) Manajemen 

risiko merupakan suatu proses yang 

memungkinkan pemimpin organisasi untuk 

dapat menyeimbangkan biaya operasional 

dan ekonomi yang dikeluarkan untuk 

mengurangi risiko dan mencapai 

keuntungan dengan melindungi sistem 

teknologi informasi dan data yang 

mendukung misi atau tujuan bisnis. Maka 

dari itu, setiap perusahaan yang memiliki 

risiko kecelakaan yang tinggi, harus dapat 

mengidentifikasi risiko apa saja yang akan 

terjadi untuk meminimalisir terjadinya 

kecelakaan kerja. 

     PT Insan Madani Konsulindo (IMAKO) 

merupakan perusahaan swasta milik 

perseorangan yang bergerak dibidang 

kontruksi. Perusahaan yang telah berdiri 

sejak 22 tahun yang lalu ini telah 

mengalami perkembangan yang sangat 

pesat.  PT Insan Madani Konsulindo saat 

ini memiliki lebih kurang sebanyak 900 

pekerja tersebar di seluruh Indonesia, 

dengan kegiatan usaha di bidang rancang 

bangun, dengan begitu perusahaan juga 

berhasil menyerap tenaga kerja lokal yang 

cukup besar.  



   

  Raden Talitha Rahma G, Nining Latianingsih. (2020). 

     Dibalik semua kesuksesan yang telah 

diraih oleh perusahaan ini, terdapat 

kelemahan yang dikhawatirkan. Angka 

kecelakaan kerja di PT IMAKO bertambah 

setiap tahunnya, dan dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk dapat terus bersaing di 

pasar, dengan banyaknya pekerja tersebut 

menjadikan PT IMAKO juga memiliki 

risiko tenaga kerja yang tinggi, mengingat 

PT IMAKO merupakan perusahaan 

kontraktor segala aktifitas di dalamnya 

rentan terhadap kecelekaan kerja dan 

terganggunya kesehatan dari pekerja. 

     Untuk itu diperlukan sistem 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

guna meminimalisir terjadinya kecelakaan 

kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

yang juga dikenal dengan istilah K3, 

merupakan suatu upaya yang bertujuan 

untuk memelihara kesehatan dan 

keselamatan di lingkungan kerja, baik 

untuk tenaga kerja, pengurus, dan orang - 

orang di sekitar lingkungan kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengindentifikasi jenis bahaya dan tingkat 

risiko K3 yang terjadi pada PT IMAKO 

guna meminimalisir adanya potensi 

kecelakaan kerja. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja pada 

PT Insan Madani Konsulindo“ 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Insan 

Madani Konsulindo (IMAKO)  yang 

berlokasi di Jalam Angsana Blok M1 No. 

34-35 Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian 

ini termasuk penelitian asosiatif kausal 

dengan pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel dan 

melihat adanya hubungan yang bersifat 

sebab akibat. Pendekatan kuantitatif 

digunakan karena data yang akan 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

antar variabel yang dinyatakan dengan 

angka. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 

karyawan PT Insan Madani Konsulindo 

(IMAKO) yang sedang terlibat dalam 

proyek Pemasangan Pipa Distribusi BBM 

Di Dermaga Jakarta Tank Terminal, 

Tanjung Priuk yang berjumlah 30 orang 

dan untuk sampel menggunakan sampel 

jenuh yaitu seluruh pekerja PT Insan 

Madani konsulindo yang sedang terlibat 

dalam proyek Pemasangan Pipa Distribusi 

BBM Di Dermaga Jakarta Tank Terminal, 

Tanjung Priuk. Sehingga jumlah sampel 

sebanyak  30 responden. 

     Penelitian ini menggunakan satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Sistem Manajemen K3 (X), sedangkan 

variabel terikat nya adalah Kecelakaan 

Kerja (Y). Untuk mendapatkan data kedua 

variabel tersebut diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada karyawan 

PT Insan Madani Konsulindo. 

     Kuesioner yang digunakan yaitu dengan 

skala likert modern yang telah di 

modifikasi dengan skala 5. Kuesioner 

diberikan kepada bagian HRD PT Insan 

Madani Konsulindo dan disebarkan kepada 

karyawan dalam bentuk google form. dan 

disebar kepada karyawan PT Insan Madani 

Konsulindo 

     Untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrument dilakukan uji (pre-test) 

kuisioner pada 15 responden di PT Insan 

Madani Konsulindo. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji 

Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Uji 
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Asumsi Klasik meliputi uji normalitas 

menggunakan kolmogorov-smirnov dengan 

unstandardzed residual, uji linearitas. Uji 

hipotesis meliputi analisis regresi linier 

sederhana, analisis korelasi sederhana, 

koefisien determinasi (R2), uji t.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Penelitian ini membahas satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Sistem 

Manajemen K3 (X), sedangkan variabel 

terikat nya adalah Kecelakaan Kerja (Y). 

Untuk mendapatkan data kedua variabel 

tersebut diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada karyawan 

PT Insan Madani Konsulindo Untuk 

melakukan uji hipotesis dan regresi, data 

yang dimiliki harus valid dan reliabel 

untuk digunakan dalam mencari pengaruh 

antar variabelnya dan mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat butir pernyataan yang 

tidak memenuhi uji validitas karena r 

hitung lebih besar dari r tabel. Dapat 

dikatakan butir pernyataan dalam 

indikator variabel SMK3 adalah 17 

butir pernyataan yang valid. Dengan 

demikian 17 butir pernyataan pada 

instrumen variabel SMK3 dapat 

dilanjutkan dalam penelitian lapangan. 

2. Tidak terdapat butir pernyataan yang 

tidak memenuhi uji validitas karena r 

hitung lebih besar dari r tabel. Dapat 

dikatakan butir pernyataan dalam 

indikator variabel efektivitas 

observation card adalah 26 butir 

pernyataan yang valid. Dengan 

demikian 26 butir pernyataan pada 

instrumen variabel Kecelakaan Kerja 

dapat dilanjutkan dalam penelitian 

lapangan. 

Dari hasil uji realibilitas mendapatkan 

hasil sebagai berikut: 

1. Hasil diatas menunjukkan bahwa Hasil 

uji reliabilitas pre-test untuk variabel 

X (SMK3) tersebut menunjukkan 

koefisien Cronbach Alpha sebesar 

0,958 sehingga termasuk dalam 

kategori reliabilitas baik. Hal tersebut 

menjadi dasar bahwa butir instrumen 

yang terkait dengan SMK3 dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel dan 

dapat dilanjutkan untuk pengukuran 

dalam rangka pengumpulan data. 

2. Hasil uji reliabilitas pre-test untuk 

variabel Y (Kecelakaan Kerja) 

tersebut menunjukkan koefisien 

Cronbach Alpha sebesar 0,969 

sehingga termasuk dalam kategori 

reliabilitas baik. Hal tersebut menjadi 

dasar bahwa butir instrumen yang 

terkait dengan kepuasan pelanggan 

dalam penelitian ini dinyatakan 

reliabel dan dapat dilanjutkan untuk 

pengukuran dalam rangka 

pengumpulan data. 

3.  

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 

sumber: hasil data olahan 
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     Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian 

normalitas berdasarakan Kolmogorov-

Smirnov menunjukan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,200 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

 

Gambar 2. Grafik Histogram 

sumber: hasil data olahan 

 

Gambar 3. Uji Normalitas Probability Plot 

 
  Sumber : hasil data olahan 

 

     Untuk gambar 3 dijelaskan bahwa 

penyebaran sebagian besar titik-titik 

disekitar garis dan searah dengan garis 

diagonal. Hal ini menunjukan bahwa data 

normal. Dengan melihat tampilan gambar 

2 dan gambar 3 histogram maupun grafik 

normal plot dapat disimpulkan bahwa 

grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang mendekati normal. 

Tabel. 2 Uji Linearitas 

 
 Sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel diatas, hasil uji 

linieritas didapatkan nilai signifikansi 

sebesar 0,204 nilai tersebut lebih besar dari 

0,05. Berdasarkan data tersebut dapat 

dipastikan kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan linier yang signifikan, 

hal tersebut berarti bahwa perubahan yang 

terjadi pada variabel bebas akan cenderung 

diikuti oleh perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat dengan membentuk garis 

linier. Setelah melalui uji linearitas 

selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis 

untuk mengetahui perumusan yang diteliti. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Linier Sederhana 

 
  Sumber : hasil data olahan 

 

     Dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh F hitung (21,480) > F 

tabel (3,34) dan nilai signifikansi sebesar 

0,000 atau lebih kecil dari 0,05 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa koefisien dari kedua variabel 

tersebut signifikan, atau dengan kata lain 

variabel SMK3 berpengaruh terhadap 

variabel Kecelakaan Kerja. 
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Tabel 4. Hasil Regresi Sederhana 

 
 Sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat 

persamaan regresi sebagai berikut: Y = 

108,241 - 0,921 X Angka 108,241 adalah 

nilai konstanta (a) yang menunjukan 

bahwa setiap penambahan satu nilai Sistem 

Manajemen K3 akan mengurangi nilai 

Kecelakaan Kerja sebesar -0,921. Dan 

hasil diatas menunjukan bahwa Sistem 

Manajemen K3 mempunyai pengaruh 

terhadap Kecelakaan Kerja.  

 

Tabel 5. Hasil Korelasi Sederhana 

 
   Sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa koefisien korelasi 

pearson antara variabel SMK3 (X) dengan 

Kecelakaan Kerja (Y) adalah sebesar -

0,659. Artinya, kedua variabel tersebut 

mempunyai hubungan yang kuat tetapi 

tidak searah. Tidak searah maksudnya jika 

sistem manajemen K3 di PT IMAKO 

tinggi, maka tingkat kecelakaan kerja akan 

menjadi rendah. Koefisien korelasi 

pearson tersebut masuk dalam kelas 

interval kuat yaitu (0,659) termasuk dalam 

rentang 0,60 – 0,799 yang artinya terjadi 

hubungan yang kuat antara variabel X 

(SMK3) terhadap variabel Y (Kecelakaan 

Kerja) di PT IMAKO. 

 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 

 
  Sumber : data hasil olahan 

 

     Berdasarkan tabel hasil perhitungan 

regresi dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (R Square) yang diperoleh 

sebesar 0,434. Hal ini berarti dimensi 

SMK3 dipengaruhi oleh Kecelakaan 

Kerja sebesar 43,4% sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 56,6% dipengaruhi oleh 

faktor faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Tabel 7. Hasil Analisis Signifikan T 

 
 Sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan hasil signifikansi t pada 

tabel diatas, hasil pengujian diperoleh nilai 

t hitung untuk variabel Sistem Manajemen 

K3 (X) -4,635 > t tabel 2,048 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,005. Dengan 

nilai signifikansi dibawah 0,005 tersebut 

menunjukkan bahwa Sistem Manajemen 

K3 memiliki pengaruh terhadap 

Kecelakaan Kerja. Hal ini berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak dan arah koefisien 

regresi negatif yang signifikan terhadap 

kecelakaan kerja. Semakin tinggi Sistem 

Manajemen K3 di PT IMAKO maka 

semakin rendah tingkat kecelakaannya dan 

sebaliknya semakin rendah Sistem 

Manajemen K3 maka akan semakin tinggi 

tingkat kecelakaannya. 
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PEMBAHASAN 

 

     Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh Sistem Manajemen 

K3 Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja di 

PT Insan Madani Konsulindo. Berikut 

pemaparan bahasan pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

     Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai salah satu masukan dan 

pertimbangan bagi PT Insan MAdani 

Konsulindo dalam meningkatkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja guna meminimalisir risiko 

kecelakaan kerja. 

     Pada bagian ini dijelaskan hasil dari 

analisis yang telah dilakukan, seperti yang 

dijelaskan sebelumnya adanya pengaruh 

yang signifikan antara sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (X) 

terhadap risiko kecelakaan kerja (Y) 

terbukti dengan hasil analisis regresi linier 

sederhana dengan model persamaan 

persamaan regresi Y = 108,241 - 0,921 X, 

serta koefisiensi dari kedua variabel 

signifikan dengan diperoleh F hitung 

(21,480) > F tabel (4,20) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05. Hasil koefisien korelasi 

sederhana yang positif dan linear 

menunjukan bahwa koefisien korelasi 

pearson masuk dalam kelas interval yang 

kuat yaitu 0,688 dalam rentan 0,60 – 

0,799, yang artinya adanya hubungan yang 

kuat antara variabel sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja (X) 

terhadap risiko kecelakaan kerja (Y). 

     Hasil perhitungan regresi dapat 

diketahui bahwa koefisien determinasi (R 

Square) yang diperoleh sebesar 0,434. Hal 

ini berarti dimensi SMK3 dipengaruhi oleh 

Kecelakaan Kerja sebesar 43,4% 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 56,6% 

dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

     Berdasarkan hasil signifikansi t pada 

tabel diatas, hasil pengujian diperoleh nilai 

t hitung untuk variabel Sistem Manajemen 

K3 (X) -4,635 > t tabel 2,048 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,005. Dengan 

nilai signifikansi dibawah 0,005 tersebut 

menunjukkan bahwa Sistem Manajemen 

K3 memiliki pengaruh terhadap 

Kecelakaan Kerja. Hal ini berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak dan arah koefisien 

regresi negatif yang signifikan terhadap 

kecelakaan kerja. Semakin tinggi Sistem 

Manajemen K3 di PT IMAKO maka 

semakin rendah tingkat kecelakaannya dan 

sebaliknya semakin rendah Sistem 

Manajemen K3 maka akan semakin tinggi 

tingkat kecelakaannya. 

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh antara Sistem 

Manajemen K3 terhadap Kecelakaan di PT 

Insan Madani Konsulindo (IMAKO), 

Sistem Manajemen K3 merupakan variabel 

independen (X) sedangkan Kecelakaan 

Kerja merupakan variabel dependen (Y). 

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji T 

variabel SMK3 berpengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap Kecelakaan Kerja 

di PT Insan Madani Konsulindo. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dibuat, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai 

berikut:  
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a. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini, makan penulis ingin 

mengajukan saran kepada PT Insan 

Madani Konsulindo agar dapat terus 

meningkatkan dan mengadakan evaluasi 

pada sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja setiap tahunnya 

dengan rutin dan PT Insan Madani 

Konsulindo diharapkan dapat 

mengkombinasikan variabel sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja dengan variabel pendukung 

lainnya untuk meminimalisir risiko 

kecelakaan kerja dan mendapatkan zero 

accident serta dibentuknya tim khusus 

untuk mengelola dan mengawasi 

keselamatan dan kesehaatan kerja pada 

PT Insan Madani Konsulindo. 

b. Penelitian ini hanya meneliti tentang 

“Pengaruh Sistem Manajemen K3 

Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja“ 

sehingga untuk peneliti selanjutnya 

disarankan untuk melakukan penelitian 

terhadap faktor-faktor lain yang dapat 

memengaruhi kecelakaan kerja selain 

faktor sistem manajemen, sehingga 

hasil penelitian lebih beragam. 
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ABSTRACT
This new era of globalization leads to increased business competition. Hence, innovation is becoming a
competitive necessity for companies, in order to maintain their business growth and stability. Research and
Development (R&D) plays a critical role in the innovation process. This study aims to analyze the influence of
Ownership Structure, Firm Size and Firm Age on R&D Intensity in manufacturing companies listed on Indonesia
Stock Exchange for the period of 2015-2018. Ownership Structure later in this study divided into three more
specific dependent variables as Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Foreign Ownership. This
study formed as quantitative research using fixed effect model for panel data in multiple regressions analysis
method. This study has 72 firm-year observations sample data using purposive sampling method, from 18
companies over 4 years research period. The result shows that managerial ownership has a significant positive
effect on R&D Intensity at 1% significant level, p-value of 0.010 and has coefficient value of 0.003. Foreign
ownership also has a significant positive effect on R&D Intensity at 5% significant level, p-value of 0.021 and
has coefficient value of 0.0009. Firm size has a significant negative effect on R&D Intensity at 1% significant
level, p-value of 0.003 and has coefficient of -0.0006. Institutional ownership and firm age have no significant
effects on R&D Intensity. This study find that, independent variable simultaneously have influenced R&D
Intensity significantly with probability value of 0.0000 and Adjusted R-Square value of 0.9086.

Keyword: R&D Intensity, Ownership Structure, Firm Age, Firm Size

ABSTRAK
Era baru globalisasi saat ini menyebabkan persaingan bisnis semakin meningkat. Oleh karena itu, inovasi
menjadi kebutuhan kompetitif bagi perusahaan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas bisnis perusahaan.
Research and Development (R&D) mempunyai peran penting dalam proses inovasi. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh dari Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Usia Perusahaan terhadap
Intensitas R&D pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Struktur
kepemilikan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan
asing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda data
panel dengan metode fixed effect model. Periode data yang digunakan adalah selama 4 tahun dengan 18
perusahaan sampel yaitu setara dengan 72 observasi yang didapatkan dengan metode purposive sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap
intensitas R&D dengan tingkat signifikansi 1% yaitu p-value sebesar 0.010 dan nilai koefisien sebesar 0.0031.
Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas R&D dengan tingkat signifikansi 5% yaitu
p-value sebesar 0.021 dan nilai koefisien sebesar 0.0009. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif
terhadap intensitas R&D dengan tingkat signifikansi 1% yaitu p-value sebesar 0.003 dan nilai koefisien sebesar
-0.0006. Kepemilikan institusional dan usia perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D.
Secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D dengan nilai p-value
sebesar 0.0000 dan hasil Adjusted R-Square sebesar 0.9086.

Kata Kunci: Intensitas R&D, Struktur Kepemilikan, Usia Perusahaan, Ukuran Perusahaan
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PENDAHULUAN

Di era baru globalisasi saat ini, peran
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
memiliki dampak yang luas terutama pada
bidang ekonomi dan bisnis. Sejalan dengan
perkembangan iptek, perkembangan
ekonomi dan bisnis telah menciptakan
persaingan antar perusahaan untuk berusaha
meningkatkan kinerja perusahaan dengan
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi informasi agar dapat mencapai
tujuan perusahaan. Perusahaan dituntut
untuk melakukan inovasi agar dapat menjaga
pertumbuhan dan stabilitas bisnisnya.

R&D mempunyai peran penting dalam
proses inovasi, sehingga banyak
negara-negara maju memberikan perhatian
sangat serius terhadap kegiatan R&D.
Rata-rata tingkat inovasi perusahaan yang
melakukan R&D lebih tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang tidak melakukan
R&D (Prihadyanti dan Laksani, 2015).
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan
R&D turut menentukan tingkat inovasi yang
dihasilkan perusahaan. Perusahaan yang
tidak melakukan kegiatan R&D dinilai akan
semakin tertinggal dalam hal inovasi, hal ini
dapat menghambat terciptanya terobosan
baru yang dapat memenuhi kebutuhan
konsumen sehingga perusahaan akan sulit
untuk bertahan dan berkompetisi.

Data dari UNESCO Institute for Statistics
(2019) menunjukkan alokasi anggaran R&D
di Indonesia tahun 2019 sebesar 0,1%
terhadap PDB, dimana Indonesia merupakan
negara dengan anggaran R&D terendah
dibadingkan dengan negara Asia lainnya,
seperti anggaran R&D di Thailand sebesar
(0,5%), India (0,8%), Malaysia (1,3%),

Singapura (2,1%), China (2%), Jepang
(3,4%) dan Korea Selatan (4,3%). Hal ini
menunjukkan bahwa pengeluaran R&D di
Indonesia belum menjadi prioritas dan masih
kurangnya perhatian pemerintah terhadap
aktivitas R&D sehingga pengeluaran
tersebut masih terbilang sangat rendah.

Meningkatkan aktivitas R&D merupakan
salah satu langkah strategis untuk
menciptakan daya saing yang tinggi dalam
perusahaan. Indonesia telah mengalami
penurunan peringkat daya saing global pada
dua tahun terakhir yaitu Indonesia berada di
peringkat 45 pada tahun 2018, dimana tahun
sebelumnya berada di peringkat 36 dan
kembali menurun pada tahun 2019 di
peringkat 50 dari 141 negara (World
Economic Forum, 2020).

Data dari BPS (2019) menunjukkan
bahwa sektor industri manufaktur
merupakan sektor yang paling berkontribusi
terhadap PDB yaitu sebesar 19,7%.
Berdasarkan hal itu, diperlukan penguatan
sektor manufaktur dengan meningkatkan
daya saing industri nasional sehingga
mampu meningkatkan keunggulan
kompetitif perusahaan Indonesia dan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional.

Aktivitas R&D di Indonesia juga belum
menjadi perhatian baik sebagai topik
penelitian oleh akademisi maupun oleh
praktisi perusahaan. Berdasarkan data yang
diolah penulis hanya 28 perusahaan dari 132
perusahaan manufaktur atau tidak lebih dari
22% perusahaan manufaktur di BEI yang
melaporkan informasi mengenai R&D pada
laporan keuangan tahun 2015-2018. Artinya,
belum banyak perusahaan yang menganggap
R&D penting, sehingga tidak
menyelenggarakan aktivitas R&D atau
hanya mengeluarkan nominal yang kecil dan
menyebabkan pelaporan R&D digabung
dengan akun lainnya.
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Dalam pengambilan keputusan mengenai
strategi perusahaan untuk pengeluaran R&D
akan terjadi konflik keagenan karena
terdapat perbedaan kepentingan antara
pemilik saham (principal) dengan
manajemen (agen), Fauziah (2017:28).
Dimana konflik yang terjadi disebabkan
karena pihak pemegang saham
menginginkan manajemen dapat maksimal
dalam menjalankan perusahaan agar
menghasilkan dividen yang tinggi,
sedangkan pihak manajemen menginginkan
pengambilan keuntungan yang tinggi untuk
pihak pengelola sehingga menghindari risiko
yang tinggi seperti investasi R&D.

Semakin lama jangka waktu perusahaan
terdaftar, maka semakin tinggi juga
kemungkinan bahwa perusahaan tersebut
memiliki keputusan investasi jangka panjang
dan nilai perusahaan yang tinggi (Lee dan
Choi, 2015). Sementara semakin besar
ukuran perusahaan, perusahaan lebih mudah
dalam memperoleh modal eksternal dan
membuat investor tertarik untuk
menanamkan sahamnya (Kinanti, 2017).
Perusahaan besar memiliki stabilitas dan
biaya yang cukup untuk berinvestasi dalam
R&D yang berisiko.

Berdasarkan permasalahan tersebut,
penulis tertarik untuk meneliti perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut
apakah intensitas R&D dipengaruhi oleh
struktur kepemilikan, usia perusahaan dan
ukuran perusahaan selama periode
2015-2018 baik secara parsial maupun
simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif.
Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini mencakup seluruh perusahaan

manufaktur yang terdiri dari 3 sektor yaitu
sektor industri dasar dan kimia, aneka
industri, dan industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI selama tahun 2015 s.d. 2018
sebanyak 132 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling dengan kriteria
penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang
mengunggah laporan tahunan dan laporan
keuangan yang sudah diaudit ke situs resmi
BEI per 31 Desember pada periode
2015-2018 serta mencantumkan akun R&D
dan struktur kepemilikan secara spesifik
dalam laporan tahunannya.

Berdasarkan kriteria di atas, maka
diperoleh sampel akhir yang memenuhi
kriteria penelitian sebanyak 18 perusahaan
yaitu dengan kode emiten AISA, IGAR,
INAF, INCI, INTP, KAEF, KINO, KLBF,
MERK, MYOR, NIKL, RICY, ROTI,
SMBR, SMGR, SRSN, TCID, dan TFCO.

Penelitian ini menggunakan 1 variabel
dependen dan 5 variabel independen. Berikut
proksi dari setiap variabel.

Tabel 1. Pengukuran Variable Penelitian
Nama

Variabel Proksi

Intensitas
R&D

Pengeluaran R&D / total
asset

Kepemilikan
Manajerial

Total saham milik manajer
eksekutif  & dewan direksi
/ total saham yang beredar

Kepemilikan
Institusional

Total saham milik institusi
domestik/ total saham yang
beredar

Kepemilikan
Asing

Total saham pihak asing /
total saham yang beredar

Usia
Perusahaan

Logaritma natural dari usia
perusahaan

Ukuran
Perusahaan

Logaritma natural dari total
aset

sumber : hasil data olahan
Teknis analisis data dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut; statistik deskriptif,
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pemilihan model estimasi regresi data panel,
pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis,
serta koefisien determinasi. Pengujian
tersebut dilakukan dengan bantuan software
Eviews 10. Berikut persamaan regresi linier
berganda yang digunakan dalam penelitian.

Keterangan :
RD : Intensitas R&D
MAN : Kepemilikan Manajerial
INS : Kepemilikan Institusional
FOR : Kepemilikan Asing
AGE : Usia Perusahaan
SIZE : Ukuran Perusahaan

: Konstanta
: Koefisien Regresi
: Eror

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan
Tabel 2. Statistik Deskriptif
RD MAN INS FOR AGE SIZE

Mean 0.0012 0.0478 0.4317 0.3727 3.6649 28.776

Median 0.0007 0.0001 0.3507 0.3673 3.7136 28.750

Max 0.0056 0.3451 0.9930 0.9418 4.6052 31.566

Min 0.0001 0.0000 0.0032 0.0001 2.7726 25.856

Std. Dev. 0.0012 0.0983 0.3241 0.3157 0.3768 1.3894

Skewness 1.7129 2.0103 0.2340 0.3303 0.0656 0.1872

Kurtosis 5.8822 5.7502 1.6988 1.8281 3.8958 2.3392

sumber : hasil data olahan

Perusahaan dengan pengeluaran R&D
terbesar yaitu KAEF tahun 2015, sedangkan
yang terendah yaitu SMGR tahun 2015.
Kepemilikan manajerial terbanyak yaitu
SRSN tahun 2017, sedangkan yang terendah
yaitu IGAR, INTP, INAF, MERK, ROTI,
RICY, SMBR, dan AISA. Kepemilikan
institusional maksimum yaitu INAF tahun
2018, sedangkan yang minimum yaitu
MERK tahun 2017. Kepemilikan asing
maksimum yaitu INTP tahun 2017,
sedangkan yang minimum yaitu TFCO tahun
2017 dan 2018. Perusahaan dengan usia
tertua yaitu INAF tahun 2018 dengan usia

100 tahun, sedangkan usia yang termuda
yaitu KINO tahun 2015 dengan usia 16
tahun. Perusahaan dengan total aset tertinggi
yaitu SMGR tahun 2018 sebesar 51,155
triliun rupiah, sedangkan total aset terendah
yaitu INCI tahun 2015 sebesar 169,546
miliar rupiah.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-sectio
n
Chi-square

86.140608 17 0.0000

sumber : hasil data olahan

Uji Chow yang dilakukan dengan
menggunakan Redudant Fixed
Effects-Likelihood Ratio. Prob value
menunjukkan bahwa model terbaik antara
PLS dan FEM yaitu FEM karena hasilnya
dibawah 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq.
d.f.

Prob. 

Cross-section
random

12.518978 5 0.0283

sumber : hasil data olahan

Uji Hausman yang dilakukan dengan
menggunakan Correlated Random
Effect-Hausman Test. Prob value
menunjukkan bahwa model terbaik antara
REM dan FEM yaitu FEM karena hasilnya
dibawah 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji t
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.017704 0.005819 3.042206 0.0038
MAN 0.003121 0.001164 2.680846 0.0100
INS -0.001102 0.001054 -1.044830 0.3012
FOR 0.000948 0.000398 2.381814 0.0212
AGE 0.000353 0.000582 0.606102 0.5472
SIZE -0.000620 0.000203 -3.048468 0.0037

sumber : hasil data olahan

Berdasarkan hasil uji t dari hasil model
regresi terbaik fixed effect model,
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial
dan kepemilikan asing berpengaruh
signifikan positif terhadap intensitas R&D.
Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan
negatif terhadap intensitas R&D, sedangkan
kepemilikan institusional dan usia
perusahaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap intensitas R&D.

Tabel 6. Hasil Uji F
F-statistic 33.10660
Prob(F-statistic) 0.000000

sumber : hasil data olahan

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel
independen yang digunakan berpengaruh
terhadap intensitas R&D, karena probability
pada penelitian ini kurang dari 0,05.

Dari hasil uji koefisien determinasi, dapat
diketahui bahwa nilai Adjusted
R-square sebesar 0.908663 hampir
medeteksi 1 yang berarti variabel
independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi intensitas R&D yaitu sebesar
90.86%. Sementara sisanya sebesar 9.14%
intensitas R&D dijelaskan oleh faktor
lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian
ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan
manajerial berpengaruh signifikan positif
terhadap intensitas R&D. Hal ini
menunjukkan dengan adanya kepemilikan
manajerial dapat mengurangi konflik
keagenan karena pada saat pihak manajemen
memiliki saham di perusahaan tersebut,
maka manajemen akan memposisikan diri
dengan dua peran yaitu sebagai pemilik dan
juga sebagai pengelola. Dengan demikian,
pihak manajemen akan lebih
mempertimbangkan kepentingan pemegang
saham dalam pengambilan keputusannya
untuk memaksimalkan pengelolaan
perusahaan sehingga dapat menghasilkan
dividen yang tinggi dengan melakukan
investasi dalam R&D. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Firnando (2018) yang menyatakan hasil
serupa.

Kepemilikan institusional tidak
berpengaruh signifikan terhadap intensitas
R&D. Hal ini menunjukkan bahwa R&D
belum menjadi prioritas dan masih
kurangnya perhatian pemerintah maupun
investor institusi domestik terhadap aktivitas
R&D pada perusahaan, pernyataan ini dapat
diperkuat dengan data dari UNESCO
Institute for Statistics (2019) yang
menunjukkan bahwa alokasi anggaran R&D
di Indonesia tahun 2019 sebesar 0,1% dan
merupakan negara dengan anggaran R&D
terendah dibadingkan dengan negara
lainnya, seperti anggaran R&D di Thailand
sebesar (0,5%), India (0,8%), Malaysia
(1,3%), Singapura (2,1%), China (2%),
Jepang (3,4%) dan Korea Selatan (4,3%).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang pernah dilakukan oleh Frasti (2016)
dan Soffitri (2017) pada perusahaan yang
terdaftar di BEI serta penelitian yang
dilakukan pada perusahaan manufaktur di
China oleh Shuangrui Fan dan Cong Wang
(2019).
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Kepemilikan asing berpengaruh
signifikan positif terhadap intensitas R&D.
Hal ini menunjukkan bahwa investor asing
memiliki perhatian serius terhadap aktivitas
R&D. Investor asing yang memiliki saham
terbanyak dalam data sampel yaitu INTP
tahun 2017, dimana mayoritas sahamnya
dimiliki oleh Birchwood Omnia Ltd. yang
berada di Inggris. Berdasarkan alokasi
anggaran R&D di Inggris tahun 2019 sebesar
2,7% terhadap PDB, sedangkan di Indonesia
hanya sebesar 0,1% terhadap PBD yang
merupakan peringkat 2 terendah di banding
dengan negara-negara lainnya (UNESCO
Institute for Statistics, 2019). Hal tersebut
membuktikan bahwa investor asing lebih
serius memberikan perhatian terhadap R&D
sehingga dengan adanya kepemilikan asing
dinilai dapat mengurangi sifat dominan
pihak manajemen dalam mengambil sebuah
keputusan. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang pernah dilakukan
oleh Chandra dan Marsaulina (2019) serta
Firnando (2018) yang menunjukkan hasil
serupa.

Usia perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap intensitas R&D. Hal ini
menunjukkan bahwa keputusan perusahaan
melakukan investasi R&D tidak terpaku
pada semakin baru atau semakin lama
perusahaan berdiri karena salah satu yang
menjadi pertimbangan perusahaan dalam
mengelola dana yaitu ketersediaan modal
serta pengalaman bisnis perusahaan.
Semakin besar modal yang dimiliki
perusahaan, maka pihak manajemen
umumnya lebih leluasa dalam
mempergunakan aset yang ada dalam
perusahaan tersebut. Selain itu, pengalaman
bisnis perusahaan mencerminkan
pengetahuan pihak manajemen akan
tantangan dan kondisi perusahaan.
Berdasarkan pengalaman yang dimiliki
tersebut, pihak manajemen semakin

mengetahui seberapa besar pengaruh
aktivitas R&D dalam perusahaan sehingga
memutuskan untuk lebih rutin melakukan
R&D ataupun tidak lagi melakukan R&D.
Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian
sebelumnya oleh Chandra dan Marsaulina
(2019).

Ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan negatif terhadap intensitas R&D.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil
ukuran perusahaan, maka semakin besar
tingkat intensitas pengeluaran R&D karena
perusahaan dengan total aset yang besar
umumnya menetapkan laba ditahan lebih
besar untuk digunakan sebagai modalnya
kembali, sehingga perusahaan besar
cenderung lebih sedikit mengalokasikan
dana untuk berinvestasi. Selain itu,
stakeholder pada perusahaan besar lebih
tersebar sehingga dapat mengurangi power
pihak manajemen dalam mengelola dana
perusahaan karena akan semakin banyak
perbedaan kepentingan.

Terdapat keterbatasan yang dihadapi
peneliti dalam melalukan penelitian ini yaitu
keterbatasan perusahaan sampel karena tidak
banyak perusahaan di Indonesia yang
mencantumkan pengeluaran R&D dan
struktur kepemilikan secara spesifik. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menggunakan perusahaan sampel yang
lebih banyak dengan meneliti seluruh sektor.

Selain itu, penelitian ini tidak
menggunakan tahun penelitian terbaru
karena masih banyak perusahaan yang
belum menerbitkan laporan tahunan terbaru.
Penggunaan laporan tahunan untuk
memperoleh data struktur kepemilikan
secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menggunakan
tahun penelitian terbaru dengan mengganti
variabel struktur kepemilikan dengan
variabel lain yang dapat diperoleh hanya dari
laporan keuangan seperti growth, leverage,
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Return On Assets (ROA), Financial Distress,
hutang perusahaan, dan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan kajian pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial
dan kepemilikan asing berpengaruh
signifikan positif terhadap intensitas R&D.
Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan
negatif terhadap intensitas R&D, sedangkan
kepemilikan institusional dan usia
perusahaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap intensitas R&D. Secara simultan,
variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap intensitas R&D.

SARAN

Hasil dari penelitian ini dapat
memberikan saran bagi beberapa pihak
terkait yaitu sebagai berikut.

Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat
melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi,
karena kemungkinan hasil penelitian akan
berbeda jika diteliti kembali dengan
menggunakan kriteria sampel perusahaan
dan pengukuran variabel yang berbeda.
Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas
objek penelitian dengan meneliti seluruh
sektor sehingga tidak mengalami
keterbatasan perusahaan sampel. Selain itu
juga dapat menambahkan variabel lainnya
seperti teknologi perusahaan yang belum
banyak diteliti di Indonesia merupakan topik
menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Saran bagi investor, hasil penelitian
diharapkan dapat menjadi pertimbangan
investor dalam berinvestasi dan memberikan
informasi tentang pentingnya R&D di dalam
perusahaan. Semakin banyak kepemilikan
manajerial dan asing, maka akan mengurangi
sifat dominan manajemen sehingga lebih

mempertimbangkan kepentingan investor.
Selain itu, perlu memperhatikan perusahaan
kecil yang memungkinkan dapat menjadi
sebuah ancaman.

Saran bagi perusahaan, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi pertimbangan
perusahaan dalam menetapkan keputusan
investasi sekaligus memberikan informasi
tambahan mengenai faktor yang dapat
mempengaruhi intensitas R&D di
perusahaan. Semakin tersebar kepemilikan,
maka akan meningkatkan pengawasan
eksternal dan tuntutan untuk membagikan
dividen lebih banyak. Selain itu, perlu
memperhatikan ancaman dari
perusahaan-perusahaan kecil.
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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the "Korean Spicy Chicken" Mie Sedaap product 

advertisement using the AIDA model (Attention, Interest, Action, Desire) on followers of the Instagram 

@miesedaapid social media account. This study has 33,930 populations obtained from followers of Instagram 

@miesedaapid social media accounts, so the sample in this study was 100 respondents. The sampling method 

used is Non-Probability Sampling. Data collection techniques in this study were carried out using an online 

questionnaire that was disseminated via direct messages on Instagram. The data is then processed using SPSS 

version 25 for Windows. Hypothesis testing consists of simple linear regression analysis, simple correlation 

analysis, coefficient of determination analysis, and T-test. Based on these three stages, the results of data 

analysis that have been done show the existence of a positive and significant effect on the effectiveness of 

product advertisements for the Mie Sedaap variant product advertising " Korean Spicy Chicken ”by using the 

AIDA model on Instagram social media account followers @miesedaapid. 

 

Keywords: AIDA Model, Effectiveness of Ads, Mie Sedaap. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas iklan produk Mie Sedaap varian 

“Korean Spicy Chicken” dengan menggunakan model AIDA (Attention, Interest, Action, Desire) pada followers 

dari akun media sosial Instagram @miesedaapid. Penelitian ini memiliki 33.930 populasi yang didapatkan dari 

followers akun media sosial Instagram @miesedaapid, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden. Metode sampling yang digunakan adalah Non-Probability Sampling. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner online yang disebar luaskan melalui direct message di 

Instagram. Data kemudian diolah menggunakan spss versi 25 for windows. Uji hipotesis terdiri dari analisis 

regresi linier sederhana, analisis korelasi sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji signifikan T. 

Berdasarkan tiga tahapan tersebut, hasil analisis data yang telah dilakukan menujukkan adanya pengaruh positif 

dan signifikan terhadap efektivitas iklan produk untuk iklan produk Mie Sedaap varian “Korean Spicy Chicken” 

dengan menggunakan model AIDA pada followers akun media sosial Instagram @miesedaapid. 

 

Kata Kunci: Efektivitas Iklan, Mie Sedaap, Model AIDA 
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PENDAHULUAN 

 

     Iklan saat ini sudah berkembang 

menjadi sistem komunikasi yang sangat 

penting bagi produsen barang dan jasa. 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak 

langsung yang di dasari pada informasi 

tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan merubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian. 

Iklan juga dikenal sebagai salah satu 

bentuk promosi yang paling dikenal 

masyarakat karena memiliki jangkauan 

yang sangat luas. 

     Transaksi jual-beli tidak lagi harus 

dilakukan tatap muka, akan tetapi cukup 

melalui smartphone dan layar komputer 

yang terkoneksi dengan internet maka 

semua informasi akan mudah diakses.     

Internet merupakan salah satu media yang 

sangat memberikan kemudahan bagi semua 

orang dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pada laporan tahun ini, perusahaan We Are 

Social mencantumkan sebanyak 175,4 juta 

orang di Indonesia merupakan pengguna 

internet, lalu sebanyak 160 juta orang 

merupakan pengguna aktif dari media 

sosial. Media sosial adalah teknologi 

berbasis internet yang memfasilitasi 

percakapan. 

     Banyak situs jejaring sosial yang telah 

kita ketahui dan salah satunya adalah 

Instagram. Adapun kelebihan oleh para 

penjual online yang mempromosikan 

produknya melalui Instagram yaitu tidak 

berbayar khususnya untuk penjual online 

shop pemula, Instagram lebih baik dipilih 

untuk mempromosikan produk di banding 

website yang berbayar. 

     Iklan yang baik adalah iklan yang 

memiliki daya tarik, agar masyarakat yang 

melihat tertarik dengan isi dari iklan. 

Kotler dalam (Durianto dan Liana, 2004: 

126) mengatakan bahwa efektivitas iklan 

dapat dilihat dari dua sudut pandang hasil 

atau dampak yaitu dampak komunikasi 

dari suatu iklan yang meliputi pengaruhnya 

pada kesadaran, pengetahuan dan 

preferensi serta dampak terhadap penjualan 

dimana dampak ini lebih sulit untuk diukur 

karena penjualan dipengaruhi oleh banyak 

faktor tidak hanya oleh periklanan. 

Perusahaan berkeinginan untuk 

memasukkan sesuatu ke dalam pikiran 

konsumen, mengubah sikap konsumen atau 

mendorong konsumen untuk bertindak. 

Setelah menentukan tanggapan yang 

diinginkan dari konsumen, selanjutnya 

komunikator melanjutkan pesan yang 

efektif. Idealnya pesan itu harus menarik 

perhatian (attention), mempertahankan 

ketertarikan (interest), membangkitkan 

keinginan (desire) dan menggerakkan 

tindakan (action). Model AIDA merupakan 

konsep dari efektivitas iklan, yang saling 

berkaitan. Iklan yang efektif yaitu iklan 

bisa menciptakan AIDA. Berdasarkan 

model AIDA ini diasumsikan bahwa 

promosi melalui tahap ini merupakan 

faktor penentu keberhasilan suatu iklan 

yang akan meningkatkan perhatian dan 

minat. 

     Iklan produk yang akan digunakan 

sebagai objek dari penelitian ini adalah 

Mie Sedaap varian “Korean Spicy 

Chicken” yang baru saja diluncurkan oleh 

PT Wings Food di festival musim panas 

We The Fest 2019 di Jakarta International 

Expo (JIExpo) Kemayoran pada Jumat 19 

Juli 2019. Tentunya dengan adanya varian 

baru dari Mie Sedaap membuat antusias 

pembeli menjadi meningkat, terlebih lagi 

ini adalah varian khas Korea yang dimana 

budaya Korea sendiri sudah mulai 

menguasai dunia termasuk Indonesia. 
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     Dari penjelasan di atas maka peneliti 

ingin menganalisis suat efektivitas iklan 

dari produk Mie Sedaap terutama untuk 

varian “Korean Spicy Chicken”. 

Diharapkan hasil analisis ini dapat 

membuktikan apakah iklan Mie Sedaap 

sudah dapat dikategorikan efektif dengan 

menggunakan model AIDA tersebut. 

Untuk iklan produknya peneliti mengambil 

iklan yang ditayangkan atau diunggah ke 

media sosial Instagram melalui akun 

official @miesedaapid. 

     Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu seberapa  efektif iklan produk Mie 

Sedaap Varian Korean Spicy Chicken pada 

media sosial Instagram berdasarkan model 

AIDA. Sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui 

serta menganalisis efektivitas suatu iklan 

untuk produk Mie Sedaap Korean Spicy 

Chicken pada media sosial menggunakan 

model AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) pada followers aktif @Miesedaapid 

di Instagram. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Dilihat dari permasalahan yang ingin 

diteliti dan tujuan penelitian maka metode 

yang digunakan adalah metode kuantitatif. 

Data yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu data mengenai efektivitas iklan 

produk Mie Sedaap “Korean Spicy 

Chicken” dengan menggunakan model 

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). 

Untuk waktu penelitian ini dilakukan sejak 

bulan Maret s.d Juli 2020. Sementara 

penelitian ini dilakukan langsung dengan 

mengisi kuesioner secara online di 

Instagram melalui direct message (pesan 

langsung) kepada responden yang 

ditujukan. 

     Populasi dalam penelitian ini adalah 

follower Instagram @miesedaapid 

sebanyak 33.930 orang. Target populasi 

yang dituju adalah pria dan wanita dengan 

usia 18-25 tahun. Teknik menentukan 

ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin untuk mencari 

jumlah sampel yang dibutuhkan. 

 
Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Besar populasi 

e  : Margin of error - 10% 

      

     Maka dengan rumus Slovin, berikut 

adalah perhitungan untuk jumlah 

sampelnya : 

      

     Dengan demikian jumlah sampel (n) 

dalam penelitian ini sebesar 99,706 namun 

untuk memudahkan penelitian, maka 

jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 

responden. 

     Data yang digunakan dalam penelitian 

ini berdasarkan sumbernya adalah data 

primer dan sekunder. Data primer adalah 

hasil jawaban responden yang di peroleh 

dengan menggunakan kuesioner. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari 

berbagai literatur yang relevan dengan 

penelitian ini. 

     Penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode kuantitatif yang 

menggunakan regresi linear sederahana. 

Untuk menjawab rumusan masalah tentang 

efektivitas iklan produk Mie Sedaap varian 

”Korean Spicy Chicken” dengan model 



 

Risma Ardilla, Tuty Hartati. (2020). 

AIDA, peneliti menggunakan regresi linear 

sederhana yang dimana: 

Variabel (X) : AIDA 

Variabel (Y) : Efektivitas Iklan 

 

     Teknik analisis data yang digunakan 

dimulai dengan uji instrumen yang terdiri 

dari uji validitas dan uji reliabilitas, 

kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas dan 

uji linearitas, dan yang terakhir adalah uji 

hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier 

sederhana, analisis korelasi sederhana, 

koefisien determinasi, dan uji signifikan T. 

 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Dalam penelitian ini pengujian validitas 

dan reliabilitas dilakukan terhadap 12 

repsonden. Berdasarkan pada nilai rhitung 

(Corrected Item-Total Correlation), nilai 

rtabel dengan df = n - 2 yaitu df = 12 – 2 = 

10, sedangkan α = 0,05 maka nilai rtabel 

atau Corrected item-Total Correlation 

yaitu >0,5760 maka pertanyaan valid dan 

apabila <0,5760 maka pernyataan tidak 

valid. 

Tabel 1. Hasil Uji Valid Variabel X 

 

Butir 

Instrumen 

R 

Hitung 

R 

Tabel 
Keterangan 

P1 0,393 

0,5760 

Tidak Valid 

P2 0,445 Tidak Valid 

P3 0,818 Valid 

P4 0,778 Valid 

P5 0,692 Valid 

P6 0,885 Valid 

P7 0,706 Valid 

P8 0,508 Tidak Valid 

P9 0,722 Valid 

P10 0,516 Tidak Valid 

P11 0,844 Valid 

P12 0,230 Tidak Valid 

P13 0,662 Valid 

P14 0,461 Tidak Valid 

P15 0,697 Valid 

P16 0,922 Valid 

P17 0,763 Valid 

P18 0,845 Valid 

sumber : hasil data olahan 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Y 

 

Butir 

Instrumen 

R 

Hitung 

R 

Tabel 
Keterangan 

P19 0,736 

0,5760 

Valid 

P20 0,643 Valid 

P21 0,640 Valid 

P22 0,860 Valid 

P23 0,909 Valid 

P24 0,839 Valid 

P25 0,756 Valid 

P26 0,694 Valid 

P27 0,709 Valid 

P28 0,830 Valid 

sumber : hasil data olahan 

 

     Dari tabel 1 dan tabel 2 maka dari 28 

pernyataan yang telah dilakukan uji 

validitas terdapat 22 pernyataan yang 

dinyatakan valid. 12 pernyataan untuk 

variabel X dan 10 pernyataan untuk 

variabe Y. 
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Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

 

No. Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

N for 

Items 
Information 

1. X 0,932 12 Reliable 

2. Y 0,950 10 Reliable 

Responden 12 

sumber : hasil data olahan 

 

     Dari tabel 3 dapat dikatakan masing-

masing variabel melebihi 0,60 sehingga 

dapat dikatakan reliabel untuk penelitian 

berikutnya. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel hasil pengujian 

normalitas menunjukan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,200 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

 

Gambar 1. Grafik Histogram 

 

sumber : hasil data olahan 

 

Gambar 2. Grafik P-Plot 

 

sumber : hasil data olahan 

 

     Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas 

 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan hasil uji linieritas, 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,390 

nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat 

dipastikan kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan linier yang signifikan. 
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Tabel 6. Hasil Analisis Signifikan T 

sumber : hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian 

diperoleh nilai t untuk variabel Model 

AIDA menunjukkan nilai t hitung = 16,769 

> t tabel = 1,98447 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

nilai signifikansi dibawah 0,05 tersebut 

menunjukan bahwa Model AIDA memiliki 

pengaruh terhadap Efektivitas Iklan. 

     Hal ini berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Arah koefisien regresi positif 

berarti bahwa Model AIDA memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Efektivitas Iklan. Semakin baik Model 

AIDA yang diterapkan maka akan semakin 

baik pula Efektivitas Iklan produk Mie 

Sedaap “Korean Spicy Chicken”, dan 

sebaliknya semakin buruk Model AIDA 

yang diterapkan maka akan semakin buruk 

pula Efektivitas Iklan produk Mie Sedaap 

“Korean Spicy Chicken”. 

     Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh 100 responden yang sesuai kriteria, 

terlihat bahwa iklan produk Mie Sedaap 

yang ditayangkan melalui media sosial 

Instagram terbukti sudah efektif. Selain 

model AIDA yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas iklan, ada faktor lain 

yang bisa membuat iklan tersebut menjadi 

sangat efektif. Salah satunya ialah faktor 

evaluasi terhadap iklan sebelum diunggah 

ke media sosial Instagram. 

 

 

 

 

Pembahasan 

     Ada banyak metode untuk mengukur 

suatu efektivitas iklan produk. Pada 

penelitian terdahulu ada yang 

menggunakan metode CRI untuk 

memperkuat hasil dari model AIDA. 

Adapun yang menggunakan metode EPIC 

dan model AIDA sebagai tolak ukur dari 

efektivitas iklan. Namun pada penelitian 

ini hanya menggunakan model AIDA 

sebagai tolak ukur dari efektivitas iklan 

produk Mie Sedaap. 

     Terdapat dua variabel yang diamati 

yaitu Model AIDA (X) dan Efektivitas 

Iklan (Y) sebagai variabel terikat pada 

iklan produk Mie Sedaap varian “Korean 

Spicy Chicken” sebagai objek. Secara 

umum, proses pengolahan data pada 

penelitian ini menunjukan hasil yang baik. 

     Berikut hasil penelitian ini berdasarkan 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data 

yang telah dilakukan: 

     Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 

pada tahap pre-test kuesioner terhadap 12 

orang responden. Hasil uji validitas 

menunjukan bahwa dari total 28 

pernyataan kuesioner terdapat 22 

pernyataan yang valid. Hasil uji reliabilitas 

untuk kedua variabel termasuk dalam 

kategori reliabilitas baik dan dinyatakan 

reliabel. 

     Pengujian berikutnya yaitu uji asumsi 

klasik, yang terdiri dari uji normalitas dan 

uji linearitas. Untuk uji normalitas 

menunjukan hasil probabilitas (sig) yang 

diperoleh sebesar 0,200. Nilai tersebut 

lebih besar dari taraf signifikansi penelitian 

yaitu 0,05 (5%). Maka data distribusi 

normal. Selanjutnya berdasarkan hasil uji 

linieritas, diperoleh probabilitas = 0,390 > 

0,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa antara kedua variabel tersebut 

mempunyai hubungan linier yang 

signifikan. 
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     Pengujian selanjutnya yaitu uji 

hipotesis, yang meliputi analisis regresi 

linier sederhana, koefisien korelasi, 

koefisien determinasi dan uji sinifikansi T. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian 

tersebut adalah F hitung sebesar (281,187) 

> F tabel (3,49) dan nilai signifikansinya 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Diketahui bahwa arah regresi yang 

diperoleh pada penelitian ini yaitu positif 

dengan persamaan Y = 2,202 + 0,773X 

yang menunjukan bahwa apabila Model 

AIDA (X) nilainya 0, maka Efektivitas 

Iklan (Y) nilainya adalah 2,202. Nilai 

koefisien arah regresi pada penelitian ini 

yaitu positif 0,773. Berdasarkan nilai 

koefisien korelasi hubungan antara kedua 

variabel yaitu sebesar 0,861. Nilai tersebut 

menyatakan bahwa terjadi hubungan yang 

kuat antara kedua variabel. 

     Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

koefisien determinasi R2
 (R Square) yaitu 

sebesar 0,742. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sebesar 74,2% Model AIDA 

dipengaruhi oleh variabel independen 

penelitian ini yaitu Efektivitas Iklan. 

Sedangkan sedangkan sisanya yaitu sebesar 

25,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

     Berdasarkan hasil pengujian statistik uji 

T variabel X berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini 

terlihat dari nilai t hitung = 16,769 > t tabel 

= 1,98447 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikansi 

dibawah 0,05 tersebut menunjukan bahwa 

Model AIDA memiliki pengaruh terhadap 

Efektivitas Iklan. 

     Hal ini berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak dari pembahasan analisis data di 

atas dapat disimpulkan bahwa Model 

AIDA memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Efektivitas Iklan. 

 

 

KESIMPULAN 

 

     Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas iklan pada produk 

Mie Sedaap varian “Korean Spicy 

Chicken” dengan menggunakan model 

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), 

model AIDA merupakan variabel 

independen (X) sedangkan efektivitas iklan 

merupakan variabel dependen (Y). 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 

sebelumnya terdapat pengaruh positif 

antara model AIDA dengan efektivitas 

iklan pada produk Mie Sedaap. Efektivitas 

Iklan dapat ditingkatkan secara maksimal 

dengan menggunakan faktor selain model 

AIDA, salah satu faktor lainnya adalah 

melakukan evaluasi pada tiap iklan. 

 

SARAN 

 

     Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, iklan Mie Sedaap varian 

“Korean Spicy Chicken” melalui media 

sosial Instagram dinyatakan efektif. Akan 

tetapi hal tersebut masih bisa ditingkatkan 

lagi menjadi sangat efektif dengan 

melakukan evaluasi. 

     Saran yang diharapkan kepada 

perusahaan agar dapat memperhatikan 

penggunaan media promosi agar dapat 

melakukan kegiatan promosi secara efektif 

lagi sesuai dengan kebutuhan konsumen 

dan dapat membuat konsumen melakukan 

tindakan pembelian agar tujuan dari iklan 

tersebut dapat tercapai. Untuk membuat 

konsumen tertarik dalam melakukan 

tindakan hal yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan misalnya dalam segi visualisasi 

lebih diperhatikan lagi agar lebih kreatif 

sehingga dapat membuat konsumen lebih 

memperhatikan iklan hingga tertarik ke 

produk yang diiklankan. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the market growth and the relative market share of PT XYZ in 2016 to 

2018. This research form as qualitative study. Data was collected through semi structured interview technique, 

study of document, literature, and triangulation techniques. Data processing techniques uses descriptive 

analysis, and Boston Consulting Group (BCG) Matrix. The results show that: (a) In 2016, the matrix position of 

PT XYZ is question marks with a market growth value of 107% and a relative market share of 0.0830. (b) In 

2017, the position is dogs with a market growth rate of -24.13% and a market share of 0.0805. (c) In 2018, the 

position is question marks with a market growth value of 27.3% and a market share of 0.0825. The strategic 

implication of this position is to increase market share (build) so the company can become a star position. The 

strategies ideas in the build position include improve the quality of fleets, improve the service quality, expand the 

marketing communications, increase the number of fleets ships, cash flow efficiency without reduce the 

operational quality of the ship. 

 

Keywords: BCG Matrix, Market Share, Market Growth, Marketing, Strategy. 

 
ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif PT XYZ pada 

tahun 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, studi dokumen, studi kepustakaan, dan teknik triangulasi. 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisa deskriptif, dan pendekatan Matriks Boston Consulting 

Group (BCG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi matriks PT XYZ terhadap pesaing pokoknya pada 

tahun 2016 berada pada posisi tanda tanya (question marks) dengan nilai pertumbuhan pasar sebesar 107% dan 

pangsa pasar relatif sebesar 0,0830. Pada tahun 2017, posisi PT XYZ berada pada posisi anjing (dogs) dengan 

tingkat pertumbuhan pasar sebesar -24,13% dan pangsa pasar sebesar 0,0805. Tahun 2018 PT XYZ berada pada 

posisi tanda tanya (question marks) dengan nilai pertumbuhan pasar sebesar 27,3% dan pangsa pasar sebesar 

0,0825. Implikasi strategi pada posisi ini adalah memperbesar pangsa pasar (build) agar perusahaan dapat 

bergeser posisi menjadi bintang (stars). Strategi yang dapat diambil pada posisi build diantaranya yaitu 

peningkatan kualitas kapal pengangkut batubara, peningkatan kualitas pelayanan, perluasan komunikasi 

pemasaran, penambahan jumlah armada kapal, efisiensi arus kas tanpa mengurangi kualitas operasional kapal. 

 
Kata Kunci: Matriks BCG, Pangsa Pasar, Pemasaran, Perutmbuhan Pasar, Strategi. 
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PENDAHULUAN 

 

 Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

pada tahun 2015-2018 berdampak positif 

bagi pertumbuhan industri pelayaran di 

Indonesia. Meski mengalami pertumbuhan, 

kapasitas pengangkutan angkutan laut 

perusahaan nasional masih kalah bersaing 

dengan perusahaan asing. Kendati 

demikian, selain didorong oleh 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

industri pelayaran di Indonesia juga 

didorong oleh meningkatnya konsumsi 

batubara. Batu bara adalah pusat dari 

kebijakan energi Indonesia sejak akhir 

1970-an. Walaupun cadangan batu bara 

Indonesia bukan yang terbesar di dunia, 

jumlah cadangan batu bara relatif 

signifikan dibandingkan sumber daya fosil 

lainnya. Menurut Kementerian ESDM total 

cadangan batu bara adalah 22,6 miliar ton 

atau 2,2% dari total cadangan global, (BP 

2018). Berikut adalah total produksi 

batubara nasional 

 

Tabel 1. Produksi Batubara Nasional 

Tahun 2015-2018 

No Tahun Target 

(juta ton) 

Realisasi 

(juta ton) 

1 2015 425 392 

2 2016 419 456 

3 2017 413 461 

4 2018 485 548 

Sumber: Kementerian ESDM, 2019 

 

     Berdasarkan data tabel 1.1 yang 

diperoleh dari kementerian ESDM, 

produksi batubara sejak tahun 2015 hingga 

tahun 2018 selalu meningkat. Kecuali pada 

tahun 2015, produksi barubata nasional 

juga melebihi target yang telah ditentukan. 

Pada tahun 2018, produksi batubara 

sebesar 528 juta ton atau 113% dari target. 

Berikut adalah data konsumsi batubara di 

Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2018: 

 

Tabel 2. Konsumsi Batubara Tahun 2014-

2018 

No Tahun Konsumsi (TOE) 

1 2014 42.120 

2 2015 51.156 

3 2016 53.357 

4 2017 57.176 

5 2018 61.558 

Sumber: CEIC Data, 2019 

 

     Dengan tingginya tingkat kebutuhan 

industri pelayaran terhadap konsumsi 

batubara ini, suatu perusahaan harus 

menawarkan nilai yang superior jika ingin 

menarik, memuaskan dan membangun 

hubungan jangka panjang dengan 

konsumen. Tentunya persaingan usaha di 

bidang industri pelayaran juga semakin 

diminati oleh pesaing, hal ini diperlukan 

strategi pemasaran yang tepat dalam 

memasarkan jasa angkutan kapal laut 

batubara yang berkualitas untuk 

meningkatkan jumlah konsumen. 

     Salah satu perusahaan yang bergerak di 

industri pelayaran pengangkut batubara 

adalah PT XYZ. PT XYZ adalah sebuah 

perusahaan pelayaran yang berkantor pusat 

di Jakarta Selatan. Volume angkut 

batubara PT XYZ masih sangat kecil 

dibandingkan dengan pesaingnya. Berikut 

adalah volume angkut PT XYZ dan 

beberapa pesaing: 

 

Tabel 3. Volume Angkut Batubara PT 

XYZ dan Pesaing 

Perusahaan 
Tahun (Juta Ton) 

2015 2016 2017 2018 

PT XYZ 1.4 2.9 2.2 2.8 

PT Mitra 

Bahtera Segara 

Sejati 

- 

 

34.19 27.3 33.9 
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PT Pelita 

Samudera 

Shipping 

- 25.62 33.29 36.93 

PT Transcoal 

Pasific 

- - 27 30.7 

PT Trans Power 

Marine 

- - 13.83 10.96 

Sumber: Data Sekunder di olah, 2020 

 

     Boston Consulting Group (BCG) 

secara khusus dirancang untuk membantu 

upaya-upaya perusahaan multidivisional 

dalam merumuskan strategi. Menurut 

Muhammad (2017:203) Matriks BCG atau 

MP3 (Matriks Pertumbuhan Pangsa Pasar) 

didesain sebagai alat bantu manajemen 

untuk membangun perusahaan sehat dan 

tumbuh berkelanjutan. Hasil dari matriks 

BCG ini dapat menjadi landasan perusahaan 

mengambil Langkah untuk menentukan 

strategi pemasaran. Kotler dan Keller 

(2016:27) menyatakan bahwasanya: 

“Marketing is about identifying and 

meeting human and social needs. One of 

the shortest good definitions of marketing 

is “meeting needs profitably””.  

 Untuk mengetahui strategi pemasaran, 

strategi ini cocok untuk digunakan dengan 

cara menghitung pertumbuhan pasar dan 

pangsa pasar. Manfaat terbesar dari 

matriks BCG adalah menarik perhatian 

pada arus kas, karakteristik investasi, dan 

kebutuhan berbagai divisi dalam 

organisasi. Karakteristik Boston 

Consulting Group (BCG) menurut 

Muhammad (2017:205) terdiri dari empat 

kuadran yaitu tanda tanya (question 

marks), bintang (stars), rupiah (Rp) dan 

silang (xxx). 

 

Gambar 1. Matriks BCG 

 
Sumber: Muhammad (2017:205) 

 

Tabel 4.Implikasi Strategis Matriks BCG 

Pos
isi 

Strategi Pangsa Pasar Laba 
Inves
tasi 

Aliran 

Kas 

Bersih 

? 

Memperbesar Pangsa 

Pasar 

 
 

Panen/Divestasi 

Nol/Negat

if 
 

 

Rendah/N
egatif 

Sang

at 
Ting

gi 

 
Nol/

Dis-

inves
tasi 

Sangat 

Negatif 

 
 

Positif 

☆ 

Mempertahankan/Me
ningkatkan Pangsa 

Pasar 

Tinggi/Sa
ngat 

Tinggi 

Ting

gi 

Hampir 
Nol/Nega

tif 

Rp 
Mempertahankan 

Pangsa Pasar 
Tinggi 

Rend
ah 

Sangat 
Tinggi 

X Panen/Divestasi 
Rendah/N

egatif 

Dis-
inves

tasi 

Positif/N

egatif 

Sumber: Muhammad (2017:211) 

 

     Berdasarkan latar belakang dan data di 

atas, dapat diketahui bahwa volume angkut 

PT XYZ masih sangat rendah 

dibandingkan dengan market leadernya 

yaitu PT Mitrabahtera Segara Sejati, Tbk. 

Maka dari itu, perlu perumusan strategi 

yang tepat berdasarkan posisi matriks. 

Posisi yang dianalisis pada penelitian ini 

adalah posisi tahun 2016-2018. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Objek penelitian ini 

adalah PT XYZ dan penelitian ini 

dilaksanakan selama 5 bulan sejak bulan 

Februari hingga bulan Juni 2020. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan menggunakan teknik 
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wawancara semi terstruktur, studi 

dokumen, studi kepustakaan, dan teknik 

triangulasi. Wawancara yang dilakukan 

untuk pengumpulan data dengan dua orang 

narasumber PT XYZ. Studi dokumen yang 

digunakan oleh penulis adalah dengan 

menggunakan dokumen annual report PT 

XYZ dengan pesaing utamanya. Teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah 

analisa deskriptif, dan pendekatan Matriks 

Boston Consulting Group (BCG). 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Metode matriks BCG dapat 

ditentukan oleh dua faktor yaitu: market 

growth yang ditunjukkan pada sumbu 

vertikal dan market share, yang 

ditunjukkan pada sumbu horizontal. Yang 

membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini mencari titik posisi objek 

observasi selama tiga tahun sejak tahun 

2016 hingga 2018 sedangkan pada 

penelitian sebelumnya hanya mencari titik 

posisi satu tahun saja juga locus penelitian 

yang berbeda. 

 Analisis tingkat market growth rate PT 

XYZ diukur dari perbandingan jumlah 

volume angkut batubara setiap tahunnya 

dan tingkat market share PT XYZ diukur 

dari jumlah volume angkut batubara 

terhadap pesaing utamanya.  

Tabel 4. Volume Daya Angkut Batubara 

PT XYZ dan Pesaing Utama 

Tahun PT XYZ PT MBSS 

2015 1.4 Juta ton - 

2016 2.9 Juta ton 34.19 Juta Ton 

2017 2.2 Juta ton 27.3 Juta Ton 

2018 2.8 Juta ton 33.9 Juta Ton 

Sumber: Data Sekunder di olah, 2020 

 

     Rumus yang digunakan dalam mencari 

tingkat pertumbuhan pasar dan tingkat 

pangsa pasar diantaranya yaitu: 

 

 
 

a. Perhitungan Tahun 2016 

 

 
= 107% 

 

 
= 0.0830 

b. Perhitungan Tahun 2017 

 
= -24.13% 

 
= 0.0805 

 

c. Perhitungan Tahun 2018 

 
= 27.3% 

 
= 0.0825 

 

     Posisi matriks BCG PT XYZ 

berdasarkan perhitungan diatas adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Posisi Matriks PT XYZ 
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Sumber: Data Sekunder diolah, 2020 

 

     Berdasarkan gambar matriks di atas, 

dapat disimpulkan pada tahun 2016 PT 

XYZ berada pada posisi tanda tanya 

(question marks), pada tahun 2017 PT 

XYZ berada pada posisi anjing/silang 

(dogs/xxx) dan pada tahun 2018 PT XYZ 

kembali berada pada posisi tanda tanya 

(question marks). 

  

Pembahasan 

     Berdasarkan posisi kuadran PT XYZ 

tahun 2016 hingga tahun 2018 maka dapat 

disimpulkan implementasi strategi yang 

dapat dilakukan atau dirumuskan oleh PT 

XYZ, diantaranya:  

a. Implementasi Strategi Porisi Matriks 

Tahun 2016 

Berdasarkan posisi yang ditunjukkan 

yaitu terletak pada posisi tanda tanya 

(question marks), maka strategi yang 

sesuai adalah dengan memperbesar 

pangsa pasar (build). Karena pada 

dasarnya PT XYZ memiliki peluang 

yang tinggi namun belum mampu 

mengeksploitasi peluang bisnis tersebut. 

Untuk memperbesar peluang tersebut 

PT XYZ diharapkan dapat menambah 

banyaknya armada laut. Dengan 

penambahan armada tersebut maka PT 

XYZ dapat memperbesar proyek yang 

dikerjakan. 

b. Implementasi Strategi Porisi 

Matriks Tahun 2017 

Berdasarkan posisi yang ditunjukkan 

yaitu terletak pada posisi 

silang/anjing (xxx/dogs), maka 

strategi yang sesuai adalah dengan 

memberhentikan atau mengurangi 

investasi (disinvestasi). PT XYZ 

berada pada posisi ini disebabkan 

oleh adanya operasional bongkar 

muat yang terganggu karena salah 

satu armada yang dimiliki PT XYZ 

mengalami banyak perbaikan dan 

kerusakan. Pemberhentian investasi 

kepada armada yang sudah tidak 

produktif lagi ini dapat dialokasikan 

kepada armada yang masih 

produktif/menambah jumlah armada. 

c. Implementasi Strategi Porisi 

Matriks Tahun 2018 

Berdasarkan posisi yang ditunjukkan 

yaitu terletak pada posisi tanda tanya 

(question marks), maka strategi yang 

sesuai adalah dengan memperbesar 

pangsa pasar (build). Strategi yang 

harus dilakukan PT XYZ untuk 

menggeser posisi perusahaan ke 

posisi bintang (stars) untuk tahun-

tahun selanjutnya sesuai dengan 

posisi tanda tanya pada tahun ini 

diantaranya adalah: 

1. Kualitas kapal pengangkut batubara 

Perlu adanya perbaikan dan 

pengecekan berkala secara detail 

setiap satu bulan sekali pada 

seluruh bagian armada agar armada 

pengangkut batubara tetap pada 

kondisi yang baik sehingga tidak 

terulang kembali kejadian seperti 

tahun 2017 yang dimana armada 

mengalami kerusakan dan 

mengganggu jadwal berlayar 

armada. Pengecekan ini dapat 
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dilakukan bersamaan dengan 

maintenance breakdown. 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Perlu adanya servis berkelanjutan 

kepada pihak penyewa selama kapal 

PT XYZ mengerjakan proyek dari 

perusahaan penyewa tersebut. Hal 

ini dilakukan agar dapat 

membangun hubungan yang baik 

dan berkesinambungan sehingga 

pada saat kontrak sewa habis dan 

perusahaan tersebut membuka 

lelang kembali, maka PT XYZ dapat 

dipakai kembali oleh penyewa 

tersebut karena hubungan yang baik 

selama bekerja sama sebelumnya.  

3. Perluasan Pemasaran 

Untuk menjangkau lebih luas pasar 

perusahaan penyewa kapal, 

perusahaan harus aktif mengikuti 

setiap lelang proyek. Pada lelang 

tersebut, banyak pihak yang 

bergelut di perusahaan pelayaran 

yang menyaksikan dan menilai 

perusahaan penyewa kapal. Secara 

tidak langsung dengan mengikuti 

setiap lelang, perusahaan dapat 

memperkenalkan kembali eksistensi 

kelebihan dari perusahaan.  

4. Penambahan Jumlah Armada 

5. Pada dasarnya jika perusahaan 

memiliki banyak armada, maka 

perusahaan tersebut dapat mampu 

melaksanakan proyek yang bernilai 

besar. Semakin banyak armada yang 

dimiliki oleh perusahaan, maka akan 

semakin besar juga volume batubara 

yang dapat diangkut. Disamping itu 

juga, target perusahaan penyewa 

juga akan bertambah besar. Jika ada 

perusahaan baru yang memiliki 

modal besar atau memiliki armada 

yang banyak, maka perusahaan 

tersebut dapat mampu menjadi 

market leader dari industri 

pelayaran batubara.  

6. Perlu adanya efisiensi pengeluaran 

untuk operasional armada. Efisiensi 

ini bukan bermaksud untuk 

mengurangi anggaran dari 

kebutuhan kapal. Contohnya pada 

kebutuhan spare parts kapal, 

biasanya tipe yang digunakan relatif 

sama dan spare parts tersebut 

diimpor dari luar negeri. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

implikasi strategi bisnis dengan 

menggunakan matriks BCG pada PT XYZ, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Posisi matriks BCG pada tahun 2016 

berada pada posisi tanda tanya 

(question marks.  Tahun 2017 posisi 

PT XYZ berada pada posisi 

silang/anjing (xxx/dogs). Sedangkan 

pada tahun 2018, PT XYZ kembali 

pada posisi Tanda tanya (question 

marks). 

b. Strategi yang harus dirumuskan 

berdasarkan posisi matriks BCG tahun 

terakhir yang berada pada posisi tanda 

tanya (question marks) adalah 

membangun (build). Artinya PT XYZ 

perlu memperbesar pangsa pasar 

sehingga posisi PT XYZ dapat 

bergeser kearah posisi bintang (stars). 

Beberapa strategi yang dapat 

dilaksanakan sesuai dengan posisi ini 

adalah dengan menambah jumlah 

armada milik atau non milik yang 

dikelola, lebih aktif mengikuti lelang, 

efisiensi arus kas, menngkatkan 

kualitas pelayanan, perluasan 

pemasaran 
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SARAN 

 

Adapun saran yang dapat penulis 

berikan kepada PT XYZ berdasarkan 

implikasi strategi bisnis matriks BCG 

adalah sebagai berikut:  

a. Perlu adanya penambahan jumlah 

armada baik armada milik maupun non 

milik. Karena pada dasarnya ketika 

perusahaan memiliki banyak armada 

maka daya angkut dan pasarnya akan 

semakin besar. 

b. Perlu adanya efisiensi pengeluaran 

untuk operasional armada. Dengan lebih 

mengefisiensikan anggaran operasional, 

maka penawaran harga pada saat lelang 

juga akan semakin bersaing. 

c. Untuk mengatasi kendala suplai barang 

impor yang dibutuhkan kapal, bagian 

pengadaan diharapkan lebih teliti dalam 

berkomunikasi dengan vendor agar 

tidak ada kesalahan dalam dokumen 

yang menyebabkan barang tersebut 

tidak dapat keluar bea cukai ataupun 

kembali ke negara asal. 
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ABSTRACT 

The study aims to find out and analyze the implementation and constraintings of marketing strategies using non-

verbal communication made by deaf people in deaf coffee shops. The study uses qualitative research with a 

qualitative descriptive approach. As for the sources of data in this research, it's co founder, barista, and the 

consumer of deaf coffee. The data gathering used is observation, deep interview, documentation and 

triangulation. The data-mining techniques are done with credibility tests, with three stages of data analysis: data 

reduction, data presentation, and deduction retrification. The study suggests that marketing strategies by using 

the non-verbal communication established at the deaf coffee shop are still promoting to consumers directly, the 

prices could be reached by lower middle-class people, the deaf coffee shops are also facilitators between the 

public and the deaf as well as community gatherings of deaf or otherwise deaf friends. As for advertising media 

that is used by creating identifying signs in front of stores so that consumers see deaf coffee, and using social 

media as a media to disseminate information about deaf coffee to the public. This research has practical 

implications in form. 

 

Keyword : Communication, Consumers, Deaf Coffee, Marketing, Social Media 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi dan Kendala pada Strategi 

Komunikasi Pemasaran yang dilakukan oleh penyandang Tuli di Kedai Kopi Tuli. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah co 

founder, barista, dan konsumen Kopi Tuli. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

mendalam, dokumentasi dan triangulasi / gabungan. Teknik pengelolahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, 

sedangkan metode analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (verification). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang 

ditetapkan di Kedai Kopi Tuli adalah masih melakukan promosi secara langsung kepada konsumen, harga yang 

ditawarkan dapat dijangkau oleh kalangan menegah ke bawah, Kedai Kopi Tuli juga merupakan fasilitator antara 

masyarakat umum dengan Tuli sebagai tempat perkumpulan komunitas orang-orang Tuli atau biasa disebut 

dengan teman Tuli. Adapun media promosi yang digunakan dengan membuat papan tanda pengenal yang 

terpampang di depan toko sehingga para konsumen melihat keberadaan Kopi Tuli, dan memanfaatkan sosial 

media Instagram sebagai tempat sarana atau tempat menyebarluaskan informasi tentang Kopi Tuli kepada 

masyarakat. Penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam bentuk Kedai Kopi Tuli agar dapat melakukan 

kegiatan promosi langsung dan tidak langsung, melalui Instagram dan kunjungan, dengan memanfaatkan 

penggunaan sosial media dan kunjungan dalam kegiatan pemasarannya agar produk dari Kopi Tuli dapat lebih di 

kenal oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci : Komunikasi, Konsumen, Kopi Tuli, Pemasaran, Promosi 

 

PENDAHULUAN 

      Setiap warga Negara Indonesia 

mempunyai hak, kewajiban dan 

kesempatan yang sama tanpa ada yang 

dibeda - bedakan. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 

27 ayat 2, yakni “Setiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan 

dengan itu, penyandang disabilitas 

merupakan bagian dari warga Negara 

Indonesia yang juga berhak memperoleh 

kedudukan, hak, kewajiban, dan peran 

yang sama untuk meraih dan memperoleh 

pendidikan untuk belajar, memiliki hak 

untuk kehidupan yang layak, dan 
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mempunyai kemampuan dalam berkarya, 

menghasilkan sebuah karya atau usaha 

yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan. 

      Somantri (2007:95-96) menyatakan 

bahwa tunarungu adalah suatu kondisi 

individu yang tidak dapat mendengar atau 

kurang mendengar suara. Terdapat dua 

kategori mengenai tunarungu yaitu tuli dan 

kurang mendengar. Tuli adalah kerusakan 

indera pendengaran seseorang dalam taraf 

berat. Sementara kurang mendengar adalah 

kerusakan indera pendengaran seseorang 

tetapi masih dapat berfungsi untuk 

mendengar.  

 

Tabel 1. Estimasi Presentasi Jenis Orang 

dengan Disabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pusdatin dan Direktorat dengan 

Kecacatan, 2018 

 

       Berdasarkan tabel 1.1 dapat 

diidentifikasi bahwa terdapat 7,12 persen 

penyandang disabilitas bicara atau tuna 

wicara, terdapat 10,52 persen penyandang 

disabilitas pendengaran atau tuna rungu, 

dan 3,46 persen penyandang disabilitas 

pendengaran dan bicara berdasarkan jenis 

orang dengan kecacatan. Meskipun 

memiliki keterbatasan dalam kegiatan 

sehari-hari yang disebabkan oleh 

disabilitas fisik atau mental, tetapi masih 

banyak penyandang disabilitas yang 

berpartisipasi aktif di dalam perkembangan 

bisnis. 

      Perkembangan bisnis yang sangat 

pesat, menimbulkan persaingan pasar yang 

cukup ketat. Setiap harinya muncul pelaku 

bisnis yang mengenalkan produk dengan 

kreativitas dan inovasi baru sehingga 

persaingan pasar pun tidak bisa dihindari. 

Jika para pelaku usaha tidak berusaha 

menjadi diri yang kreatif dan inovatif, 

usahanya akan tersingkir dari persaingan 

pasar. Kreatif dalam menjalankan bisnis 

menjadi salah satu kunci sukses sebuah 

perusahaan untuk menciptakan produk 

yang siap bersaing di pasaran. Di dalam 

dunia bisnis strategi pemasaran memiliki 

peran yang sangat penting dalam tahap 

pembentukan kesadaran dan pemahaman 

konsumen (Tjiptono dan Chandra, 

2016:351-352). Dengan demikian sebuah 

perusahaan membutuhkan perencanaan 

strategi yang tepat agar dapat diterima 

dengan mudah oleh masyarakat. Strategi 

yang dilakukan oleh perusahaan pun 

beraneka ragam, seperti menawarkan suatu 

produk dengan kemasan yang menarik, 

harga terjangkau atau lokasi penjualan 

yang strategis. Selain itu ada pula strategi 

pemasaran yang berbentuk pemasangan 

iklan di sejumlah media. Berbagai strategi 

pemasaran tersebut tidak hanya digunakan 

untuk mengenalkan keberadaan suatu 

produk, melainkan juga memberikan 

pengetahuan mengenai manfaat suatu 

produk sehingga tercipta keinginan untuk 

membelinya. Strategi pemasaran 

merupakan bisnis yang dinamis karena 

kegiatannya berupa gabungan hasil 

interaksi dari berbagai kegiatan, yang 

programnya di mulai dengan sebutir 

gagasan produk dan tidak terhenti sampai 

keinginan konsumen benar-benar 

terpuaskan setelah memahami perencanaan 

usaha, langkah selanjutnya mempelajari 

dan melatih bagaimana barang dan jasa di 

hasilkan itu di distribusikan atau 

dipasarkan.  
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       “Komunikasi adalah alat pengalihan 

informasi dari akumunikator kepada 

komunikasi agar antara mereka dapat 

interaksi” (Hasibuan, 2002:81). 

Komunikasi merupakan hal yang 

sederhana, bagaimana memikirkan sesuatu 

lalu mengutarakannya terhadap orang lain. 

Namun kenyataannya komunikasi tidak 

selalu semudah itu. Dalam komunikasi 

akan ada banyak hambatan ketika mencoba 

mengkomunikasikan banyak hal. Entah 

karena keterbatasan untuk 

mengekspresikan sesuatu atau karena 

pemahaman yang diartikan salah oleh 

lawan komunikasi. Bahasa komunikasi 

terbagi menjadi dua yaitu bahasa verbal 

dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal 

merupakan bahasa yang hanya 

memanfaatkan satu indra manusia yaitu 

indra pendengaran.  

      (Lubis, 2012) menyatakan bahwa ada 

komunikasi yang tidak terdengar, atau 

komunikasi nonverbal, dengan 

menggunakan gerakan tubuh tertentu yang 

berhubungan dengan pesan suara. Bahasa 

nonverbal adalah bahasa untuk 

berkomunikasi yang digunakan tanpa kata-

kata. Disamping itu penyandang tuli sulit 

untuk mendengar dan berkomunikasi 

secara verbal atau dengan kata-kata. Akan 

tetapi mereka dapat menggunakan 

komunikasi bahasa isyarat tangan dan 

tulisan dalam berkomunikasi dengan orang 

lain di lingkungannya. Founder dan 

Pekerja di kedai Kopi Tuli Duren Tiga, 

Pancoran Jakarta Selatan dalam 

berkomunikasi dengan tamu menggunakan 

isyarat tangan. Isyarat tangan atau bahasa 

isyarat yang digunakan pekerja tuli di 

kedai ini, untuk berkomunikasi tidak 

umum seperti komunikasi verbal atau 

dengan kata-kata.  

       Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, penulis tertarik untuk mengamati 

proses komunikasi yang dilakukan oleh 

penyandang tuna rungu (teman tuli) 

sebagai Pekerja atau Barista di kedai Kopi 

Tuli kepada konsumennya.. Untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pelaksanaan strategi komunikasi 

pemasaran pada kedai kopi tuli di duren 

tiga pancoran jakarta selatan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis apa yang menjadi tingkat 

kesulitan pada pelaksanaan strategi 

komunikasi pemasaran pada kedai kopi tuli 

di duren tiga pancoran jakarta selatan. 

Serta untuk mengetahui dan menganalisis 

apa yang menjadi tingkat kesulitan pada 

pelaksanaan strategi komunikasi 

pemasaran pada kedai kopi tuli di duren 

tiga pancoran jakarta selatan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

      Penelitian ini dilaksanakan di Kedai 

Kopi Tuli yang berada di Jl. Duren Tiga 

Pancoran Jakarta Selatan. Penelitian ini 

termasuk ke dalam jenis penelitian 

deskriptif kualitatif.  

       Metode pengumpulan data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang dihasilkan dari wawancara 

mendalam (in depth interview) antara 

penulis dengan informan dari pihak Kedai 

Kopi Tuli. Sedangkan pengumpulan data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data berupa hasil dokumentasi 

kegiatan dan campaign melalui media 

sosial dan media massa Kedai Kopi Tuli. 

       Teknik pengumpulan data adalah cara-

cara yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari 

penelitian lapangan, adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah 

Teknik observasi, peneliti melakukan 

observasi keadaan di kedai kopi tuli perihal 

proses pelaksanaan komunikasi pemasaran 
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yang dilakukan hingga pemberdayaan 

karyawan disabilitas di kedai kopi tuli 

tersebut, di dalam pengamatan ini peneliti 

melakukan observasi selama 5 (lima) 

bulan, terhitung sebelum peneliti 

menentukan informan hingga pengujian 

keabsahan data. Langkah selanjutny 

wawancara, peneliti mewawancarai 

beberapa narasumber yang dianggap 

relevan dengan objek penelitian yaitu 

Andika Prakoso (Co Founder) dan Putri 

Santoso (Co Founder) dan Dian (Barista) 

Kopi Tuli. Narasumber tersebut dianggap 

relevan karena narasumber berada dalam 

wilayah pemasaran atau orang yang 

merencanakan dan menjalankan secara 

langsung strategi komunikasi pemasaran. 

Dan langkah selanjutnya dokumentasi, 

peneliti mengumpulkan data dari dokumen 

yang sudah ada, sehingga penulis dapat 

memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian seperti : 

gambaran umum kedai kopi tuli, strategi 

yang digunakan di kedai kopi tuli, cara 

berkomunikasi antara barista tuli dengan 

konsumennya (teman dengar) serta 

catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. 

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang belum 

didapatkan melalui metode observasi dan 

wawancara. Dan langkah selanjutnya 

triangulasi / gabungan. Penulis 

menggunakan metode ini karena dengan 

menggabungkan berbagai jenis data yang 

telah diperoleh, kredibilitas hasil penelitian 

dapat lebih teruji. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi 

triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

       Hasil dari penelitian yang berjudul 

Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran di 

Kedai Kopi Tuli – Duren Tiga Pancoran 

Jakarta Selatan menunjukan bahwa 

Implementasi Strategi Komunikasi 

Pemasaran dengan Menggunakan 

Komnikasi Non Verbal dalam 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

(Tuli). Strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh Kedai Kopi Tuli ada dua, yaitu : 

a. Menggunakan Media 

       Media merupakan sarana yang 

digunakan Kedai KopiTuli dalam 

memasarkan produknya. Media yang 

digunakan Kedai Kopi Tuli yaitu 

memanfaatkan media sosial 

Instagram, dan menggunakan papan 

tanda pengenal usaha. Dalam hal ini 

Kedai Kopi Tuli hanya memanfaatkan 

Instagram sebagai wadah untuk 

mempromosikan kopi tersebut 

b. Pemasaran Langsung 

      Kegiatan komunikasi pemasaran 

secara langsung yang sudah dilakukan 

oleh coffee shop Kopi Tuli dapat 

dilihat aktivitasnya yaitu mengadakan 

event-event di store, melakukan 

promosi secara langsung melalui talk 

show, melakukan kegiatan public 

relations dengan komunitas Tuli 

menggunakan bahasa isyarat dan 

penggunaan media sosial instagram 

yang menjadi platform media sosial 

utama dalam menyebarkan kegiatan 

komunikasi pemasaran dari coffee 

shop Kopi Tuli. 

Strategi pemasaran juga 

memerlukan keputusan-keputusan dari 

manajeman bauran  pemasaran dalam 

bidang perencanaan produk, penetapan 

harga, saluran distribusi, serta 

promosi. Keempat bauran pemasaran 

ini saling berhubungan dan saling 

berpengaruh satu sama lain sehingga 

harus diupayakan untuk menghasilkan 

suatu kebijakan pemasaran yang 
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mengarah pada kepuasan konsumen. 

Berdasarkan penelitian, penulis 

berkesimpulan Kedai Kopi Tuli 

menggunakan teori Marketing Mix 

atau bauran pemasaran 4P (Product, 

Price, Place, Promotion) sebagai 

komunikasi pemasaran. Sebab pada 

aktivitas promosinya meliputi hal-hal 

seperti diatas. Dasar dari setiap bauran 

dilakukan oleh Kedai Kopi Tuli untuk 

mengembangkan produk dan 

menyebar luaskan informasi tentang 

keberadaan produk itu sendiri. 

 

Gambar 1. Implementasi Komunikasi 

Pemasaran 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2020 

 

Berdasarkan alur komunikasi diatas : 

a. Sumber (source) Co Founder Kedai 

Kopi Tuli merupakan tahap awal 

implementasi dari alur komunikasi 

pemasaran di Kedai Kopi Tuli, 

Kemudian 

b. Proses (encoding) yang dilakukan 

oleh Kedai Kopi Tuli dengan cara 

melakukan testimoni Produk dan 

dengan Promosi di media sosial, 

Kemudian 

c. Pengiriman (Tranmission) di tahap 

ini pengiriman pesan melalui 

pemasaran tidak langsung dan 

langsung, dimana pemasaran tidak 

langsung yang di gunakan adalah 

media Instagram dan pemasaran 

langsungnya adalah menggunakan 

teori Marketing Mix atau bauran 

pemasaran 4P sebagai komunikasi 

pemasaran yaitu Product, Price, Place 

dan Promotion, kemudian 

d. Proses (Decoding) di tahap ini calon 

konsumen tertarik dengan Bahasa 

isyarat yang di gunakan di Kopi Tuli, 

kemudian 

e. Umpan Balik (Feedback) yang di 

dapat dengan datangnya konsumen ke 

Kedai Kopi Tuli untuk belajar Bahasa 

isyarat dan membeli produk dari Kopi 

Tuli tersebut. 

 

KESIMPULAN 

 

      Berdasakan hasil penelitian dengan 

judul Analisis Strategi Komunikasi 

Pemasaran di Kedai Kopi Tuli - Duren 

Tiga Jakarta Selatan, melalui observasi 

partisipan dan wawancara mendalam, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Strategi Pemasaran dari Kedai Kopi 

Tuli lebih memfokuskan kepada 

penjualan langsung di bandingkan 

menggunakan media sosial Instagram 

sebagai wadah untuk memperkenalkan 

maupun mempromosikan kepada 

masyarakat luas terkait produk tersebut, 

melakukan pemasaran secara langsung 

dengan diadakannya kegiatan yang 

sudah dilakukan oleh Kedai Kopi Tuli 

yang dapat dilihat dari aktivitasnya 

yaitu mengadakan event-event di store 

untuk melakukan promosi secara 

langsung dengan melalui talk show, 

melakukan kegiatan public relations 

dengan komunitas tuli dengan 

menggunakan bahasa isyarat. Kedai 

Kopi Tuli juga melakukan kegiatan 

Publicity dengan cara membagikan 

testimony produknya secara cuma- 

cuma kepada konsumen yang lewat di 

depan Kedai Kopi Tuli atau 
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mengundang masyarakat daerah sekitar 

Kedai untuk menarik pelanggan. 

b. Kendala atau hambatan merupakan 

keadaan yang dapat menyebabkan 

pelaksanaan terganggu dan tidak 

terlaksana dengan baik sesuai dengan 

strategi atau perencanaan yang telah 

dilakukan, Contohnya Penggunaan 

Sosial Media Instagram yang digunakan 

sebagai media dalam mempromosikan 

produk Kedai Kopi Tuli tidak berjalan 

dengan semestinya hal ini 

dilatarbelakangi oleh pemilik kedai 

tersebut hanya memfokuskan pada 

penjualan langsung saja dibanding 

memanfaatkan media sosial sebagai 

tempat untuk mempromosikan produk 

tersebut. Penggunaan bahasa isyarat 

oleh karyawan Kedai Kopi Tuli dalam 

melayani konsumennya juga menjadi 

salah satu kendala untuk para 

konsumennya dalam hal berkomunikasi, 

yang menjadi kendala terakhir dari 

usaha Kedai Kopi Tuli adalah Harga 

bahan  dasar yang naik . Hal ini yang 

sangat penting bagi suatu usaha, ketika 

harga bahan dasar suatu produksi naik, 

maka pemilik usaha harus berusaha 

untuk tetap melakukan produksi agar 

usahanya tetap berjalan. Naiknya harga 

bahan dasar di pasaran membuat 

membuat pemilik usaha berfikir agar 

dapat melakukan adaptasi terhadap 

kondisi tersebut, dengan mampu 

menyesuaikan kenyataan tersebut dan 

tetap menjaga kualitas serta rasa dari 

Kedai Kopi Tuli. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the effect of product differentiation on consumer trust in Eiger Store in Depok 

City. The research method used in this research is survey which is one part of a quantitative research 

approaches. Data collection techniques using the questionnaire method, observation and literature study, while 

method of data analysis using instrument test analysis, basic assumption tests, and hypothesis test. The 

population in this study is not known to the exact number (infinite population) and the samples obtained using 

the LameShow formula method by 100 respondents. The results of this study showed that: the equation of 

regression equation in this study is Y '= 2.252 + 0.274X. The value coefficient of determination (R2) obtained by 

51.4% this indicates product differentiation has a significant influence on consumer trust in the Eiger Store in 

Depok City, while the remaining 48.6% is influenced by other factors outside of this research. The result of 

analysis also obtained the value of tcount 10.176> ttable 1.660 which means that product differentiation positively 

and significantly affect the consumer trust in the Eiger Store in Depok. 

 
Keywords: Product Differentiation, Eiger Store, Consumer Trust 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diferensiasi produk terhadap kepercayaan konsumen pada 

Eiger Store di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey yang 

merupakan salah satu pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode 

kuesioner, observasi dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis uji instrumen, 

uji asumsi dasar, dan uji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui dengan pasti jumlahnya 

(populasi infinit) dan sampel yang didapatkan menggunakan metode rumus Lameshow sebanyak 100 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persamaan regresi pada penelitian ini adalah Y' = 2,252 + 0,274X. Nilai 

koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 51,4% hal ini menunjukan diferensiasi produk memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap kepercayaan konsumen Eiger Store di Kota Depok, sedangkan sisanya sebesar 48,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Hasil analisis juga menunjukan nilai thitung 10,176 > nilai ttabel 1,660 

artinya diferensiasi produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen Eiger 

Store di Depok. 

 

Kata Kunci: Diferensiasi Produk, Eiger Store, Kepercayaan Konsumen  

 

PENDAHULUAN 

 

     Persaingan usaha peralatan outdoor 

zaman sekarang mendorong perusahaan 

untuk menciptakan pemikiran-pemikiran 

baru dari segi desain dalam membuat 

rancangan untuk mempertahankan dan 

mendapatkan konsumen. Kegiatan outdoor 

memiliki resiko yang tinggi, maka perlu 

adanya perencanaan yang baik termasuk 

dalam hal peralatan dan alat pendukung, 

dengan kondisi persaingan yang semakin 

ketat antar perusahaan sejenis, untuk itu 

setiap perusahaan harus mampu berlomba 

mempertahankan konsumen agar tidak 

beralih ke perusahaan pesaing. Harapan 

perusahaan dari mempertahankan 

konsumen adalah untuk menstabilkan 

bahkan bisa meningkatkan penjualan pada 

saat periode penjualan menurun, sehingga 

perusahaan memerlukan kepercayaan 

konsumen pada startegi pemasarannya. 

     Kepercayaan konsumen merupakan hal 

yang terpenting dalam kegiatan suatu 

usaha. Dengan adanya tingkat kepercayaan 

konsumen yang tinggi, maka konsumen 

mailto:dhelia.wanti@gmail.com
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akan melakukan pembelian secara terus-

menerus dan membawa dampak yang 

menguntungkan bagi perusahaan, pada 

umunya perusahaan ingin memiliki 

rencana jangka panjang dalam 

mempertahankan konsumen Kepercayaan 

konsumen merupakan suatu kondisi yang 

dapat di capai dalam jangka panjang 

sebagai tujuan dalam perencanaan 

strategik. 

     Diferensiasi merupakan salah satu jenis 

keunggulan bersaing yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk memenangkan pasar 

sasarannya. Perusahaan akan melakukan 

diferensiasi produk terhadap para 

pesaingnya apabila dia berhasil 

menampilkan kebaharuan produk yang 

dinilai penting oleh konsumen. 

Diferensiasi produk itulah menjadi letak 

dari perang strategi yang akan dimainkan 

oleh perusahaan yang dapat memenangkan 

persaingan. Diferensiasi tidak dapat di 

pahami dengan hanya memandang 

perusahaan secara keseluruahan, 

melainkan melalui sejumlah kegiatan yang 

dilakukan perusahaan dan pengaruh 

kegiatan tersebut dapat mempengaruhi 

konsumen. 

     Diferensiasi produk dapat dilakukan 

melalui bentuk, keistimewaan, kualitas 

kerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, 

kehandalan, mudah diperbaiki, gaya, dan 

rancangan, sehingga hasil diferensiasi 

tersebut memberikan kontribusi yang 

saling terkait dengan kepercayaan 

konsumen karena puas akan produk yang 

digunakan. Kepuasan konsumen tersebut 

telah sesuai dengan yang diharapkan serta 

memberikan dampak pada peningkatan 

penjualan perusahaan. 

     Menciptakan produk yang susah ditiru 

merupakan salah satu keberhasilan dari 

diferensiasi. Kesuksesan dari diferensiasi 

harus mengikutsertakan organisasi yang 

terkait seperti struktur, sistem, sumber 

daya manusia yang ada di dalamnya, dan 

kultur dari perusahaan itu sendiri. Dengan 

ciri khas yang dimiliki perusahaan, maka 

keunggulan dalam bersaing di pasar sangat 

tinggi, sehingga perusahaan harus 

mempunyai keunggulan yang kompetitif di 

mata konsumen dan konsumen dapat 

kembali memakai produk dari perusahaan 

tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang 

di atas, peneliti tertarik untuk melakukkan 

penelitian dengan judul “Analisis 

Diferensiasi Produk Terhadap 

Kepercayaan Konsumen pada Eiger Store 

di Kota Depok”. 

 

Tujuan 

     Tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

menganalisis seberapa besar pengaruh 

diferensiasi produk terhadap kepercayaan 

konsumen pada Eiger Store di Kota 

Depok. 

 

Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana persepsi dan kepercayaan 

konsumen terhadap produk Eiger pada 

Eiger Store di Kota Depok. 

b. Bagaimana sikap konsumen mengenai 

niat beli produk Eiger secara berulang 

pada Eiger Store di Kota Depok. 

c. Apakah diferensiasi produk 

berpengaruh terhadap kepercayaan 

konsumen pada Eiger Store di Kota 

Depok. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Tempat penelitian ini dilaksanakan 

pada Eiger Store di Kota Depok, jenis 

penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. 

Tujuan penelitian kuantitaif untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel dan 

melihat adanya hubungan yang bersifat 
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sebab akibat. Pendekatan kuantitatif 

digunakan karena data yang akan 

digunakan untuk menganalisis pengaruh 

antar variabel yang dinyatakan dengan 

angka. 

     Populasi dalam penelitian ini yaitu 

konsumen yang datang ke Eiger Store di 

Kota Depok atau konsumen yang pernah 

membeli produk Eiger. Pemilihan teknik 

sampling dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling dengan teknik 

penentuan yaitu purposive sampling. 

Untuk mengetahui jumlah sampel yang 

dibutuhkan dari populasi yang besar dan 

tidak diketahui jumlahnya (infinit), penulis 

menggunakan rumus Lemeshow. 

     Penelitian ini menggunakan satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Diferensiasi Produk (Variabel X), 

sedangkan variabel terikatnya adalah 

Kepercayaan Konsumen (Variabel Y). 

Untuk mendapatkan data kedua variabel 

tersebut dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada konsumen Eiger Store di 

Kota Depok. 

     Kuesioner yang digunakan yaitu dengan 

skala likert, kuesioner disebar ke beberapa 

konsumen Eiger Store di Kota Depok. 

Data kuesioner diolah menggunakan 

bantuan software SPSS versi 25 dan 

Microsoft Excell. 

     Untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrument dilakukan uji pre-test kuesioner 

kepada 20 responden konsumen Eiger 

Store. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Uji 

Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Uji 

Asumsi Klasik meliputi uji normalitas 

menggunakan kolmogorov-smirnov dengan 

unstandardzed residual, uji linearitas. Uji 

hipotesis meliputi analisis regresi linier 

sederhana, analisis korelasi sederhana, 

koefisien determinasi (R2), dan uji t. 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Kuesioner penelitian yang disebarkan 

kepada seluruh responden penelitian, maka 

perlu dilakukan uji instrumen pre-test yaitu 

uji validitas dan nreliabilitas yang 

dilakukan terhadap 20 orang responden. 

Uji pre-test ini terdiri dari 20 (dua puluh) 

pernyataan untuk variabel X yaitu 

diferensiasi produk dan 6 (enam) 

pernyataan untuk variabel Y yaitu 

kepercayaan konsumen. Responden pada 

penelitian ini adalah konsumen yang 

pernah mengunjungi Eiger Store atau 

pernah membeli produk Eiger dan 

mendapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat butir pernyataan yang 

tidak memenuhi uji validitas karena 

rhitung lebih besar dari rtabel. Dapat 

dikatakan butir pernyataan dalam 

indikator variabel diferensiasi produk 

sebanyak 20 pernyataan dinyatakan 

valid, dengan demikian 20 pernyataan 

pada instrumen variabel diferensiasi 

produk dapat dilanjutkan dalam 

penelitian lapangan. 

2. Tidak terdapat butir pernyataan yang 

tidak memenuhi uji validitas karena 

rhitung lebih besar dari rtabel. Dapat 

dikatakan butir pernyataan dalam 

indikator variabel kepercayaan 

konsumen sebanyak 6 pernyataan 

dinyatakan valid, dengan demikian 6 

butir pernyataan pada instrumen 

variabel kepercayaan konsumen dapat 

dilanjutkan dalam penelitian lapangan. 

 

     Dari hasil uji realibilitas mendapatkan 

hasil sebagai berikut: 

1. Hasil uji reliabilitas untuk variabel X 

(diferensiasi produk) tersebut 

menunjukkan koefisien Cronbach 

Alpha sebesar 0,934 sehingga 
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dinyatakan reliabel dan dapat 

diterima untuk dilanjutkan sebagai 

indikator penelitian lapangan. 

2. Hasil uji reliabilitas untuk variabel Y 

(kepercayaan konsumen) tersebut 

menunjukkan koefisien Cronbach 

Alpha sebesar 0,798 sehingga 

dinyatakan reliabel dan dapat 

diterima untuk dilanjutkan sebagai 

indikator penelitian lapangan. 

 

     Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. 

Hasil uji normalitas menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1.65313858 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.076 

Test Statistic .077 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 1 di atas dapat 

diketahui bahwa probabilitas (sig) yang 

diperoleh yaitu 0,157, nilai probabilitas 

(sig) tersebut lebih besar dari taraf 

signifikansi penelitian yaitu 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan uji normalitas kolmogorov-

smirnov data berdistribusi normal. 

     Selain menggunakan metode 

kolmogorov-smirnov, uji normalitas dapat 

diperoleh dengan menggambarkan 

penyebaran data menggunakan grafik 

histogram dan grafik p-p plot. 

 

Gambar 1. Grafik Histogram 

 
sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat 

bahwa grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang mendekati normal karena 

mengikuti pola residualnya, hal tersebut 

membuktikan bahwa data sudah 

terdistribusi normal. 

 

Gambar 2. Grafil P-P Plot 

 
sumber: hasil data olahan 
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     Berdasarkan grafik p-p plot diperoleh 

grafik normalitas p-p plot data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonalnya, dengan demikian kedua 

gambar grafik sebelumnya menunjukan 

bahwa model regresi pada penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

memiliki regresi yang normal dan baik. 

     Uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y) 

mempunyai hubungan linear atau tidak. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum 

of 

Squar

es 

d

f 

Mea

n 

Squa

re F Sig. 

keperca

yaan 

konsum

en * 

diferens

iasi 

produk 

Betw

een 

Grou

ps 

(Combi

ned) 

671.7

77 

2

9 

23.1

65 

4.4

30 

.000 

Linearit

y 

533.1

93 

1 533.

193 

10

1.9

73 

.000 

Deviati

on from 

Linearit

y 

138.5

84 

2

8 

4.94

9 

.94

7 

.550 

Within Groups 366.0

13 

7

0 

5.22

9 
  

Total 1037.

790 

9

9 
   

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat 

bahwa nilai sig sebesar 0,550 nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan terdapat hubungan yang linear 

antara diferensiasi produk terhadap 

kepercayaan konsumen. Dari data tersebut 

dapat dipastikan kedua variabel memiliki 

hubungan linear yang signifikan, 

     Analisis regresi linear sederhana 

digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen (X) 

yaitu diferensiasi produk dengan variabel 

dependen (Y) yaitu kepercayaan konsumen 

apakah positif atau negatif. 

 

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Sederhana 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 533.193 1 533.193 103.554 .000b 

Residual 504.597 98 5.149   

Total 1037.790 99    

a. Dependent Variable: kepercayaan konsumen 

b. Predictors: (Constant), diferensiasi produk 

sumber: hasil data olahan 

 

     Hasil uji regresi linear sederhana pada 

tabel 4.10, maka diperoleh Fhitung sebesar 

103,554 > Ftabel sebesar 3,94 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05. Hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa koefisien dari kedua variabel 

signifikan atau dengan kata lain variabel 

diferensiasi produk berpengaruh terhadap 

variabel kepercayaan konsumen. 

 

Tabel 4. Koefisien Regresi Linear 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Const

ant) 

2.252 2.30

7 
 

.976 .33

1 

difere

nsiasi 

.274 .027 .717 10.1

76 

.00

0 



 
Dheliawanti, Maswir. (2020). 

a. Dependent Variable: kepercayaan 

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 4 di atas maka 

persamaan regresi yang diperoleh pada 

penelitian ini yaitu:  

Y = a + bX  →  Y=  2,252+0,274X 

Penjelasan persamaan regresi di atas yaitu 

nilai konstanta yang diperoleh pada Angka 

2,252 yang menunjukan jika tidak ada 

kenaikan variabel diferensiasi produk, 

maka proses diferensiasi produk akan 

mencapai nilai 2,252. Sedangkan angka 

0,274 merupakan koefisien regresi yang 

menunjukan bahwa jika terdapat 

penambahan 1 angka untuk variabel 

diferensiasi produk maka akan ada 

kenaikan proses kepercayaan konsumen 

sebesar 0,274. 

     Analisis korelasi sederhana (bivariate 

correlation) digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara dua variabel dan 

untuk mengetahui arah hubungan yang 

terjadi. 

 

Tabel 5. Koefisien Korelasi Sederhana 

Correlations 

 

diferensia

si produk 

kepercayaan 

konsumen 

diferensias

i produk 

Pearson 

Correlatio

n 

1 .717** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 

N 100 100 

kepercaya

an 

konsumen 

Pearson 

Correlatio

n 

.717** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 5 di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa koefisien 

korelasi pearson antara variabel 

diferensiasi produk (X) dengan 

kepercayaan konsumen (Y) sebesar 0,717 

yang dapat disimpulkan bahwa nilai 

koefisien tersebut menunjukan adanya 

korelasi yang cukup berarti antara 

diferensiasi produk dengan kepercayaan 

konsumen. 

     Koefisien determinasi (R2) pada 

dasarnya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi 

dalam menerangkan variabel dependen. 

 

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .717a .514 .509 2.26913 

a. Predictors: (Constant), diferensiasi produk 

b. Dependent Variable: kepercayaan konsumen 

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkaan hasil perhitungan regresi 

menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 

sebesar 0,514. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sebesar 51,4% kepercayaan 

konsumen terhadap produk Eiger di Eiger 

Store Kota Depok dipengaruhi oleh 

variabel independen penelitian ini yaitu 

diferensiasi produk, sedangkan 48,6% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

     Uji signifikansi (uji t) digunakan untuk 

menguji signifikansi hubungan, yaitu 

apakah hubungan yang ditemukan itu 

berlaku untuk seluruh populasi. 
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Tabel 7. Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandar

dized 

Coefficient

s 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

t Sig. B 

Std. 

Erro

r Beta 

1 (Constant

) 

2.25

2 

2.30

7 
 

.976 .331 

Diferensi

asi 

produk 

.274 .027 .717 10.176 .000 

a. Dependent Variable: kepercayaan konsumen 

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 7 di atas diperoleh 

nilai thitung sebesar 10,176. Nilai tersebut 

lebih besar dibandingkan dengan ttabel yaitu 

1,660. Kemudian dapat dilihat nilai sig 

sebesar 0,000 < 0,05, artinya bahwa ada 

pengaruh yang signifikan variabel X 

(diferensiasi produk) terhadap variabel Y 

(kepercayaan konsumen). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

variabel diferensiasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepercayaan 

konsumen. 

 

Pembahasan 

     Penelitian ini menggunakan 2 (dua) 

variabel yang diamati yaitu diferensiasi 

produk (variabel X) dan kepercayaan 

konsumen (variable Y) pada Eiger Store 

sebagai objek penelitian. Secara umum 

hasil analisis data pada penelitian ini 

menunjukan hasil yang baik. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner sebagai data 

primer yang dianalisis dan disebar kepada 

100 orang responden yang pernah 

mengunjungi Eiger Store di Kota Depok 

atau pernah membeli produk Eiger. 

     Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 

pada tahap pre-test kuesioner terhadap 20 

(dua puluh) orang responden. Hasil uji 

validitas menunjukan bahwa variabel 

diferensiasi produk (X) dan variable 

kepercayaan konsumen tidak terdapat 

pernyataan dalam kuesioner yang tidak 

valid. 

     Hasil dari uji yang dianalisis 

menggunakan SPSS versi 25, bahwa 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 

hipotesis nol (Ho) ditolak atau menunjukan 

adanya pengaruh antara variabel 

diferensiasi produk (X) terhadap variabel 

kepercayaan konsumen (Y) pada Eiger 

Store di Kota Depok. 

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

diferensiasi produk berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap kepercayaan 

konsumen pada Eiger Store di Kota 

Depok. Diferensiasi produk pada Eiger 

Store di Kota Depok berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepercayaan 

konsumen. 

 

SARAN 

 

     Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dibuat, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Untuk produk di Eiger Store terkait 

dengan diferensiasi produk perlu 

meningkatkan kualitas kesesuaian 

dengan cara lebih selektif dalam 

memilih bahan produk dan 

mengembangkan model yang 

mengikuti tren sehingga konsumen 

dapat tertarik untuk membeli produk 

secara berulang di Eiger Store. 

b. Untuk penelitian yang akan datang 

dapat menambahkan beberapa variabel 
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penelitian seperti variabel harga dan 

promosi yang mampu mempengaruhi 

tingkat kepercayaan konsumen. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine and obtain a study of the effect of perception and entrepreneurial motivation on 

student interest in becoming entrepreneurs. The research method used in this study is survey research which is 

one part of the quantitative research approach. Data collection uses primary and secondary data. Methods of 

data analysis using multiple regression analysis, the coefficient of determination R2, T test and F test. The 

population in this study is not known with certainty the number (infinite population) and samples obtained using 

the Lameshow formula method of 100 respondents. The results of the independent perception of variables (X1) 

obtained tcount = 3.425 > ttable = 1.660 with a significance value of 0.000 <0.05. With a significance value below 

0.05, this indicates an influence on student interest in becoming entrepreneurs (Y). For the independent variable 

entrepreneurship motivation (X2) obtained tcount = 8.528 > t table = 1.660 with a significance value of 0.000 

<0.05. With a significance value below 0.05, this indicates an influence on student interest in becoming 

entrepreneurs (Y). F test results show that Fcount = 149.895 > Ftable = 2.36 and a significance value of 0.000 

<0.05, which means that the independent variables (perception and motivation of entrepreneurship) 

simultaneously or simultaneously affect the dependent variable (student interest in becoming entrepreneurs) 

positively and significant. The coefficient of determination test results (R2) shows R square 0.756 or 75.6% which 

means that the variable variation in student interest to become an entrepreneur can be explained by the 

variables of entrepreneurial perception and motivation, the remaining 24.4% is influenced by other variables not 

examined in this study that is entrepreneurial knowledge and entrepreneur characteristics. 

 

Keyword: perception, motivation, interest, entrepreneur 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh persepsi dan motivasi 

berwirausaha terhadap minat mahasiswa menjadi entrepreneur. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survei yang merupakan salah satu bagian dari pendekatan penelitian kuantitatif. 

Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda, uji koefisien determinasi R2, uji T dan uji F. Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui dengan pasti 

jumlahnya (populasi infinit) dan sampel yang didapatkan dengan menggunakan metode rumus Lameshow 

sebanyak 100 responden. Hasil penelitian variable independen persepsi (X1) diperoleh nilai thitung = 3,425 > ttabel 

= 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dengan ini 

menunjukan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi entrepreneur (Y). Untuk variable independen 

motivasi berwirausaha (X2) diperoleh thitung = 8,528> ttabel = 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dengan ini menunjukan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi 

entrepreneur (Y). Hasil uji F menunjukan bahwa Fhitung = 149,895 > Ftabel = 2,36 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000< 0,05 yang berarti variabel independen (persepsi dan motivasi berwirausaha) secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi variabel dependen (minat mahasiswa menjadi entrepreneur) secara positif dan 

signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukan R square 0,756 atau 75,6% yakni berarti variasi 

variabel minat mahasiswa menjadi entrepreneur dapat dijelaskan oleh variabel persepsi dan motivasi 

berwirausaha, sisanya 24,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
yaitu pengetahuan kewirausahaan dan karakteristik wirausahawan. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Motivasi, Minat, Wirausaha 
 

PENDAHULUAN  

 

     Mahasiswa yang telah lulus akan 

mengalami periode transisi. Salah satu fase 

transisi yang krusial serta rentan terhadap 

risiko ketidakpastian adalah transisi dari 

dunia pendidikan ke dunia kerja (Sutopo 

dan Meiji, 2014:2). Ketika memasuki 

mailto:daisy.afika.an16@mhsw.pnj.ac.id
mailto:titik.purwinarti@bisnis.pnj.ac.id
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periode transisi, lulusan dari perguruan 

tinggi akan menghadapi berbagai pilihan 

baik mencari pekerjaan, melanjutkan studi, 

atau menikah. 82 persen lulusan perguruan 

tinggi memilih untuk bekerja dan menjadi 

karyawan (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2015). Berdasarkan riset Dikti 

pada tahun 2009 hingga 2012 angka 

kelulusan dari perguruan tinggi di 

Indonesia meningkat, sehingga persaingan 

dan peluang untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan menjadi semakin sulit, selain itu 

terbatasnya lapangan pekerjaan di 

Indonesia menjadi permasalahan yang 

harus dihadapi oleh para lulusan menurut 

Hermina dkk. (2011:130). 

     Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia 

selama Agustus 2015 hingga Agustus 

2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

lulusan universitas turun, Meski 

persentasenya turun dibandingkan Agustus 

2018, angkanya diatas rata-rata 

pengangguran nasional yang sebesar 5,28 

persen. Jumlah angkatan kerja pada 

Agustus 2019 naik 2,55 juta orang 

dibanding Agustus 2018. Pada Agustus 

2019, sebanyak 126,51 juta orang adalah 

penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta 

orang menganggur. Dibanding setahun 

yang lalu, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 2,50 juta orang dan 

pengangguran meningkat 50 ribu orang 

(Badan Pusat Statistik, 2019). Sebelum 

meningkatkan jumlah wirausaha dan 

menekan angka pengangguran di 

Indonesia, masyarakat harus disadarkan 

dengan pentingnya meningkatkan minat 

berwirausaha. Indonesia masih kekurangan 

wirausahawan muda. Berbagai upaya 

dilakukan untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan terutama merubah mindset 

para pemuda yang selama ini hanya 

berminat sebagai pencari kerja (job seeker) 

apabila kelak menyelesaikan sekolah atau 

kuliah mereka (Lestari dan Wijaya, 

2012:113). Oleh karena itu saat ini 

perguruan tinggi di Indonesia dituntut lebih 

mempersiapkan mahasiswanya untuk 

menjadi wirausaha (job creator), tidak 

hanya sebagai job seeker menurut Siswoyo 

(2009:14). Pendidikan formal yang 

memberikan pengetahuan kewirausahaan 

didalamnya diharapkan dapat membentuk 

persepsi dan motivasi seseorang terhadap 

wirausaha.  Berdasarkan uraian diatas, 

membuat peneliti merasa perlu 

dilakukannya penelitian untuk 

mendeskripsikan pengaruh persepsi dan 

motivasi berwirausaha terhadap minat 

menjadi entrepreneur. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

persepsi wirausaha dan motivasi 

berwirausaha terhadap minat mahasiswa 

menjadi entrepreneur. Peneliti 

memfokuskan untuk menyusun penelitian  

dengan judul “Analisis Pengaruh Persepsi 

Wirausaha Wirausaha dan Motivasi 

Berwirausaha terhadap minat mahasiswa 

menjadi Entrepreneur (Studi kasus pada 

mahasiswa tingkat akhir D3/S1 di 

Depok)”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei yang merupakan salah satu bagian 

dari pendekatan penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Depok 

dan waktu penelitian dilakukan sejak bulan 

Maret sampai dengan Juli 2020. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengguna 

Mahasiswa tingkat akhir D3/S1 yang 

berada di wilayah Depok. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan nonprobability sampling 

dengan teknik purposive sampling, yaitu 
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teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu menurut Sugiyono 

(2019:133). Besar sampel dalam penelitian 

ini ditentukan dengan menggunakan teknik 

infinit dikarenakan jumlahnya tidak 

diketahui secara pasti. Pada penelitian ini 

jumlah sampel ditentukan dengan rumus 

yang dikemukakan peneliti menggunakan 

rumus Lemeshow sebab jumlah populasi 

penelitian tidak diketahui. yang dikutip 

oleh Suryani, Hendriyadi (2015:194), 

yaitu: 

     Perhitungan jumlah sampel sebagai 

berikut:  

 

 

n = 1,962  = 96, 04 ≈ 100 

     Dari hasil perhitungan tersebut maka 

diketahui besar sampel yang diperlukan 

adalah 100 responden. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan penetapan 

skor instrumen menggunakan skala Likert 

untuk memperoleh data primer yang akan 

digunakan melalui metode survei dengan 

cara mengumpulkan data dari responden 

yang didapat melalui penyebaran angket 

kepada mahasiswa tingkat akhir D3/S1 

yang berada di wilayah Depok yang 

dianggap sesuai untuk menjawab 

pernyataan penelitian. Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh melaui studi 

literatur melalui buku, jurnal, dan artikel. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, 

Persepsi (X1), Motivasi Berwirausaha (X2) 

dan Variabel terikat yaitu Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur (Y).  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Data variabel X1, X2, dan Y diperoleh 

dengan menggunakan angket. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga tahap teknik 

analisis data, yaitu 1) uji instrumen terdiri 

dari uji validitas dan realibilitas. 2) Uji 

asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji 

mulikolinearitas, uji heteroskidestisitas, 

dan uji autokorelasi. 3) Uji hipotesis terdiri 

dari uji regresi linier berganda, uji 

koefisien determinasi, uji signifikansi t, 

dan uji simultan f. Data yang digunakan 

telah dilakukan uji instrument dan uji 

asumsi klasik, hasil dalam kedua uji 

tersebut dinyatakan bahwa secara 

keseluruhan data valid serta reliabel dan 

tidak terdapat gejala pada asumsi klasik 

sehingga penelitian dapat dilanjutkan 

untuk dilakukan uji hipotesis. Hasil uji 

hipotesis dijelaskan pada tabel-tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Const

ant) 
-3.832 5.156  

-

.743 
.459   

Persep

si (X1) 
.584 .170 .263 

3.42

5 
.001 .429 

2.33

1 

Motiva

si (X2) 
1.036 .121 .654 

8.52

8 
.000 .429 

2.33

1 

Sumber: hasil data olahan 

 

     Hasil analisis regresi linier berganda 

yang dilakukan dengan program SPSS 22 

diperoleh data  

Y=-3,832+0,584X1+1,036X2.  

 

Konstanta negatif menunjukkan bahwa 

jika variabel bebas tidak ada atau = 0, 

maka variabel Y berkurang sebesar nilai. 

Koefisien regresi menunjukkan bahwa 

setiap terjadi peningkatan satu variabel 

bebas maka akan menaikkan Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur sebesar 

nilai. 

n = . P (1-P) /  
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Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1  .869a .756 .750 5.201 2.058 

Sumber: hasil data olahan 

 

     Nilai koefisien determinasi dalam 

penelitian ini sebesar 0,756 atau 75,6% 

Minat Mahasiswa menjadi Entrepreneur  

dipengaruhi oleh Persepsi dan Motivasi 

Berwirausaha, dan 24,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini yaitu pengetahuan 

kewirausahaan dan karakteristik 

wirausahawan. 

 

Tabel 3. Korelasi Secara Parsial 

 

Hasil pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan rumus KD = r2
 x 100% berdasarkan 

nilai korelasi. 

a) Variabel Persepsi Wirausaha : (0,756)2
 

x 100% = 57,2% 

b) Variabel Motivasi Berwirausaha: 

(0,852)2x 100% = 72,6% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 

diketahui bahwa variabel Motivasi 

Berwirausaha memberikan kontribusi atau 

pengaruh paling dominan terhadap Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur  sebesar 

72,6%. 

 

Tabel 4. Uji T 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Std 
Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -3.832 5.156  -.743 .459 

Persepsi (X1) .584 .170 .263 3.425 .001 

Motivasi (X2) 1.036 .121 .654 8.528 .000 

Sumber: hasil data olahan 

 

     Untuk mengetahui adanya pengaruh dan 

berapa besar pengaruh variabel Persepsi 

terhadap Minat Mahasiswa menjadi 

Entrepreneur menggunakan uji t pada 

regresi berganda. Pada hasil pengolahan uji 

t dengan SPSS 22 didapatkan nilai thitung 

sebesar 3,425 > ttabel = 1,660, ttabel pada N = 

100 dan taraf signifikansi 0,05 sebesar 

1,660. Dengan demikian diketahui thitung > 

ttabel atau 3,425 > 1,660, maka Hipotesis 1 

diterima.     Untuk mengetahui adanya 

pengaruh dan berapa besar pengaruh 

variabel Motivasi Berwirausaha terhadap 

Minat Mahasiswa menjadi Entrepreneur 

menggunakan uji t pada regresi berganda. 

Pada hasil pengolahan uji t dengan SPSS 

22 didapatkan nilai thitung sebesar 8,528> 

ttabel = 1,660, ttabel pada N = 100 dan taraf 

signifikansi 0,05 sebesar 1,660. Dengan 

demikian diketahui thitung > ttabel atau 

8,528> 1,660, maka Hipotesis 2 diterima. 

 

Tabel 5. Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
8110.093 2 4055.047 149.895 .000b 

Correlations 

 

Minat 
(Y) 

Persepsi 
Wirausa
ha (X1) 

Motivasi 
(X2) 

Pearson 
Correlation 

Minat (Y) 1.000 .756 .852 

Persepsi 
Wirausa
ha (X1) 

.756 1.000 .756 

Motivasi 
(X2) 

.852 .756 1.000 

Sig. (1-
tailed) 

Minat (Y) . .000 .000 

Persepsi 
Wirausa
ha (X1) 

.000 . .000 

Motivasi 
(X2) 

.000 .000 . 

N Minat (Y) 100 100 100 

Persepsi 
Wirausa
ha (X1) 

100 100 100 

Motivasi 
(X2) 

100 100 100 



  

Daisy Afika, Titik Purwinarti. (2020). 

Residual 2624.097 97 27.053   

Total 10734.190 99    

sumber: hasil data olahan 

 

     Berdasarkan tabel 1.1 diatas, hasil uji F 

yang dilakukan dengan program SPSS 22 

diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 149,895 

dibandingkan Ftabel dengan taraf 

signifikansi 0,05 sebesar 2,36. Dengan 

demikian diketahui Fhitung > Ftabel atau 

149,895 > 2,36, maka ada pengaruh 

signifikan secara bersama-sama Persepsi 

dan Motivasi Berwirausaha terhadap Minat 

Mahasiswa Tingkat Akhir D3/S1 di 

Wilayah Depok. 

 

Pembahasan 

     Hasil analisis data yang dilakukan, 

penelitian ini menunjukkan hasil yang baik 

dan memuaskan, dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh persepsi dan 

motivasi berwirausaha terhadap minat 

mahasiswa tingkat akhir D3/S1 menjadi 

entrepreneur di wilayah Depok dengan 

jumlah responden sebanyak 100 orang. 

Hasil tanggapan responden menunjukkan 

sebagian besar berpendapat setuju terhadap 

variabel penelitian ini yaitu variabel 

independen (persepsi dan motivasi 

berwirausaha) dan variabel dependen 

(minat mahasiswa menjadi entrepreneur). 

sedangkan berdasarkan hipotesis yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan kedua variabel tersebut dapat 

diterima. Penelitian ini menggunakan 3 

variabel yang diamati yaitu Persepsi (X1), 

Motivasi Berwirausaha (X2) dan Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur (Y) 

mahasiswa tingkat akhir D3/S1 di wilayah 

Depok.  

     Uji validitas dan reliabilitas sebagai 

bagian dari uji instrumen penelitian 

dilakukan pada tahap pre-test kuesioner 

terhadap 30 responden yaitu mahasiswa 

tingkat akhir D3/S1 di wilayah Depok. 

Hasil uji validitas menunjukan bahwa pada 

variabel Persepsi (X1) terdapat pernyataan 

tidak valid sebanyak 1 pernyataan, variabel 

Motivasi Berwirausaha (X2) dan Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur (Y) 

tidak terdapat pernyataan yang tidak valid 

dari total 35 pernyataan kuesioner. Hasil 

uji reliabilitas variabel X1 menunjukan 

koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,857, 

X2 menunjukan koefisien Cronbach Alpha 

sebesar 0,930 dan variabel Y sebesar 0,965 

ketiga variabel termasuk dalam kategori 

reliabilitas baik dan dinyatakan reliabel. 

     Pengujian berikutnya uji asumsi klasik, 

terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal. Hasil 

pengujian menggunakan test kolmogorov-

smirnov menunjukan hasil probabilitas 

(sig) yang diperoleh sebesar 0,200. Nilai 

tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 

penelitian yaitu 0,05 (5%), dapat 

disimpulkan berdasarkan uji normalitas 

kolmogorov-smirnov data distribusi 

normal, selanjutnya uji multikolinearitas 

pada X1 T = 0,429 VIF = 2,331 lolos/tidak 

ada gejala multikolinearitas dan X2 T = 

0,429 VIF = 2,331 lolos/tidak ada gejala 

multikolinearitas.    

     Pengujian selanjutnya yaitu uji 

hipotesis, meliputi analisis regresi linier 

berganda, koefisien determinasi, uji 

signifikansi parsial T, dan uji signigikansi 

simultan F setelah mengetahui bahwa data 

telah berdistribusi normal dan adanya 

hubungan linier antar variabel, kemudian 

untuk mengetahui seberapa besar kedua 

variabel tersebut saling mempengaruhi, 

maka dilakukan analisis regresi linier 

berganda. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian tersebut adalah pengujian 

pengaruh variabel secara bersama-sama 
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terhadap variabel terikatnya dengan 

menggunakan uji F. Hasil perhitungan 

statistik menunjukan nilai Fhitung = 149.895 

> Ftabel = 2,36 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Dengan ini signifikansi di 

bawah 0,05 menunjukan bahwa secara 

bersamasama persepsi dan motivasi 

berwirausaha mempunyai pengaruh 

terhadap minat mahasiswa menjadi 

entrepreneur. Hasil pengujian 

menunjukkan arah pengaruh yang positif 

dan signifikan. Hal ini berarti Ha diterima 

dan Ho ditolak. 

     Hasil perhitungan regresi diketahui 

bahwa koefisien determinasi (RSquare) 

diperoleh sebesar 0,756, hal ini diartikan 

bahwa 75,6% minat mahasiswa menjadi 

entrepreneur dipengaruhi oleh persepsi 

dan motivasi berwirausaha, sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 24,4% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini yaitu 

Karakteristik Wirausahawan  dan 

Pengetahuan Kewirausahaan 

     Hasil pengujian statistik uji T 

variabel Persepsi dan Motivasi 

Berwirausaha berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap variabel Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur pada 

Mahasiswa Tingkat Akhir D3/S1 di 

Wilayah Depok.          Variabel Persepsi 

(X1) berpengaruh secara positif terhadap 

Minat Mahasiswa menjadi Entrepreneur 

(Y) sedangkan Variabel Motivasi 

Berwirausaha (X2) berpengaruh secara 

positif terhadap Minat Mahasiswa menjadi 

Entrepreneur (Y). Sesuai dengan 

penelitian terdahulu yaitu Astari GV 

(2014) penelitian ini mengungkapkan 

bahwa persepsi wirausaha memiliki 

hubungan yang positif dan memiliki 

pengaruh terhadap minat menjadi 

entrepreneur secara langsung. Selain itu, 

hasil penelitian ini mendukung beberapa 

teori dan penelitian terdahulu yang 

mengemukakan bahwa ada pengaruh yang 

kuat dari persepsi wirausaha terhadap 

minat menjadi entrepreneur yang lebih 

signifikan. Pada penelitian terdahulu yaitu 

Noviantoro G (2017) penelitian ini 

mengungkapkan bahwa motivasi 

berwirausaha memiliki hubungan yang 

positif dan memiliki pengaruh terhadap 

minat mahasiswa menjadi entrepreneur 

secara langsung. 

Hasil pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan rumus KD = r2
 x 100% berdasarkan 

nilai korelasi. 

c) Variabel Persepsi Wirausaha : (0,756)2
 

x 100% = 57,2% 

d) Variabel Motivasi Berwirausaha: 

(0,852)2x 100% = 72,6% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 

diketahui bahwa variabel Motivasi 

Berwirausaha memberikan kontribusi atau 

pengaruh paling dominan terhadap Minat 

Mahasiswa menjadi Entrepreneur  sebesar 

72,6%. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil penelitian dan 

penjelasan dari bab sebelumnya, serta 

pembahasan yang disertai dengan teori 

dan konsep yang mendukung mengenai 

penelitian ini yang berjudul pengaruh 

persepsi dan motivasi berwirausaha 

terhadap minat mahasiswa menjadi 

entrepreneur pada mahasiswa tingkat 

akhir D3/S1 di wilayah Depok, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian yang terungkap dari 

100 responden menjelaskan bahwa 

responden memberikan jawaban-

jawaban yang positif mengenai 

persepsi dan motivasi berwirausaha, 

seperti ingin mempunyai usaha 
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sendiri dan tujuan berwirausaha 

untuk membuka lapangan 

pekerjaan. 

b. Hasil pengujian pada uji 

signifikansi t menunjukkan bahwa 

persepsi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat 

mahasiswa menjadi entrepreneur. 

Hal ini berarti Ha pada hipotesis 1 

diterima, sehingga banyaknya 

persepsi tentang wirausaha akan 

semakin meningkat juga minat 

mahasiswa menjadi entrepreneur. 

c. Hasil pengujian pada uji 

signifikansi t menunjukkan bahwa 

motivasi berwirausaha memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa menjadi entrepreneur. Hal 

ini berarti Ha pada hipotesis 2 

diterima, sehingga semakin tinggi 

motivasi berwirausaha mahasiswa 

akan semakin meningkat juga minat 

mahasiswa menjadi entrepreneur. 

d. Hasil perhitungan untuk uji F 

menunjukkan bahwa secara 

bersamasama persepsi dan motivasi 

berwirausaha mempunyai pengaruh 

terhadap minat mahasiswa menjadi 

entrepreneur. 

 

SARAN 

 

     Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, peneliti mencoba memberikan 

saran-saran untuk pihak yang terkait 

untuk meningkatkan persepsi dan 

motivasi berwirausaha terhadap minat 

mahasiswa menjadi entrepreneur adalah 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil analisis 

koefisien determinasi (R2), 

bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap (Y), 

hal ini diartikan bahwa besar 

minat mahasiswa menjadi 

entrepreneur dipengaruhi oleh 

persepsi dan motivasi 

berwirausaha, namun untuk 

mahasiswa yang mempunyai 

minat menjadi entrepreneur  

hanya perlu mencoba dan 

memulainya terlebih dahulu 

karena persepsi yang terbentuk  

secara umum tidak  akan sama 

dengan keadaan sesungguhnya 

dalam melakukan wirausaha. 

b. Pada hasil penelitian, diketahui 

terdapat 44 butir pernyataan yang 

diberikan kepada responden, 

terdapat jawaban dengan tingkat 

terendah pada pernyataan, berupa 

“saya senang mengikuti seminar 

atau pelatihan kewirausahaan”, 

sehingga disarankan agar 

mahasiswa dengan minat menjadi 

entrepreneur mengikuti kegiatan 

pelatihan kewirausahaan sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai kewirausahaan serta 

meningkatkan kesiapan untuk 

memulai usaha. 
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ABSTRACT 

This research aims to find out and get a study of the effects of Perception of Usefulness and Ease on the Decision 

to use Go-Food Feature of the Go-Jek Online Application. This study used survey research method as part of 

quantitative approach. In collecting data, this study applied both primary and secondary. The method of data 

analysis using multiple liner regression analysis, test the coefficient of determination (R2), T test and F test. The 

population in this study is not known with certainty the number (infinite population) and samples obtained using 

the Lameshow formula method of 100 respondents. The result of the usefulness of perception variable (X1) 

obtained t count = 5,269 > t table = 1,660 with a significant value of 0,000 < 0,05. With a significant value 

below 0,05 with this indicates the effect on use decision (Y). For the variable ease of perception (X2) obtained t 

count = 4,833 > t table= 1,660 with a significant value of 0,000 < 0.05. With a significant value below 0.05 with 

this indicates the effect on use decision (Y). The F test results show that F count = 62,558 > F table = 2,36 while 

the significance is 0,000 < 0,05 which means independet variable (use of perception and ease of perception) 

simultaneously affect the dependent variable (use of decision) and significantly. The coeficient of determination 

(R2) shows R square 0,563or 56,3% which means that the variation use of decision variables can be explained by 

the use of perception and ease of perception. 

 

Keyword: Perception, use, ease, use of decision 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh persepsi kegunaan dan 

kemudahan terhadap keputusan penggunaan fitur Go-Food aplikasi online Go-Jek. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang merupakan salah satu bagian dari pendekatan 

penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi R2, uji T dan uji F. Populasi dalam penelitian 

ini tidak diketahui dengan pasti jumlahnya (populasi infinit) dan sampel yang didapatkan dengan menggunakan 

metode rumus Lameshow sebanyak 100 responden. Hasil penelitian variable independen persepsi kegunaan (X1) 

diperoleh nilai thitung = 5,269> ttabel = 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi dibawah 0,05 dengan ini menunjukan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan fitur Go-Food 

(Y). Untuk variable independen persepsi kemudahan (X2) diperoleh thitung = 4,833> ttabel = 1,660 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dengan ini menunjukan berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan fitur Go-Food (Y). Hasil uji F menunjukan bahwa Fhitung = 62,558 > Ftabel = 2,36 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05 yang berarti variabel independen (persepsi kegunaan dan kemudahan) 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (keputusan penggunaan) secara positif dan 

signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjuka R square 0,563 atau 56,3% yakni berarti variasi 

variabel keputusan penggunaan dapat dijelaskan oleh variabel persepsi kegunaan dan kemudahan. 
 

Kata Kunci: Persepsi, Kegunaan, Kemudahan, Keputusan Penggunaan 

 

PENDAHULUAN  

 

     Pada Revolusi industri 4.0 

perkembangan teknologi informasi yang 

semakin canggih yang membuat 

masyarakat cenderung konsumtif dengan 

adanya teknologi saat ini yang 

memudahkan mereka mengakses 

informasi-informasi secara cepat. Saat ini 

masyarakat membutuhkan akses yang lebih 

praktis dan efisien sehingga bisa 

mempersingkat waktu dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari. Salah satu teknologi 

informasi yang mendukung hal itu adalah 

internet. Pada era digitalisasi, bisnis online 

sangat diminati oleh masyarakat karena 
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dapat melakukan transaksi tanpa harus 

bertemu langsung antara produsen dengan 

konsumen dimanapun dan kapanpun itu.  

     Go-Jek merupakan aplikasi transportasi 

online yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat di Indonesia menunjukkan 

bahwa sebanyak 87,77% responden telah 

menggunakan layanan transportasi yang 

didirikan oleh Nadiem Makarim. 

Kehadiran aplikasi Go-Jek beberapa tahun 

terakhir ini telah mengubah pola hidup 

masyarakat Indonesia, karena berkat bisnis 

Go-Jek yang berkembang ke penyediaan 

berbagai jasa mulai dari transportasi 

hingga food delivery. 

     Salah satu transportasi berbasis aplikasi 

yang ada di Indonesia yaitu Go-Jek. 

Masyarakat mulai tertarik menggunakan 

aplikasi Go-Jek untuk memenuhi 

kebutuhan. Fitur yang paling banyak 

digunakan dalam aplikasi Go-Jek adalah 

Go-food. Go-food menjadi layanan yang 

paling banyak diminati pada aplikasi Go-

jek setelah Go-ride dan Go-car. Go-food, 

saat ini tidak lagi menjadi gaya hidup 

kaum muda, namun demikian sudah 

menjadi kebutuhan keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan akan berbagai menu 

makanan yang bisa langsung diantar pada 

alamat pemesan. Hal inilah yang menjadi 

customer value bagi layanan Go-food. 

     Fitur Go-Food menguasai 75% pangsa 

pasar di Indonesia. Go-Food dinobatkan 

menjadi layanan pesan antar makanan 

terbaik di Indonesia. Predikat tersebut 

berdasarkan hasil riset Nielsen Singapura 

yang mengungkapkan 84% masyarakat 

yang menggunakan lebih dari satu aplikasi 

pesan antar makanan, menilai Go-Food 

menawarkan layanan pesan antar makanan 

terbaik di Indonesia.  Dаvis dаlаm Annisa 

(2019:42) menyаtаkаn bаhwа Persepsi 

Kegunааn dаn Persepsi Kemudаhаn 

Penggunaan mempunyаi pengаruh 

terhаdаp Keputusan Penggunaan fitur Go-

Food. Dengan adanya aplikasi Go-Jek ini 

membuat masyarakat enggan untuk 

membeli secara langsung ataupun harus 

menelpon restoran atau warung yang ingin 

dituju.  

     Dengan adanya fitur Go-Food 

mendapat respon positif bagi para pelaku 

penggunanya karena mereka merasakan 

manfaat setelah menggunakan aplikasi 

tersebut. Online Food Delivery tampaknya 

menjadi favorit bagi para konsumen karena 

kecepatan, kemudahan dan ketepatan 

order.  

     Dalam penelitian ini, peneliti akan 

meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

persepsi kegunaan dan kemudahan 

penggunaan terhadap keputusan 

penggunaan fitur Go-Food pada aplikasi 

online Go-Jek untuk menunjang kehidupan 

sehari-hari. Penulis memfokuskan untuk 

menyusun skripsi terkait dengan dampak 

transformasi perubahan bisnis digital di era 

revolusi industri 4.0 yang berjudul 

“Pengaruh Persepsi Kegunaan dan 

Kemudahan terhadap Keputusan 

Penggunaan Fitur Go-Food Aplikasi 

Online Go-Jek”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini menggunakan  metode 

penelitian kuantitatif. Tempat penelitian ini 

dilakukan di Kampus Wilayah Depok. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua variabel independen (X) 

dan satu variabel dependen (Y). Variabel 

independen (X) dalam penelitian ini yaitu 

Persepsi Kegunaan dan Kemudahan 

sedangkan variabel dependen (Y) dalam 

penelitian ini yaitu Keputusan Penggunaan 

Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Mahasiswa kampus wilayah 

Depok yaitu Mahasiswa yang berkuliah di 
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     Pemilihan teknik sampling dalam 

penelitian ini adalah nonprobability 

sampling dengan metode pengambilan 

sampel purposive sampling. Menurut 

Radjab dan Jan’am (2017:107) purposive 

sampling metode penetapan sampel dengan 

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

yang berkuliah di kampus wilayah Depok, 

Mahasiswa yang sudah pernah 

menggunakan atau mengetahui Aplikasi 

Go-Jek, Mahasiswa yang sudah pernah 

atau sering menggunakan Go-Food, lama 

waktu pemakaian Go-Food selama setahun 

minimal selama 4-7 bulan, lama waktu 

pemakaian Go-Food selama seminggu 

minimal 2-3 kali dan lama waktu 

penggunaan Go-Food selama sebulan 

minimal 6-9 kali.  

     Dapat dikatakan bahwa dalam 

penelitian ini, belum dapat diketahui dan 

dipastikan jumlah populasinya. Penelitian 

ini menggunakan rumus Lemeshow n = 

𝑍2. P (1-P) / 𝑑2 dan didapatkan responden 

sebanyal 100 orang. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Penelitian ini membahas pengaruh dua 

variabel bebas yaitu Persepsi Kegunaan 

(X1) dan Persepsi Kemudahan (X2) 

terhadap satu variabel terikat yaitu 

Keputusan Penggunaan (Y). Untuk 

melakukan uji hipotesis dan regresi, data 

yang dimiliki harus valid dan reliabel 

untuk digunakan dalam mencari pengaruh 

antar variabelnya. 

 

Tabel 1 . Hasil Uji Normalitas 

        One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 4.93867324 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .075 

Positive .062 

Negative -.075 

Test Statistic .075 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178c d 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian 

normalitas berdasarkan Kolmogorov 

Smirnov menunjukkan hasil signifikansi 

(Sig) sebesar 0,178 (lebih besar dari a = 

0,05) maka data tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

 

Gambar 1. Grafik Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: Data diolah, 2020 

 

 

Gambar 2. Uji Normalitas Probability Plot 

 

Sumber: Data diolah, 2020 
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Untuk gambar 2 dijelaskan bahwa 

penyebaran sebagian besar titik-titik 

beredar di sekitar garis dan searah dengan 

garis diagonal. Hal ini menunjukan bahwa 

data normal. Dengan melihat tampilan 

gambar 1 dan gambar 2 histogram maupun 

grafik normal plot dapat disimpulkan 

bahwa grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang mendekati normal. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 

Std. 

Error 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 12.390 3.377 3.669 .000   

Persepsi 

Kegunaan .268 .051 5.269 .000 .650 1.539 

Persepsi 

Kemudahan .321 .066 4.833 .000 .650 1.539 
a. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian 

multikolonieritas menunjukkan nilai VIF 

masing-masing variabel bebas < 10 dan 

nilai tolerance diatas 0,1. Hal ini berarti 

variabel bebas dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan gejala multikolonieritas 

dalam model regresi. 

 

Gambar 3. Grafik Scatter-plots 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Berdasarkan gambar 3 hasil pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan grafik 

scatter-plots titik-titik menyebar dibawah 

ataupun diatas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y. Hal ini berarti dalam penelitian 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga 

model regresi layak dipakai untuk 

memprediksi keputusan penggunaan fitur 

Go-Food berdasarkan masukan variabel 

persepsi kegunaan dan kemudahan. 

 

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Model persamaan regresi dari tabel 3 

tersebut dalam bentuk persamaan regresi 

diperoleh:  

Y= 12,390 + 0,268 X1 + 0,321 X2. 

Koefisien regresi menunjukkan bahwa 

setiap terjadi peningkatan satu variabel 

bebas maka akan meningkatkan keputusan 

penggunaan fitur   Go-Food. 

 

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi 

 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .751a .563 .554 4.989 

a. Predictors: (Constant), Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan 

b. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan 

Sumber: Data diolah, 2020 
 

Berdasarkan tabel 4 hasil koefisien 

determinasi didapat nilai R Square sebesar 

0,563. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebesar 56,3% keputusan penggunaan fitur 

Go-Food dipengaruhi oleh variabel 

independen yaitu persepsi kegunaan (X1) 

dan persepsi kemudahan (X2) pada 

penelitian ini.  

 

Tabel 5. Hasil Signifikansi Parsial T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 12.390 3.377 3.669 .000   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) 12.390 3.377 3.669 .000   

 Persepsi       
Kegunaan 

.268 .051 5.269 .000 .650 1.539 

Persepsi 
Kemudahan 

.321 .066 4.833 .000 
.650 1.539 

a. Dependent Variable:Keputusan Penggunaan 
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Persepsi 

Kegunaan 
.268 .051 5.269 .000 

.650 1.539 

Persepsi 

Kemudahan 
.321 .066 4.833 .000 

.650 1.539 

a. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 5 hasil signifikansi 

parsial T diperoleh: 

1. Variabel Persepsi Kegunaan (X1) 

memiliki nilai thitung 5,269 > ttabel 1,660 

dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 

maka ha pada Hipotesis  H1 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa persepsi kegunaan 

mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan penggunaan fitur Go-Food 

dan ha pada hipotesisi H1 diterima. 

2. Variabel Persepsi Kemudahan (X2) 

memiliki nilai thitung 4,833 < ttabel 1,660 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, maka 

ha pada hipotesis H2 diterima. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial terdapat pengaruh yang 

signifikan dari persepsi kemudahan. 

 

Tabel 6. Hasil Signifikansi Simultan F 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

  Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 

Fhitung 62,558 > Ftabel 2,36  dan tingkat 

signifikansi nya 0,000 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya 

Variabel Independen yang terdiri dari 

Persepsi Kegunaan (X1) dan Persepsi 

Kemudahan  (X2) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Keputusan Penggunaan (Y) 

 

Pembahasan 

Hasil analisis data yang dilakukan, 

penelitian ini menunjukkan hasil yang baik 

dan memuaskan, dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh persepsi kegunaan 

dan kemudahan terhadap keputusan 

penggunaan fitur Go-Food dengan jumlah 

responden sebanyak 100 orang. Secara 

umum, proses pengolahan data pada 

penelitian ini menunjukan hasil yang cukup 

baik dengan indikator . Sebagian besar 

tanggapan responden melalui pengisian 

kuesioner menyatakan setuju dan 

mendukung indikator variabel yang 

digunakan.  

Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa 

kedua variabel bebas yaitu persepsi 

kegunaan dan kemudahan berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan fitur     

Go-Food aplikasi online Go-Jek. Kedua 

variabel bebas tersebut memiliki koefisien 

yang positif artinya setiap penambahan 

persepsi kegunaan ataupun persepsi 

kemudahan, maka keputusan penggunaan 

fitur Go-Food akan meningkat. Dari hasil 

penelitian ini juga dapat dilihat bahwa 

alasan penggunaan fitur Go-Food ini 

karena lebih efisien dengan menggunakan 

satu layanan saja dapat melihat berbagi 

macam makanan dan minuman. Selain itu, 

dengan menggunakan aplikasi Go-Food 

sangat membantu dalam hal efisiensi 

waktu, menghindari antri dan juga 

menghemat tenaga. Selain itu, ada 

beberapa responden yang berpendapat 

bahwa konten pada fitur Go-Food kurang 

akurat, dikarenakan banyak resto yang 

tidak selalu meng-update harga atau jenis 

makanannya. Hal itu, menjadi catatan 

penting untuk pihak-pihak yang 

bersangkutan yaitu pemilik resto dan juga 

pihak dari PT Gojek Indonesia. 

Sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu 

Annisa (2019) penelitian ini 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3114.581 2 1557.291 62.558 .000b 

Residual 2414.659 97 24.893   

Total 5529.240 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan 

b. Predictors: (Constant), Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan 
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mengungkapkan bahwa perceived 

usefulness memiliki hubungan yang positif 

dan memiliki pengaruh terhadap buying 

decision secara langsung. Selain itu, hasil 

penelitian ini mendukung beberapa teori 

dan penelitian terdahulu yang 

mengemukakan bahwa ada pengaruh yang 

kuat dari persepsi kemudahan terhadap 

keputusan penggunan fitur Go-Food yang 

lebih signifikan, terlebih pada masa 

sekarang penggunaan teknologi dan 

internet sudah menjadi konsumsi sehari-

hari untuk generasi milenial karena 

kemudahan dalam mengakses fitur Go-

Food menjadi nilai tambah untuk para 

mahasiswa.  

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

terdapatnya pengaruh yang signifikan 

persepsi kegunaan terhadap keputusan 

penggunaan fitur Go-Food aplikasi online 

Go-Jek, terdapatnya pengaruh yang 

signifikan persepsi kemudahan terhadap 

keputusan penggunaan fitur Go-Food 

aplikasi online Go-Jek, dan terdapat 

pengaruh yang signifikan persepsi 

kegunaan dan kemudahan terhadap 

keputusan penggunaan fitur Go-Food 

aplikasi online Go-Jek. 

Hasil pengujian pada uji signifikansi t 

diperoleh nilai menunjukan nilai variabel 

untuk persepsi kegunaan menunjukan nilai 

thitung = 5,269> ttabel = 1,660 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

nilai signifikansi dibawah 0,05 tersebut 

menunjukan bahwa persepsi kegunaan 

memilki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan. 

Hasil pengujian pada uji signifikansi t 

diperoleh nilai menunjukan nilai variabel 

untuk persepsi kemudahan menunjukan 

nilai thitung = 4,833> ttabel = 1,660 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 

tersebut menunjukan bahwa persepsi 

kegunaan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan penggunaan 

Hasil perhitungan untuk uji F 

menunjukan nilai Fhitung = 62,558 > Ftabel = 

2,36  dan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 

0,05 maka Ha pada hipotesis 3 diterima. 

Dengan ini menunjukan bahwa secara 

bersama-sama persepsi kegunaan dan 

persepsi kemudaha mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan 

penggunan fitur Go-Food. 

 

SARAN 

 

      Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

berikut merupakan saran yang peneliti 

sampaikan yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penlitian, fitur       

Go-Food sebaiknya lebih meningkatkan 

fungsi dari kegunaan dan kemudahan 

dari Fitur Go-Food dengan kemudahan 

akses yang diberikan oleh pihak gojek 

agar semakin lebih baik dan 

berpengaruh lebih besar dalam 

pengambilan keputusan untuk 

menggunakan fitur Go-Food aplikasi 

online Go-Jek. 

b. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan 

agar dilakukan pembaharuan konten 

pada fitur      Go-Food aplikasi online 

Go-Jek seperti update untuk harga 

makanan/minuman, jam operasional 

resto atau tempat makan, menu 

makanan dan minuman untuk merchant-

merchant yang telah terdaftar pada fitur 

Go-Food hal ini bertujuan agar 

konsumen tetap mempercayai informasi 

yang diberikan dan tetap menggunakan 

fitur Go-Food dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 
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ABSTRACT 

The Indonesia Hospitality and Design Expo was held at Jakarta International Expo, October 23-26 2019. In the 

second year of the event, Traya Eksibisi as a professional exhibition organizer cooperated with PT Jakarta 

International Expo as a marketing partner. Cooperation between both sides can be known from the roles and 

tasks carried out by PT Jakarta International Expo as a marketing partner. This research aims to know the role 

and task of marketing partners in marketing activities to get potential targets. Method of collecting data used in 

this research are direct observation, interviews, and documentation. Data analysis method used qualitative data 

by comparing theory and data was found out during research. The results of this research indicated that through 

the roles and tasks carried out by marketing partners can maximize marketing activities in order to get potential 

targets and increase the number of exhibitors in the exhibition. 

Keyword: exhibition, marketing, partner, target, tasks  

 
ABSTRAK 

Penyelenggaraan pameran Indonesia Hospitality and Design sudah dilaksanakan di Jakarta International Expo, 

pada 23 – 26 Oktober 2019. Pada tahun kedua penyelenggaraannya, Traya Eksibisi selaku pihak penyelenggara 

pameran menjalin kerja sama dengan PT. Jakarta International Expo sebagai mitra pemasaran. Adanya kerja 

sama diantara kedua belah pihak dapat diketahui dari tugas yang dilakukan oleh PT Jakarta International Expo 

sebagai mitra pemasaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dan tugas mitra pemasaran dalam 

melakukan aktivitas pemasaran untuk mendapatkan target potensial. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa data 

menggunakan data kualitatif dengan melakukan perbandingan antara teori dan data yang ditemukan saat 

melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui peran dan tugas yang dilakukan oleh 

mitra pemasaran dapat memaksimalkan aktivitas pemasaran guna mendapatkan target potensial dan 

meningkatkan jumlah exhibitor dalam pameran. 

Kata Kunci: mitra, pameran, pemasaran, target, tugas   

 

PENDAHULUAN 

 

     Perkembangan industri meeting, 

incentive, convention, exhibition (MICE) 

di Indonesia berperan penting dalam 

perkembangan pariwisata. Peningkatan 

jumlah penyelenggraan kegiatan MICE 

dapat memberikan dampak ganda 

(multipliers effect) bagi industri lain yang 

mendukungnya sehingga industri MICE 

dapat dijadikan sebagai industri yang 

sangat menjanjikan bagi sumber 

pendapatan negara. Pameran merupakan 

salah satu kegiatan MICE yang sering 

diselenggarakan di Indonesia, terutama di 

Jakarta. Berdasarkan data Asosiasi 

Perusahaan Pameran di Indonesia 

(ASPERAPI) pada tahun 2018 terdapat 

382 pelaksanaan pameran di Indonesia. 

Penyelenggaraan kegiatan pameran di 

Indonesia khususnya Jakarta memberikan 

dampak yang psoitif karena dapat 

mendatangkan sumber pendapatan negara 

dan melibatkan industri lain yang 

mendukung terselenggaranya pameran 

tersebut. 

     Aktivitas pemasaran merupakan 

komponen terpenting dalam 

penyelenggaraan kegiatan meeting, 

incentive, convention, exhibition (MICE). 
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Menurut American Marketing Association 

(AMA) (2007), pemasaran merupakan 

aktivitas dan proses untuk menciptakan, 

berkomunikasi, memberikan, dan bertukar 

penawaran yang dimiliki nilai bagi 

pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat 

umum. Guna mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan kegiatan MICE sesuai 

dengan tujuannya, divisi marketing event 

berperan sebagai pihak yang memasarkan 

acara kepada target potensial untuk 

berpartisipasi sebagai exhibitor maupun 

visitor. Marketing event (pemasaran acara) 

merupakan kegiatan yang mencakup 

memfasilitasi, memudahkan, membuka, 

mempercepat, dan memperpendek siklus 

penjualan yang dapat dirancang sesuai 

dengan tujuan dan target pasar dari 

penyelenggaraan acara (Jackson, 2013:39). 

Pemasaran acara dapat dilakukan oleh 

internal perusahaan penyelenggara 

pameran ataupun kerja sama dengan pihak 

eksternal. Kerja sama ini dilakukan untuk 

memaksimalkan kegiatan pemasaran guna 

mendapatkan pasar yang sesuai dengan 

tujuan dan target pasar dari pameran yang 

diselenggarakan.  

     Pemasaran acara dapat dilakukan 

menggunakan metode pemasaran 

langsung. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:117) pemasaran langsung yaitu 

hubungan langsung dengan konsumen 

yang ditargetkan untuk memperoleh 

tanggapan segera dan membangun 

hubungan dengan konsumen tersebut. 

Terdapat dua saluran yang digunakan 

dalam metode pemasaran langsung 

diantaranya direct mail dan telemarketing. 

Kedua saluran ini dianggap efektif dalam 

metode pemasaran langsung karena 

memungkinkan untuk mendapatkan 

tanggapan dari konsumen dalam waktu 

yang cepat terhadap penawaran yang 

berikan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian dalam penulisan 

artikel ini menggunakan metode studi 

empiris yang dilaksanakan berdasarkan 

data hasil pengamatan dan pengalaman. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), empiris berdasarkan pengalaman 

(terutama yang diperoleh dari penemuan, 

percobaan, pengamatan yang telah 

dilakukan). 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

 

     Metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penulisan artikel ini 

dengan observasi (pengamatan langsung), 

wawancara, dokumentasi, dan studi 

pustaka. 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional 

(Arifin, 2011:170). Penulis melakukan 

observasi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap 

aktivitas pemasaran yang dilakukan 

oleh mitra pemasaran professional 

exhibition organizer (PEO). 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan 

mengetahui hal – hal dari responden 

yang lebih mendalam (Sugiyono, 

2016:317).  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan 

pelengkap dari metode pengumpulan 

data observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif (Sugiyono, 

2016:329). 

4. Studi Pustaka 
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Studi pustaka merupakan kegiatan 

untuk menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik objek penelitian. 

informasi tersebut dapat diperoleh dari 

buku – buku, karya ilmiah, 

ensiklopedia, dan internet. 

      

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Jakarta International Expo merupakan 

perusahaan penyedia jasa penyewaan 

tempat untuk terselenggaranya kegiatan 

meeting, incentive, convention, exhibition 

(MICE) di Jakarta. Selain menjadi 

perusahaan penyedia jasa tempat, Jakarta 

International Expo juga berperan sebagai 

mitra pemasaran dalam aktivitas 

pemasaran Indonesia Hospitality and 

Design Expo melalui divisi marketing 

event. Berikut tugas yang dilakukan oleh 

divisi marketing event Jakarta International 

Expo sebagai mitra pemasaran. 

1. Menyusun database untuk mendata 

nama perusahaan, nomor telepon, 

alamat email, dan alamat perusahaan-

perusahaan yang menjual produk-

produk seperti furniture, mozaik, dan 

hotel resource. Saat menyusun, penulis 

menyesuaikan database yang dimiliki 

dengan database yang dimiliki staff 

marketing event lainnya untuk 

mencegah double approach saat 

menghubungi perusahan yang dituju. 

Gambar 1. Database Indonesia 

Hospitality and Design Expo 

 

Sumber: PT Jakarta International 

Expo, 2019 

 

2. Tahapan selanjutnya yaitu proses 

pelaksanaan kegiatan pemasaran 

menggunakan metode pemasaran 

langsung agar dapat menjangkau target 

pasar, uraian informasi pameran dapat 

tersampaikan dengan baik, dan 

memungkinkan untuk cepat mendapat 

tanggapan dari penawaran yang sudah 

diberikan. Terdapat dua cara yang 

dilakukan oleh penulis dalam 

pemasaran langsung, yaitu direct mail 

dan telemarketing. 

 

Gambar 2. Mangirimkan Penawaran 

Melalui Email 

 
Sumber: PT Jakarta International Expo, 

2019 

 

3. Setelah mengirimkan penawaran 

melalui email dan menghubungi lewat 

telepon, penulis menindaklanjuti 

penawaran tersebut kepada pihak yang 

menjadi target yang dituju 
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menggunakan saluran telepon pada jam 

kantor.  Aktivitas ini dilakukan untuk 

mendapatkan tanggapan dari target 

tersebut apakah tertarik untuk 

mengikuti pameran ini atau tidak. Jika 

tertarik, penulis akan menambahkan 

perusahaan tersebut ke dalam daftar 

peserta untuk selanjutnya ditindak 

lanjuti oleh professional exhibition 

organizer untuk pengisan formulir dan 

pembayaran. 

4. Tahapan akhir dari aktivitas pemasaran 

yang dilakukan yaitu evaluasi. 

Aktivitas ini dilakukan untuk 

mengetahui hambatan – hambatan yang 

dihadapi ketika melakukan proses 

pemasaran, selanjutnya hambatan – 

hambatan yang dihadapi akan dianalisa 

untuk mendapatkan solusinya sebagai 

pedoman dalam proses pelaksanaan 

pemasaran pada penyelenggaraan acara 

selanjutnya. 

 

Pembahasan 

     Pada pelaksanaannya, divisi marketing 

event Jakarta International Expo 

bertanggung jawab dalam mempersiapkan 

database serta menyusun strategi yang 

akan dilakukan guna menjalankan tugas 

sebagai mitra pemasaran bagi professional 

exhibition organizer dalam aktivitas 

pemasaran. Berdasarkan aktivitas yang 

sudah dilakukan, metode pemasaran 

langsung menggunakan saluran direct mail 

dan telemarketing dinilai efektif karena 

informasi dapat tersampaikan secara cepat 

dan jelas serta sebagai pihak yang 

menyampaikan informasi juga dapat 

menerima tanggapan langsung terhadap 

penawaran yang telah diberikan.  

Hasil yang diperoleh dari aktivitas 

pemasaran yang telah dilakukan oleh 

marketing event PT Jakarta International 

Expo sebagai mitra pemasaran terdapat 

enam perusahaan yang berpartisipasi 

sebagai exhibitor dalam Indonesia 

Hospitality and Design Expo. Peningkatan 

jumlah exhibitor ini menjadi salah satu 

keuntungan yang didapatkan melalui 

kerjasama pemasaran dengan pihak 

eksternal. Selain itu, melalui kerja sama 

mitra pemasaran juga dapat mempercepat 

dan memperpendek siklus penjualan 

terhadap target pasar potensial yang 

hendak dicapai serta efesien menggunakan 

waktu dalam memaksimalkan aktivitas 

pemasaran. 

 

KESIMPULAN 

 

     Aktivitas pemasaran acara dapat 

dilakukan oleh internal perusahaan ataupun 

kerjasama dengan pihak eksternal. Sesuai 

dengan peran dan tugasnya sebagai mitra 

pemasaran, PT Jakarta International Expo 

melakukan aktivitas pemasaran untuk 

memaksimalkan kegiatan pemasaran guna 

mendapatkan exhibitor yang sesuai dengan 

tujuan dan target potensial dari pameran 

yang diselenggarakan. 

 

SARAN 

 

     Penilitian ini masih memiliki 

keterbatasan, saran yang dapat diberikan 

dalam aktivitas pemasaran pameran ini 

yaitu peningkatan komunikasi antara pihak 

mitra pemasaran dan penyelenggara agar 

perkembangan informasi dapat selalu 

diperbarui dan efektif dalam menggunakan 

waktu agar target yang dituju dapat 

tercapai tepat waktu. 
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ABSTRACT 

This study research the role of social media in the promotion of the 2019 Sand Dunes Geospatial Run event. The 

purpose of this study is to determine the role of social media in promotional activities starting from the 

introduction stage or soft launching event to the implementation of the event. This study used qualitative 

research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation and data 

collection through an online registration system. The focus of research was carried out on the Sand Dunes 

Geospatial Run 2019 running event. The result of this study is that social media is a platform that has an 

important role in the promotion of an event, this is because social media can influence a person's decision to 

participate in an event. Social media is also able to provide comprehensive information and reach all layers of 

target participants. 
 

Keywords : promotion, running sport event,the role of social media. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang peran media sosial dalam promosi event Sand Dunes Geospatial Run 2019. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran media sosial pada kegiatan promosi yang 

dimulai dari tahap pengenalan atau soft launching event hingga pelaksanaan event. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi dan penarikan data melalui sistem pendaftaran online. Fokus penelitian dilakukan pada acara 

olahraga lari Sand Dunes Geospatial Run 2019. Hasil dari penelitian ini adalah media sosial merupakan platform 

yang memiliki peran penting didalam promosi sebuah event, hal ini dikarenakan media sosial mampu 

mempengaruhi keputusan seseorang didalam mengikuti sebuah event. Media sosial juga mampu memberikan 

informasi yang menyeluruh dan menjangkau keseluruh lapisan target peserta. 

 
Kata Kunci:  acara olahraga lari, peran media sosial, promosi.  

 

PENDAHULUAN 

 

 Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif menyatakan bahwa pemerintah 

terus berupaya didalam mempromosikan 

destinasi wisata yang ada di Indonesia. 

Tujuan utama dari upaya tersebut adalah 

untuk menggunggulkan pariwisata dalam 

negeri dan menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung ke daerah wisata di Indonesia. 

Salah satu program yang dicanangkan oleh 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif adalah mengangkat destinasi wisata 

melalui event lari. Pelaku bisnis MICE 

khususnya para race management dibidang 

penyelenggaraan event lari terus berlomba 

untuk membuat event lari di setiap daerah 

di Indonesia salah satunya di Gumuk Pasir 

Parangkritis, Jogja. Gumuk Pasir 

Parangkritis Jogja merupakan salah satu 

gumuk pasir terbesar dan langkah di 

Indonesia dan di dunia. Didalam 

mempromosikan destinasi wisata unik dan 

menarik ini, pemerintah Yogyakarta 

bekerjasama dengan race management 

untuk menyelenggarakan event lari 

tersebut. Event lari ini juga menjadi salah 

satu pengalaman baru bagi para pelari 

untuk merasakan sensasi berlari di 

hamparan pasir sebagai lintasannya. 

Promosi melalui event lari ini dilakukan 

dengan harapan mampu memperkenalkan 

Gumuk Pasir kepada seluruh wisatawan 

domestik dan mancanegara agar mau 

mailto:angelastefaniwu2004@gmail.com
mailto:bisnis@pnj.ac.id
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berkunjung. Dasar utama yang menjadi 

fokus didalam event lari ini adalah proses 

promosi dan media promosi yang 

digunakan. Hal ini dikarenakan Promosi 

menggunakan media yang tepat mampu 

mencapai tujuan dan sasaran dari event 

tersebut. Pada era digital 4.0 dan kemajuan 

teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa 

penggunaan media sosial terus meningkat 

dan mampu mempengaruhi masyarakat 

luas. Menurut Philip Kotler dan Kevin 

Keller (2012;568), media sosial merupakan 

sarana bagi konsumen untuk berbagi 

informasi teks, gambar, audio, dan video 

dengan satu sama lain dan dengan 

perusahaan dan sebaliknya. Sedangkan 

menurut Henderi, Muhammad Yusuf, 

Yuliana Isma Graha (2007;2), media sosial 

adalah situs jaringan sosial seperti layanan 

berbasis web yang memungkinkan 

individu untuk membangun profil publik 

atau semi-publik dalam sistem terbatasi, 

daftar pengguna lain dengan siapa mereka 

yang dibuat oleh orang lain dengan suatu 

system. Dari kedua definisi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dalam pengguna 

media sosial merupakan sarana pertukaran 

informasi antarindividu dan dapat 

digunakan sebagai sarana promosi 

perusahaan. Menurut Gunelius (2011: 15) 

tujuan paling umum penggunaan media 

sosial adalah sebagai berikut:, 1). 

Membangun hubungan: manfaat utama 

dari pemasaran media sosial adalah 

kemampuan untuk membangun hubungan 

dengan konsumen secara aktif. 2). 

Membangun merek: percakapan melalui 

media sosial menyajikan cara sempurna 

untuk meningkatkan brand awareness, 

meningkatkan pengenalan dan ingatan 

akan merek dan meningkatkan loyalitas 

merek. 3). Publisitas: pemasaran melalui 

media sosial menyediakan outlet di 

manaperusahaan dapat berbagi informasi 

penting dan memodifikasi persepsi 

negatif. 4). Promosi: melalui pemasaran 

media sosial, memberikan diskon eksklusif 

dan peluang untuk audiens untuk membuat 

orang-orang merasa dihargai dan khusus, 

serta untuk memenuhi tujuan jangka 

pendek.5). Riset pasar: menggunakan alat-

alat dari web sosial untuk belajar tentang 

pelanggan, membuat profil demografi dan 

perilaku pelanggan, belajar tentang 

keinginan dan kebutuhan konsumen, serta 

belajar tentang pesaing. Oleh sebab itu, 

media sosial dianggap sebagai platform 

yang paling ideal didalam menjangkau 

promosi keseluruh pelosok di Indonesia 

karena memiliki jangkauan yang sangat 

luas dan dinilai efektif didalam 

memberikan informasi mengenai produk 

serta event yang diselenggarakan. Media 

sosial juga memiliki pengaruh didalam 

pembuatan keputusan pembelian di 

masyarakat. Namun seringkali para pelaku 

industri bisnis event kurang menyadari 

kekuatan sosial media dan tidak 

menjadikan media sosial sebagai platform 

utama untuk melakukan kegiatan promosi 

event. Kebanyakan dari event organizer 

masih menggunakan cara konvensional 

dengan mencetak umbul-umbul, baliho dan 

brosur yang dinilai belum mampu 

menjangkau keseluruh pelosok negeri 

didalam memberikan informasi sehingga 

membuat tujuan event tidak dapat dicapai 

secara maksimal.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan waktu penelitian 

     Tempat penulis melakukan penelitian di 

perusahaan promotor event lari berlokasi di 

Jl. Perkantoran Buncit Mas, Jl. Mampang 

Perapatan. Raya, RT.1/RW.1, Duren Tiga, 

Pancoran, South Jakarta City, Jakarta 

12760. Dengan waktu penelitian yang 
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dilakukan adalah pada tanggal 1 Agustus 

sampai dengan 1 Januari 2020 dan di 

Yogyakarta pada tanggal 21 – 30 Oktober 

2019 pada saat event Sand Dunes 

Geospatial Run 2019 berlangsung. 

Objek penelitian 

Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana peran media 

sosial didalam kegiatan promosi event 

Sand Dunes Geospatial Run 2019 oleh PT 

Idealink Daya Cemerlang sebagai 

penyelenggara event lari. 

Metode pengumpulan data 

     Penulis melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan metode wawancara 

dengan supervisor (SPV) divisi marketing 

communication dan PIC promosi, metode 

observasi kegiatan sekaligus melakukan 

partisipasi pada pekerjaan divisi marketing 

communication bagian promosi, 

dokumentasi dan pengumpulan data yang 

bersumber dari perpustakaan. 

Metode analisa data 

     Metode analisis data yang akan 

diterapkan penulis adalah metode analisis 

kualitatif, yaitu menggunakan riset yang 

sifatnya deskriptif, sehingga untuk 

mengumpulkan informasi, penulis akan 

menggunakan wawancara secara 

mendalam berdasarkan dengan landasan 

teori yang akan dijabarkan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

     Dari hasil penelitian yang dilakukan di 

peroleh data-data yang dapat 

diinformasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Jumlah Peserta yang Mendaftar 

Sebelum Menggunakan Promosi di Media 

Sosial 

 

No. KETERANGAN JUMLAH 

PESERTA 

1. Soft Launching  

Bulan April 2019  

0 

2 Early Bird 

01 – 31 Mei 2019 

10 

3 Early Bird 

01 – 15 Juni 2019 

42 

TOTAL KESELURUHAN 52 

Sumber: Data Diolah tahun 2020 

 

Tabel 2. Jumlah Peserta yang Mendaftar 

Sesudah Menggunakan Promosi di Media 

Sosial 

 

No. KETERANGAN JUMLAH 

PESERTA 

1. Pre- Sale 1 

16 – 30 Juni 2019 

98 

2 Pre- Sale 1 

01 – 31 Juli 2019 

289 

3 Pre-Sale 2 

01 – 30 Agustus 

2019 

378 

4 Pre – Sale 2 

01 – 31 September 

2019 

556 

5 Pre- Sale 2 

(01 – 05 Oktober 

2019) 

119 

TOTAL KESELURUHAN 1440 

Sumber: Data Diolah tahun 2020 

 

Pembahasan 

Pada tabel 1, menunjukan bahwa pada 

proses awal promosi yang dilakukan hanya 

dengan metode konvensional seperti 

pencetakan umbul-umbul, baliho dan 

brosur-brosur serta poster saja. Setelah itu, 

alat-alat promosi tersebut disebar dan 

dipasang dibeberapa titik di daerah Jawa 

Tengah, Jogja dan sekitarnya. Pada 

hasilnya mampu menarik sekitar 52 orang 

peserta untuk ikutserta dan mendaftarkan 

diri di event lari ini dalam kurun waktu 2 
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bulan setengah dari launchingnya event 

tersebut.   

Pada tabel 2, menunjukan bahwa pada 

proses proses promosi dilakukan secara 

online dan menggunakan media sosial 

sebagai alat untuk melakukan promosi 

event ini. Media sosial ini digunakan 

selama kurang lebih hampir 3 bulan 

setengah terhitung dari mulainya presale 1 

event di jalankan yakni pada 16 Juni 2019 

hingga akhir presale 2 yakni di 5 Oktober 

2019. Pada tabel diatas dapat terlihat 

bahwa jumlah peserta yang ikutserta 

didalam acara ini meningkat tajam dan 

naik drastis jika dibandingkan dengan data 

pada tabel pertama yakni sebanyak 1440 

orang. Maka event ini mampu 

mengundang setidaknya 1492 orang 

peserta untuk berlari di atas Gumuk Pasir 

Parangkritis ini.  

Terlihat dengan jelas bahwa promosi 

merupakan proses terpenting didalam 

mensukseskan sebuah event. Hal ini 

dikarenakan proses promosi harus dibuat 

dan dirancang sedemikian rupa agar 

mampu menembus pasar sesuai dengan 

tujuan dari event. 

Pada temuan diatas, dapat kita lihat 

bahwa proses promosi menggunakan cara 

konvensional atau offline seperti 

pemasangan baliho, umbul-umbul, bahkan 

penyebaran brosur dinilai masih kurang 

efektif untuk mempromosikan event dan 

membuat calon peserta ikutserta didalam 

event hal ini dikarenakan masih banyak 

informasi yang belum diberikan secara 

maksimal melalui promosi secara 

konvensional yang dilakukan. Namun, 

ketika promosi dilakukan dengan cara yang 

online yakni dengan menggunakan media 

sosial, terlihat bahwa platform media sosial 

sangat memberikan pengaruh besar 

terhadap keputusan calon peserta untuk 

mengikuti event lari tesebut. Hal ini 

dikarenakan media sosial mampu 

memberikan informasi yang mudah dan 

menghasilkan output yang sama kepada 

seluruh calon peserta. Media sosial juga 

memberikan pengaruh besar didalam 

pertimbangan keputusan seseorang 

didalam mengikuti event lari tersebut. 

Setelah media sosial digunakan sebagai 

platform untuk promosi, dapat terlihat 

antusias dan ketertarikan bagi calon pelari 

untuk mendaftar menjadi meningkat. Hal 

ini dapat terlihat dari jumlah keseluruhan 

peserta yang ikutserta dan mendaftar 

didalam event tersebut. Penelitian ini 

membuktikan bahwa peran media sosial 

didalam promosi event sangat berpengaruh 

terhadap keputusan seseorang untuk 

mengikuti atau mendaftar pada event ini. 

Penelitian ini juga memberikan manfaat 

kepada para pelaku industri event 

khususnya race management untuk 

menggunakan media sosial didalam 

mempromosikan event mereka. Manfaat 

dan tujuan penelitian ini dapat 

tersampaikan dengan baik melalui metode 

kuanlitatif, wawancara secara langsung dan 

dokumentasi. Dalam proses pembuatannya 

dibutuhkan pula recorder yang merekam 

secara langsung proses wawancara. Hal ini 

dilakukan untuk menunjukan dan 

membuktikan seberapa banyak peserta 

yang tertarik untuk ikutserta pada event 

dari hasil promosi dengan media sosial. 

 

KESIMPULAN 

 

Sebuah produk maupun event kepada 

banyak masyarakat harus memahami 

bagaimana promosi plan yang tepat dengan 

pemilihan metode promosi yang tepat 

seperti menggunakan media sosial karena 

mampu memberikan informasi secara 

tepat, cepat dan mampu menjangkau secara 

menyeluruh dan tidak terfokus kepada satu 
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titik saja. Dengan begitu dapat dikatakan 

bahwa media sosial dianggap mampu dan 

efektif didalam mempromosikan sebuah 

event karena bisa mempengaruhi seseorang 

didalam mengambil sebuah keputusan. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan analisa yang dilakukan, 

penting jika pihak race management mulai 

memfokuskan promosi dengan 

menggunakan media sosial. Hal ini 

bertujuan untuk menggait peserta dari 

berbagai kalangan dan berbagai lokasi 

diseluruh Indonesia. Peran media sosial 

sebagai platform untuk promosi event perlu 

untuk dipertahankan. Tujuannya adalah 

agar seluruh manfaat, tujuan hingga 

sasaran atau target dari event mampu 

tercapai sesuai dengan keinginan seluruh 

stakeholder event. 
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ABSTRACT 

Along with the development of MICE business in Indonesia, both government and companies use many event 

organizers when they want to hold an event. This applied so the implementation of the event can be carried out and 

organized in a professional manner well and in accordance with the desired government or companies. In this case, 

Ministry of Environment and Forestry through the forestry department wants to invite the society to be able to raise 

awareness of the cleanliness of the area around the coast and realize the importance of mangrove forests as a natural 

fortress from the tides. The purpose of this research is to be able to know the role of a project officer in an event, 

understand the process from the preparation to the implementation of the event, and also learn the obstacles and 

solutions. The method used is direct observation, secondary data collection from material books, and documentation 

during the activity process. The results of this study indicate that the project officer plays an important role in the 

effectiveness of an event, knowing and understanding the processes carried out starting from the preparation, 

evaluation, to the report phase of ASEAN Coastal Clean Up 2019 event. In addition, there are also obstacles such as 

limited human resources and the lack of clarity in the scope of work for each crew, along with the solution, is to add 

more crews and also divide the focus between crews. The obstacles and solutions become the evaluation in the 

implementation of the next event. 

 

Keyword: effectiveness, evaluation, ministry, project officer, process 

 
ABSTRAK 

Seiring dengan berkembangnya bisnis MICE di Indonesia, baik lembaga pemerintahan maupun perusahaan banyak 

menggunakan event organizer ketika hendak menyelenggarakan sebuah event. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan 

event dapat terlaksana dan terorganisir dengan secara profesional dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan 

lembaga pemerintahan ataupun perusahaan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 

bagian kehutanan ingin mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan kepedulian kebersihan area sekitar pesisir 

pantai dan menyadarkan pentingnya hutan mangrove sebagai benteng alami dari pasang surutnya air laut. Tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah agar dapat mengetahui peran seorang project officer dalam sebuah event, memahami 

proses dari persiapan hingga pelaksanaan event, dan juga mempelajari hambatan beserta solusinya. Metode yang 

digunakan adalah observasi secara langsung, pengumpulan data sekunder dari buku-buku materi, dan dokumentasi 

selama proses kegiatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa project officer berperan penting dalam efektifitas 

sebuah event, mengetahui serta memahami proses-proses yang dilakukan mulai dari persiapan, evaluasi, hingga tahap 

pelaporan dari event ASEAN Coastal Clean Up 2019.Selain itu terdapat juga hambatan seperti sumber daya manusia 

yang terbatas dan kurang jelasnya ruang lingkup pekerjaan bagi setiap kru, beserta solusinya ialah menambah kru dan 

juga membagi fokus antar kru. Adapun hambatan serta solusi tersebut menjadi evaluasi dalam pelaksanaan event 

berikutnya. 

 

Kata Kunci: efektifitas, evaluasi, kementerian, project officer, proses  
 

PENDAHULUAN 

 

     Perkembangan bisnis MICE (Meeting, 

Incentive, Convention, Exhibition) 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 

terlebih di kawasan Asia. Mengutip pada 

International Congress and Convention 

Association (ICCA) report tahun 2016, 

industri MICE di Asia Pasifik mengalami 

pertumbuhan yang pesat dengan mencatat 

angka 20 persen dari total meeting di seluruh 

dunia. 
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     Fenomena perkembangan ini juga terjadi 

di Indonesia. Melalui hal ini, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 

bagian kehutanan ingin mengajak masyarakat 

untuk dapat meningkatkan kepedulian 

kebersihan area sekitar pesisir pantai dan 

menyadarkan pentingkan hutan mangrove 

sebagai benteng alami dari pasang surutnya 

laut. 

     Sumbangan fisik ialah partisipasi dari 

masyarakat dalam menangani kebersihan 

pantai berupa membantu menjaga kebersihan 

pantai agar kondisi pantai terlihat lebih bersih 

dan wisatawan yang datang akan merasa 

nyaman. Dalam hal ini, mengenai partisipasi 

masyarakat terhadap sumbangan fisik dalam 

menangani kebersihan wilayah pesisir pantai 

menjadi hal yang sangat penting dalam 

menunjang kondisi kebersihan pantai dan 

dapat menunjang program nasional dalam hal 

reklamasi pantai. Apalagi peran masyarakat 

akan sangat penting dalam menunjang 

kualitas pantai yang baik agar bisa menopang 

kondisi ekonomi masyarakat sekitar melalui 

wisata yang ada di area pesisir pantai. 

     Jurnal ini disusun dengan tujuan untuk 

memberikan wawasan tentang peran project 

officer dari persiapan hingga evaluasi dalam 

event berskala nasional, sekaligus 

mempelajari hambatan beserta solusi yang 

dimana penulis terlibat langsung dalam 

segala prosesnya. Selain itu, hasil penelitian 

juga berguna bagi perusahaan dalam hal 

pengukuran kredibilitas karyawannya dan 

juga bagi dunia ilmu pengetahuan yakni 

sebagai referensi dan pengetahuan tambahan 

bagi pembaca yang menekuni bidang MICE. 

     Dalam penyusunan jurnal, penulis 

menggunakan referensi pustaka yang 

berhubungan dengan MICE, event 

management, proses perencanaan event, 

proses pelaksanaan event, karakteristik event, 

hingga special event, yang dimana penulis 

dapat dari beberapa buku di perpustakaan dan 

juga sumber lainnya.  

     Pada jurnal ini, penulis ingin memaparkan 

hasil analisis dari efektifitas project officer 

dalam event ASEAN Coastal Clean Up 2019 

yang diselenggarakan oleh PT. Genesia Dwi 

Mitra dengan menggunakan berbagai data 

yang relevan, seperti penjelasan tentang 

proses persiapan event yang dipaparkan oleh 

Any Noor (2013:135) yakni pada proses 

persiapan event memiliki beberapa tahapan 

seperti penetapan tujuan, rencana awal, 

rencana detil, diskusi tentang perencanaan, 

hinggal legalitas. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian yang dilakukan bertempat di 

Professional Conference Organizer dengan 

nama PT Genesia Dwi Mitra yang beralamat 

di Jalan Sumagung II block KA No.6, 

RT.4/RW.19, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

Jakarta. Proses penelitian memakan waktu 

selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan 

September hingga Desember tahun 2020. 

Penulis memanfaatkan waktu tersebut untuk 

meneliti keefektifan seorang Project officer 

dalam event ASEAN Coastal Clean Up 2019 

yang dilaksanakan oleh PT Genesia Dwi 

Mitra.  

     Penulis menggunakan 3 (tiga) metode 

dalam hal pengumpulan data, yaitu observasi, 

pustaka, dan dokumentasi. Dengan observasi 

secara langsung, penulis dapat melihat 

pengaruh posisi Project officer dalam event 

tersebut. Metode pustaka berguna sebagai 

data sekunder ketika melakukan penelitian 
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dan dokumentasi berguna sebagai 

pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam penelitian. 

Metode analisis yang digunakan penulis ialah 

metode kuantitatif, dimana proses yang 

dilakukan hanya melalui pengamatan dan 

bukan dari dasar-dasar perhitungan. 

Pengamatan yang penulis lakukan melalui 

keterlibatan langsung dalam kegiatan 

penyelenggaraan event ASEAN Coastal 

Clean Up 2019 oleh PT. Genesia Dwi Mitra. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Pada penelitian ini, penulis menemukan 

hal-hal terkait dengan keefektifan seorang 

project officer dalam event ASEAN Coastal 

Clean Up 2019. Dimana kehadiran seorang 

project officer sangat berpengaruh dalam 

kelancaran proses persiapan hingga evaluasi 

seluruh event.  

     Project officer memiliki tugas dalam 

struktur organisasi sebagai berikut: 

a) Membantu project manager dalam 

mengatur, merencanakan, dan 

menerapkan konsep  

b) Berkomunikasi dengan klien dan 

mengevaluasi kebutuhan dan 

spesifikasi mereka  

c) Menghubungi vendor, dan 

mengkoordinasikan segala kebutuhan 

dari klien 

d) Membuat rundown dan skenario 

kegiatan  

e) Mengawasi berjalannya event  

f) Membuat laporan 

pertanggungjawaban 

     Selain itu, penulis menemukan beberapa 

kendala selama proses kegiatan dan juga 

perumusan solusi terbaik atas kendala-

kendala tersebut. 

 

Pembahasan 

     Penelitian ini memberikan manfaat bagi 

penulis, perusahaan, dan dunia ilmu 

pengetahuan. Manfaat yang diterima penulis 

yakni dapat mengaplikasikan ilmu dari mata 

kuliah yang telah dipelajari. Manfaat yang 

didapat bagi perusahaan ialah dapat 

mengukur kredibilitas dari mahasiswa yang 

melakukan penelitian serta praktik kerja di 

perusahaan yang bersangkutan. Serta 

manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan yakni 

penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber 

referensi bagi pembaca yang menekuni 

bidang MICE. 

     Pada poin ini, penulis menekankan kepada 

proses persiapan hingga evaluasi yang 

dijalankan oleh penulis sebagai project 

officer. Proses persiapan pada event ASEAN 

Coastal Clean Up 2019 meliputi meeting 

dengan klien, pembuatan checklist logistik, 

pencarian vendor, penyusunan rundown, 

survei lokasi pelaksanaan event, hingga 

proses loading in.  

     Sedangkan pada proses pelaksanaan 

event, aktivitas seorang project officer 

meliputi kontrol atas seluruh kegiatan, 

loading out, evaluasi, pelunasan pembayaran, 

hingga yang terakhir yaitu laporan 

pertanggungjawaban. 

     Berikut struktur organisasi pada event 

ASEAN Coastal Clean Up 2019: 
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Gambar 1. Struktur Organisasi ASEAN 

Coastal Clean Up 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 2020 

 

     Selama proses persiapan hingga 

pelaksanaan, project officer turut 

menemukan beberapa kendala pada proses 

persiapan hingga pelaksanaan, antara lain: 

1) Durasi persiapan yang singkat  

2) Sumber daya manusia yang terbatas  

3) Tidak jelasnya ruang lingkup 

pekerjaan bagi seluruh crew  

     Menanggapi dari segala permasalahan 

yang ditemui, project officer bersama dengan 

tim berdiskusi dan membuat beberapa 

keputusan yang mampu membantu proses 

event, yaitu: 

1) Membuat one stop communication 

dengan vendor  

2) Merekrut crew tambahan  

3) Membagi fokus antara project 

manager dan project officer. 

 

KESIMPULAN 

 

     Selama proses persiapan hingga 

pelaksanaan event, project officer berperan 

sangat baik dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Ia mampu mengontrol semua 

kegiatannya dengan baik, selain itu project 

officer juga mampu membagi tugas antar tim 

internal dengan sangat baik, hingga event 

ASEAN Coastal Clean Up 2019 berjalan 

dengan lancar dan efektif. 

 

SARAN 

 

     Saran yang ingin disampaikan penulis 

pada event ASEAN Coastal Clean Up 2019 

mengenai efektifitas seorang project officer 

dalam proses persiapan dan pelaksanaan pada 

event ASEAN Coastal Clean Up 2019 yaitu:  

1) Sebaiknya pihak penyelenggara 

membuat database vendor dari 

seluruh kota agar proses pencarian 

vendor hingga dealing dengan vendor 

dapat  berjalan dengan singkat dan 

cepat, yang dimana mampu 

menghemat waktu produksi  

2) Pihak penyelenggara diharapkan 

membagi tugas dan tanggung jawab  

kepada seluruh karyawan dengan 

jelas dan adil, tidak memberatkan dan  

tidak pula meringankan satu pihak.   

3) Selaku penyelenggara event berskala 

nasional, alangkah baiknya 

perusahaan memiliki karyawan di 

bidang design graphic yang standby 

di kantor sehingga jika membutuhkan 

revisi-revisi design dengan cepat bisa 

langsung dilakukan saat itu juga. 
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ABSTRACT 

Nowadays the number of exhibitions is increased exponentially. One of the exhibitions that have been held in  

Indonesia, namely Jakarta Audio Visual Week 2019 organized by RajaMICE collaborated with V2 Indonesia 

and AlcorMICE. It aimed to be a place for all players in the audio-visual industry and related technologies to 

bring their products into B2B (Business to Business) also B2C (Business to Consumer) market. Promotional 

activities are very important in the process of preparation and implementation of this event. The author aimed to 

discuss the implementation of media promotions that were used in Jakarta Audio Visual Week 2019. Media 

promotions used in this event were above the line and below the line. The author uses qualitative descriptive as 

the research method and for the data collection method the author uses observation and interview. The 

implementation of promotional activities in Jakarta Audio Visual Week 2019 using both media promotion type 

was running very well. 

 

Keywords: Exhibition; Jakarta; Audio; Visual; Promotion 

  

ABSTRAK 

Dewasa ini, penyelenggaraan pameran semakin marak dilaksanakan di Indonesia. Salah satu pameran yang telah 

diadakan di Indonesia yaitu Jakarta Audio Visual Week 2019 yang diorganisir oleh RajaMICE berkolaborasi 

dengan V2 Indonesia dan AlcorMICE. Pelaksanaan pameran ini bertujuan menjadi wadah bagi para pelaku 

industri audio visual dan teknologi terkait untuk memasarkan produknya kepada target pasar B2B (Business to 

Business) maupun B2C (Business to Consumer). Kegiatan promosi menjadi sangat penting dalam proses 

persiapan maupun penyelenggaraan acara ini. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk membahas penerapan 

media promosi pada pameran Jakarta Audio Visual Week 2019. Adapun media promosi yang digunakan yaitu 

media above the line dan below the line. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan 

metode pengumpulan data observasi serta wawancara . Penerapan kegiatan promosi dengan menggunakan media 

above the line dan below the line pada acara Jakarta Audio Visual Week 2019 dapat diimplementasikan sesuai 

rencana awal dan berjalan lancar. 

 

Kata kunci: Pameran; Jakarta; Audio; Visual; Promosi 

 

PENDAHULUAN 

 

Industri MICE menjadi salah satu 

indikator perkembangan ekonomi suatu 

negara. Industri MICE disebut dapat 

merepresentasikan salah satu aspek penting 

dalam industri travel dan pariwisata, 

dimana pada tiap penyelenggaraan sebuah 

event baik yang bertaraf nasional maupun 

internasional memerlukan dukungan 

berupa pembaharuan atau pembangunan 

infrastruktur, kesiapan destinasi, sumber 

daya manusia atau ahli yang memiliki 

mentalitas pelayanan kelas utama dan 

professional organizer nasional yang 

kompeten dan berkualitas. 

Satu dari 4 (empat) elemen dalam 

MICE yaitu pameran. Menurut Kesrul 

(2004:16), pameran merupakan ajang 

pertemuan yang dihadiri secara bersama-

sama yang diadakan di suatu ruang 

pertemuan atau ruang pameran, dimana 

sekelompok produsen atau pembeli lainnya 

dengan segmentasi pasar yang berbeda. 

Dewasa ini, penyelenggaraan pameran 

semakin marak dilaksanakan. Hal ini bisa 

dilihat dari pelaksanaan pameran dengan 

skala besar rutin diadakan di kota-kota 

besar Indonesia. Penyelenggaraan pameran 

mailto:livianasnm@gmail.com
mailto:tutyherawati@yahoo.com


 

Liviana Setianur M., Tuty Herawati. (2020). 

tentunya memberikan dampak positif yang 

cukup besar dan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu pameran yang telah diadakan 

di Indonesia yaitu Jakarta Audio Visual 

Week 2019 yang diorganisir oleh 

perusahaan RajaMICE berkolaborasi 

dengan perusahaan V2 Indonesia dan 

AlcorMICE. Pelaksanaan pameran ini 

bertujuan untuk menjadi wadah bagi para 

pelaku industri audio visual dan teknologi 

terkait untuk memasarkan produknya 

kepada target pasar B2B (Business to 

Business) maupun B2C (Business to 

Consumer). Pada pelaksanaannya, event ini 

tentunya memerlukan strategi untuk dapat 

memasarkannya ke dalam pasar yang tepat, 

salah satu faktor utama dalam memasarkan 

event ini yaitu kegiatan promosi. Tjiptono 

(2002:219) menyatakan bahwa promosi 

merupakan suatu aktivitas pemasaran 

untuk menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau mengingatkan pasar 

akan perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan.  

Kegiatan promosi menjadi sangat 

penting dalam proses persiapan maupun 

penyelenggaraan acara ini. Dalam upaya 

mempromosikan acara ini, panitia Jakarta 

Audio Visual Week 2019 menjadikan 

media promosi sebagai alat dalam 

implementasi kegiatan promosi. Oleh 

karena itu, penulis bertujuan untuk 

membahas penerapan media promosi pada 

pameran Jakarta Audio Visual Week 2019. 

Adapun media promosi yang diterapkan 

pada pameran Jakarta Audio Visual Week 

2019 yaitu media promosi above the line 

yang merupakan media tidak langsung 

karena sifatnya yang terbatas pada 

penerimaan audien, dan media promosi 

below the line yaitu media promosi yang 

penerapannya langsung tepat sasaran, dan 

jangkauan target pasarnya spesifik.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu penulis memaparkan hasil penelitian 

berdasarkan fakta atau kenyataan yang 

terjadi pada saat persiapan dan 

pelaksanaan acara.  

Selain itu, penulis menggunakan 2 (dua) 

metode pengumpulan data yaitu, metode 

participant observation dimana penulis 

terlibat secara langsung dalam situasi 

perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan 

promosi pameran Jakarta Audio Visual 

Week 2019 serta menggunakan metode 

wawancara langsung dengan Project 

Director dan Project Coordinator acara 

Jakarta Audio Visual Week 2019. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

 Proses pelaksanaan kegiatan promosi 

pada penyelenggaraan Jakarta Audio 

Visual Week 2019 menerapkan beberapa 

strategi yaitu menggunakan media promosi 

above the line (ATL) dan below the line 

(BTL).  

Adapun media above the line (ATL) 

yang digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Jenis Media ATL Jakarta Audio 

Visual Week 2019 

 

Jenis Media 

ATL 

Jumlah 

Promosi 

Radio 3 

E-Tabloid 1 

Tabloid 1 

Televisi 1 
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Outdoor 

Billboard 
3 

Indoor 

Billboard 
1 

Car 

Advertising 
1 

Website resmi 1 

Umbul-umbul 4 

Total 25 

Sumber: Jakarta Audio Visual Week 2019 

 

Selain media above the line (ATL), 

pameran ini juga menggunakan media 

below the line (BTL). Adapun data media 

below the line (BTL) yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Jenis Media BTL Jakarta AV 

Week 2019 

 

Jenis Media BTL 
Jumlah 

Promosi 

Sosial Media 1 

Sosial Media 

Influencer 
5 

Youtube Channel 1 

Souvenir 1 

Undangan 65 

Total 73 

Sumber: Jakarta Audio Visual Week 2019 

 

Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

Jakarta Audio Visual Week 2019 

menggunakan 9 (sembilan) jenis media 

above the line (ATL) yang mencakup 

sebagai berikut: 

 

1. Radio 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

bekerjasama dengan radio Mustang 88.0 

FM, Gen 98.7 FM, dan Kiss 95.1 FM. 

 

2. E-tabloid 

Pembuatan e-tabloid dipimpin oleh Head 

of Coordinator dan dibantu dengan 4 

(empat) staff, adapun tahap persiapan dan 

pembuatannya terdiri atas pembuatan 

katern, pembuatan artikel dan iklan, 

pembuatan desain, combining dan re-

checking, serta publikasi melalui aplikasi 

Issue. Adapun e-tabloid Jakarta Audio 

Visual Week 2019 ini dipublikasikan 

secara masal pada 8 Oktober 2019 di 

platform Issue yang dapat diakses 

menggunakan link: 

https://issuu.com/javw2019/docs/jakarta_a

v_week_2019_etabloid  

 

3. Tabloid 

Informasi pameran Jakarta Audio Visual 

Week 2019 juga dipublikasikan oleh salah 

satu majalah yaitu System Integration Asia 

Magazine Vol. 19 Issue 2 halaman 26 

dengan judul : “Inaugural Jakarta AV 

Week Shows Promise”. 

 

4. Televisi 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

juga bekerjasama dengan CNBC Indonesia 

dan salah satu Co-Founder Jakarta Audio 

Visual Week 2019 yaitu Bapak Rudy 

(CEO PT V2 Indonesia) berkesempatan 

untuk mempromosikan acara ini pada 

segmen profit di CNBC Indonesia yang 

dilaksanakan pada Jum’at, 4 Oktober 2019 

pukul 10.30 WIB 

 

5. Outdoor Billboard 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

bekerjasama dengan Bank Mandiri 

bekerjasama mempromosikan acara ini 

dengan menggunakan billboard yang 

dipublikasikan 3 (tiga) titik keramaian di 

Jakarta yaitu billboard digital depan Blok 

A Pasar Tanah Abang, billboard digital di 

Jl. Letjen S.Parman No.6 Slipi, dan 
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billboard digital Under Flyover Kemang. 

 

6. Indoor Billboard 

Selain digunakan sebagai tempat 

penyelenggaraan konferensi, konser, dan 

event lainnya, The Kasablanka yang 

terletak di lantai 3 Mall Kota Kasablanka 

sendiri rutin menjadi tempat peribadatan 

umat Nasrani. Oleh karena itu, The 

Kasablanka tidak pernah sepi dari 

pengunjung. Melihat peluang tersebut, 

panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

mempromosikan acara ini dengan 

membuat printing ads yang ditempatkan 

pada dinding kaca tepat di depan 

Kasablanka Hall.  

 

7. Website 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

menggunakan website resmi sebagai salah 

satu cara mempromosikan acara. Adapun 

website resmi Jakarta Audio Visual Week 

2019 dapat diakses melalui link 

https://jakartaaudiovisualweek.com/. 

 

8. Car Advertising 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

menggunakan media mobil sebagai alat 

promosi. Panitia menempelkan stiker 

poster Jakarta Audio Visual Week 2019 di 

bagian kaca belakang mobil sehingga pada 

saat pengguna mobil berkendara 

mengelilingi daerah jabodetabek, 

masyarakat dapat melihat dan membaca 

informasi pada poster yang tertera. 

 

9. Umbul-umbul 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

menggunakan umbul-umbul yang 

diletakkan pada area luar Mall Kota 

Kasablanka dengan jumlah 3 umbul-umbul 

dan 1 umbul-umbul di area dalam Mall 

Kota Kasablanka. 

 

Selain media promosi above the line, 

Jakarta Audio Visual Week 2019 juga 

menggunakan media promosi below the 

line (BTL) demi memperkuat kegiatan 

promosi pameran. Adapun media below 

the line yang digunakan mencakup 5 (lima) 

jenis media sebagai berikut: 

 

1. Sosial Media 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

mempunyai akun resmi Instagram 

@jktavweek untuk digunakan sebagai alat 

promosi lainnya. Akun sosial media ini 

telah diikuti oleh 136 pengikut. Namun, 

akun sosial media ini tidak memiliki 

dampak yang siginifikan bagi 

penyelenggaraan pameran karena akun 

sosial media ini tidak dipergunakan secara 

maksimal sehingga hasil yang didapat 

kurang signifikan. 

 

2. Sosial Media Influencer 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

juga menggunakan jasa endorsement para 

influencer audio visual  seperti : 

@marettadee ( 48.900 pengikut), 

@viankacalista (76.400 pengikut), 

@nikenicula (31.100 pengikut), 

@jmlviann (53.800 pengikut), 

@xiaoyuebiie (87.500 pengikut), dan 

@angelicachelseaaa (202 pengikut). Selain 

promosi melalui sosial media, influencerI 

juga hadir di hari kedua. Penggunaan jasa 

endorsement influencer ini memiliki 

dampak positif. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan jumlah pengunjung pada hari 

kedua acara. 

 

3. Youtube 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

memiliki akun Youtube resmi dengan 

jumlah video yang diunggah sebanyak 12 

video. Panitia secara aktif 

mempublikasikan video ajakan untuk 



 

Liviana Setianur M., Tuty Herawati. (2020). 

berkunjung ke acara Jakarta Audio Visual 

Week 2019. Adapun pejabat yang 

berpartisipasi dalam pembuatan video 

ajakan untuk mengunjungi Jakarta Audio 

Visual Week 2019 sebagai berikut: Jim 

Tehusijarana (CEO AlcorMICE), Panca R. 

Sarungu (CEO RajaMICE), Victor 

Abraham (Senior Pastor JHCC), Ps Herry 

Kho (GBI City Tower), Jonathan Lim (ST 

Engineering Singapore), Will (Digibird), 

Robert Chen (General Manager 

Macroblock, Inc.) Justin Knox (Marketing 

Director RGBLink), Jack (Senior Sales 

Manager of Newline), Thomas Richard 

Prakasam (Editorial Director of 

Entertainment Technology Asia), dan 

Eddy Santoso (Direktur Eksekutif 

ASKOMPSI).  

 

4. Souvenir 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

menyediakan souvenir berupa card holder 

dengan logo Jakarta Audio Visual Week 

2019 yang ditujukan untuk event branding 

sehingga konsumen atau pengunjung 

mendapatkan barang yang dapat memberi 

kesan dan digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

 

5. Undangan 

Panitia Jakarta Audio Visual Week 2019 

juga menyebarkan undangan kepada 

pemerintah, asosiasi, perusahaan, 

akademisi dan media untuk hadir pada 

acara ini. Adapun jumlah undangan yang 

disebarkan sejumlah 60 terdiri atas 

undangan untuk pemerintah, undangan 

untuk perusahaan, undangan untuk 

asosiasi, undangan untuk media, dan 

undangan untuk sekolah/universitas.  

 Penulis menganalisis bahwa 

penerapan kedua media promosi ini 

merupakan cara yang efektif dalam 

menarik masyarakat untuk berkunjung ke 

pameran Jakarta Audio Visual Week 2019. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan ketua pelaksana Jakarta Audio 

Visual Week 2019, untuk kegiatan promosi 

melalui media above the line yang 

memberikan output (jumlah kunjungan) 

signifikan terdapat pada penggunaan media 

berupa radio, televisi, dan billboard indoor 

maupun outdoor. Media promosi above the 

line lainnya seperti website, car 

advertising, tabloid, e-tabloid tidak 

dijalankan dengan maksimal sehingga 

kurang menarik minat kunjungan. 

Sedangkan, output (jumlah kunjungan) 

signifikan untuk kegiatan promosi melalui 

media below the line terdapat pada 

penggunaan jasa social media influencer 

dan penyebaran undangan, sedangkan 

untuk kegiatan promosi menggunakan 

media sosial seperti Instagram dan 

Youtube tidak digencarkan hal ini dapat 

dilihat dari jumlah pengikut (pada 

Instagram) hanya berjumlah 136 pengikut. 

Kelemahan pada kegiatan promosi Jakarta 

Audio Visual Week 2019 yaitu panitia 

tidak melakukan survei khusus kepada 

para visitor sehingga panitia tidak 

memiliki data minat kunjungan visitor  ke 

acara Jakarta Audio Visual Week 2019. 

Secara keseluruhan, proses persiapan dan 

penerapan media promosi pada Jakarta 

Audio Visual Week 2019 berjalan dengan 

lancar. 

 

KESIMPULAN 

 

 Seluruh kegiatan promosi dengan 

menggunakan media promosi above the 

line dan below the line dapat 

diimplementasikan sesuai rencana awal 

dan berjalan lancar. Kendala lain yang 

dialami selama penyelenggaraan Jakarta 

Audio Visual Week 2019 tidak adanya 

rapat rutin divisi promosi dan marketing 
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sehingga penerapan konten promosi 

khususnya untuk sosial media (Instagram 

dan Youtube) tidak berjalan maksimal 

serta intensitas publikasi Jakarta Audio 

Visual Week 2019 yang berdampak pada 

tidak diketahuinya efektivitas dari kegiatan 

promosi yang berjalan. 

 

SARAN 

 

 Berdasarkan pengamatan, penulis 

menyarankan di masa mendatang panitia 

dapat mengadakan rapat rutin divisi 

promosi dan marketing supaya dapat 

memaksimalkan isi konten promosi dan 

intensitas publikasi khususnya untuk 

penggunaan media promosi seperti sosial 

media. Selain itu, penulis menyarankan 

supaya penyelenggaraan acara ini 

selanjutnya dapat dilaksanakan pada hari 

libur (weekend) supaya dapat menarik 

minat pengunjung untuk hadir pada acara 

ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Asri, Marwan. 1991. Marketing. Yogyakarta: UPP – 

AMP YKPN 

Kesrul. 2000. Meeting, Incetives, Converence and 

Exhibition. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Tjiptono, Fandy. 2008. Strategi Pemasaran. Yogyakarta : 

CV. Andi 

Lupiyoadi, Rambat dan A.Hamdani. 2006. Manajemen 

Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat 

 



Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE, Vol. 1, No. 1 

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta 

 

Dinda Auliya, Dewi Winarni Susyanti. (2020). 

Pelaksanaan Semiloka Executive Learning Forum: “Efektif Membangun 

Pola Pikir Digital” 
 

Dinda Auliya1, Dewi Winarni Susyanti. 2 

 
1 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, auliyadinda698@gmail.com  

2 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, dwinarni@hotmail.com  

 
 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the preparation stage, the implementation stage, and the obstacles and solutions in 

the Semiloka Executive Learning Forum: "Efektif Membangun Pola Pikir Digital" by Publication and Seminar 

Division, PPM Management - Jakarta. Data collection methods used in this study were observation and 

interviews. While the data analysis method used in this study is a qualitative method, by collecting and 

comparing data that has been sought and studied previously so it can be analyzed and used as a series of 

activities, starting from the preparation stage, the implementation stage, to the constraints and solutions faced 

with. The results showed that, the stages carried out starting from the preparation stage to the implementation 

stage proved to be carried out optimally as a reference in the implementation of semiloka events, because 

through these stages the semiloka activities can run smoothly although there are still some obstacles that are 

overcome with the right solution. 

 

Keyword: Implementation Stage, Preparation Stage, Semiloka, Seminar, Workshop 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta kendala dan solusi pada 

Semiloka Executive Learning Forum: “Efektif Membangun Pola Pikir Digital” oleh Divisi Publikasi dan 

Seminar, PPM Manajemen – Jakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan membandingkan data-data yang telah dicari dan dipelajari 

sebelumnya sehingga dapat dianalisis dan dijadikan sebuah rangkaian dalam kegiatan, mulai dari tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, hingga kendala dan solusi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan persiapan sampai tahap pelaksanaan terbukti dilaksanakan secara 

optimal sebagai acuan dalam pelaksanaan event semiloka, karena melalui tahapan tersebut kegiatan semiloka 

dapat berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat beberapa kendala yang diatasi dengan solusi yang tepat. 

 
Kata Kunci: Lokakarya, Semiloka, Seminar, Tahap Pelaksanaan, Tahap Persiapan, 

 

 

PENDAHULUAN 

 

     PPM Manajemen merupakan lembaga 

pelopor di bidang manajemen sebagai 

penyedia jasa layanan yang terintegrasi 

dalam membantu perusahaan 

bertransformasi melalui berbagai 

penyelenggaraan seminar dan konferensi. 

Mengadakan sebuah seminar merupakan 

salah satu strategi pemasaran yang biasa 

dilakukan sebuah perusahaan. Selain 

keberhasilan dari event yang 

diselenggarakan, berbagai aktivitas 

promosi bisa dimaksimalkan perusahaan 

saat itu, seperti pemasangan logo di 

berbagai atribut seminar hingga 

memberikan seminar kit yang juga 

mengandung unsur promosi perusahaan. 

Secara terminologi seminar adalah 

sebuah kegiatan yang di buat untuk 

menyampaikan suatu karya ilmiah dari 

seorang pakar atau peneliti yang 

dipresentasikan kepada peserta agar dapat 

mengambil keputusan yang sama terhadap 

karya ilmiah antara sumber dengan peserta. 

mailto:auliyadinda698@gmail.com
mailto:dwinarni@hotmail.com
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Hal tersebut diperkuat oleh teori 

Seminar yang dikemukakan oleh Rusland 

Ahmadi (1988: 27), pengertian dari Seminar 

adalah sebagai berikut: “Seminar adalah 

kegiatan sebagai proses pemecahan suatu 

masalah atau proses penemuan cara atau 

langkah suatu pengembangan yang biasanya 

diangkat dari hasil kajian literature 

(kepustakaan) atau kajian empirik 

(penelitian).” 

     Seminar juga bisa diselenggarakan 

bersamaan dengan kegiatan Lokakarya/ 

Workshop yang disebut dengan istilah 

semiloka. Seminar memiliki ahli di 

bidangnya dalam menyajikan informasi 

untuk diskusi. Sementara itu, dalam sebuah 

lokakarya terdapat sekelompok orang di 

lapangan yang berkumpul dan 

mempraktekkan langsung dalam 

menyelesaikan masalah atau situasi. 

     Tahapan dalam mengorganisasi dan 

menyelenggarakan seminar menurut Sheila 

L. Murray (1986), diantaranya: 

a. Perencanaan, meliputi:  

1. Mengembangkan tema dan tujuan 

seminar 

2. Mengembangkan secara umum profil 

para peserta. 

3. Mengembangkan secara umum format 

dan desain seminar. 

4. Mengembangkan strategi 

penyelenggaraan dan logistik.  

b. Persiapan, meliputi: 

1. Menyusun anggaran 

2. Menentukan tanggal penyelenggaraan 

3. Menentukan pembicara dan pelatih 

4. Menentukan Pensuplai 

5. Peralatan Audiovisual 

6. Penataan ruangan seminar 

7. Persiapan perjalanan 

8. Pemilihan tempat seminar 

9. Persyaratan fasilitas 

10. Fotografer 

11. Kotak Siaga Pramuka (Toolkit yang 

dibutuhkan dalam seminar) 

12. Makanan dan Minuman 

13. Perlindungan dari kebakaran 

14. Bunga rampai (perizinan) 

15. Pengiriman suplai dan bahan-bahan 

16. Pencetakan 

c. Komunikasi dengan peserta 

1. Kerangka waktu (Proses pemasaran 

seminar) 

2. Pendaftaran Pra-Seminar: Cara 

Pembayaran dan Penagihan 

d. Saat berlangsungnya seminar 

1. Informasi pada saat kedatangan 

2. Pendaftaran (Registrasi) 

3. Keperluan-keperluan lain dalam 

ruangan 

e. Evaluasi, tindak lanjut dan pembahasan 

1. Evaluasi oleh para peserta 

2. Evaluasi oleh panitia 

3. Tindak lanjut dan pembahasan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk membahas tentang 

“Pelaksanaan Semiloka Executive 

Learning Forum: Efektif Membangun Pola 

Pikir Digital oleh Divisi Publikasi dan 

Seminar, Ppm Manajemen - Jakarta.” 

 

METODE PENELITIAN 

 

    Penulis melakukan metode observasi 

dengan turut berpartisipasi dan mengamati 

langsung dalam pelaksanaan kegiatan serta 

melakukan metode wawancara terhadap 

pihak-pihak yang terlibat secara langsung 

dalam proses pelaksanaan Semiloka 

Executive Learning Forum: Efektif 

Membangun Pola Pikir Digital. 

     Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu dengan mengumpulkan dan 

membandingkan data-data yang telah 

dicari dan dipelajari sebelumnya sehingga 

dapat dianalisis dan dijadikan sebuah 
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rangkaian dalam kegiatan, mulai dari tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, hingga 

kendala dan solusi yang dihadapi. 

     Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana proses 

pelaksanaan Semiloka Executive Learning 

Forum: Efektif Membangun Pola Pikir 

Digital oleh Divisi Publikasi dan Seminar, 

PPM Manajemen yang diselenggarakan 

pada tanggal 25-26 September 2019. 

     Penelitian ini dilakukan di PPM 

Manajemen, tepatnya dengan bergabung ke 

dalam Divisi Publikasi dan Seminar pada 5 

Agustus 2019 – 3 Januari 2020. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Proses pelaksanaan Semiloka Executive 

Learning Forum: “Efektif Membangun 

Pola Pikir Digital” 

 

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Semiloka 

Executive Learning Forum: “Efektif 

Membangun Pola Pikir Digital” 

 

 
 

Sumber: data diolah, 2019 

 

     Berdasarkan gambar diatas, tahapan 

penyelenggaraan Semiloka Executive 

Learning Forum: Efektif Membangun Pola 

Pikir Digital terbagi ke dalam dua tahapan 

penting yang perlu dilakukan agar kegiatan 

dapat berjalan lancar, serta kendala dan 

solusi yang dihadapi. 

  

Pembahasan 

Tahap Persiapan Sebelum Kegiatan 

Berlangsung 

 

Gambar 2. Tahap Persiapan yang 

dilakukan 

 

 
 

Sumber: data diolah, 2019 

 

     Pada tahapan persiapan, kegiatan 

dimulai dengan melakukan Penyusunan 

TOR Kegiatan. Setelah TOR selesai 

disusun, masing-masing staf dalam Divisi 

Publikasi dan Seminar melanjutkan 

tugasnya masing-masing. 

     Staf Pemasaran & Kreatif bertugas 

menentukan target pemasaran dan relasi 

penjualan serta membuat desain 

pemasaran. 

     Sementara itu, tugas yang dikerjakan 

oleh Staf Operasional diantaranya: 

menghubungi pembicara dan melakukan 

audiensi, melakukan peminjaman ruangan 

dan memesan F&B, membuat form 

evaluasi dan link materi untuk peserta, dan 
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diakhiri dengan mengirimkan kebutuhan 

kegiatan kepada Divisi Learning Facility. 

     Tugas yang dikerjakan oleh Staf 

Penjualan yakni: melakukan Blast email & 

Callback, membuat surat konfirmasi dan 

garansi pembayaran untuk peserta, 

membuat permohonan pembuatan invoice 

dan faktur pajak, merekap data peserta 

untuk laporan pendapatan kegiatan dan 

membuat daftar kehadiran. Saat H-1 acara, 

Staf Penjualan mengirimkan konfirmasi 

akhir, link materi, dan susunan acara ke 

peserta. 

 

Tahap Pelaksanaan 

 

Gambar 3. Tahap Pelaksanaan Semiloka 

Executive Learning Forum: “Efektif 

Membangun Pola Pikir Digital” 

 

 
Sumber: data diolah, 2019 

 

     Pada saat hari pelaksanaan, dimulai 

dengan memastikan kesiapan ruangan yang 

dilakukan oleh Staf Operasional, kemudian 

dilanjutkan dengan rapat koordinasi 

internal. Setelah kegiatan selesai, di hari 

yang sama memberikan thankyou letter, 

sertifikat, plakat, hasil evaluasi dan 

pembayaran fee kepada pembicara, lalu 

diakhiri dengan memberikan link google 

drive kepada peserta yang berisi daftar 

hadir peserta, materi, evaluasi dan 

dokumentasi.  

 

Kendala dan Solusi 

     Beberapa kendala yang ditemukan 

dalam pelaksanaan Semiloka Executive 

Learning Forum: Efektif Membangun Pola 

Pikir Digital beserta solusi yang diambil, 

diantarannya: 

1) Keterbatasan waktu pembicara dalam 

menyampaikan materi, hal ini disiasati 

dengan memperbolehkan pembicara 

tersebut untuk mengikutsertakan tim-

nya dalam mengisi materi. 

2) Beberapa pembicara baru menyerahkan 

materi saat hari pelaksanaan. Solusi 

yang diambil dalam mengatasi kendala 

ini yaitu dengan menyediakan laptop 

yang selalu standbye untuk berjaga-

jaga apabila terjadi perubahan materi.  

3) Sampai saat hari pelaksanaan masih 

terjadi salah ketik mengenai judul topik 

yang akan disampaikan. Hal ini 

dikarenakan seringnya terjadi 

perubahan topik. Langkah yang 

diambil dalam mengatasi kendala ini, 

selalu melakukan pengecekan ulang 

terhadap setiap file yang sudah di 

update. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil analisa mengenai 

pelaksanaan Semiloka Executive Learning 

Forum: Efektif Membangun Pola Pikir 

Digital, menyimpulkan bahwa tahapan 

yang dilakukan mulai dari tahapan 

persiapan sampai tahap pelaksanaan 

terbukti dilaksanakan secara optimal 

sebagai acuan dalam pelaksanaan event 

semiloka, karena melalui tahapan tersebut 

kegiatan semiloka dapat berjalan dengan 

lancar meskipun masih terdapat beberapa 
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kendala yang diatasi dengan solusi yang 

tepat. 

 

SARAN 

 

     Divisi penyelenggara sebaiknya 

mengadakan evaluasi kegiatan, dengan 

masing-masing panitia yang terlibat. 

Sehingga hasil evaluasi tersebut dapat 

dijadikan pembelajaran untuk kegiatan 

berikutnya. 
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ABSTRACT 

The website of the exhibitor registration process used at the China International Import Expo (CIIE) 2019 in 

Shanghai became the basis of this research study. This website system is not yet commonly used in the exhibitor 

registration process in Indonesia. The purpose of this research is to understand the preparation, process, 

constraints, and solutions of the system handling the website in the process of exhibitor registration at China 

International Import Expo 2019 by PT Dyandra Promosindo. Data collection method is done in this research first 

by conducting interviews to the organizers of Indonesia, especially the team that handles the exhibition CIIE 2019. 

Then the second through observation/observation directly on the process of exhibition preparation in terms of the 

website system to the exhibitor the Indonesian pavilion at China International Import Expo 2019. The data analysis 

method used in this study is a qualitative descriptive analysis method that analyzes data by investigating, describing, 

describing, and explaining the data to be analyzed and used as a series of preparation stages, handling levels, and 

constraints and solutions encountered. The results of this journal provide an overview of how to prepare, perform, 

and face problems in the exhibitor registration process on the China International Import Expo (CIIE) website 

system. 
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ABSTRAK 

Sistem website dalam proses registrasi exhibitor yang digunakan pada pameran China International Import Expo 

(CIIE) 2019 di Shanghai menjadi dasar studi penelitian ini. Sistem website ini belum umum digunakan pada proses 

registrasi exhibitor pameran di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami persiapan, proses, kendala, 

dan solusi penanganan sistem website dalam proses registrasi exhibitor pada pameran China International Import 

Expo 2019 oleh PT Dyandra Promosindo. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yang 

pertama dengan melakukan wawancara kepada pihak organizer Indonesia, khususnya tim yang menangani pameran 

CIIE 2019.Lalu yang kedua melalui pengamatan / observasi secara langsung pada proses persiapan pameran dalam 

hal sistem website kepada exhibitor Paviliun Indonesia pada China International Import Expo 2019. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan 

cara menyelidiki, mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan data-data untuk dianalisis dan dijadikan 

sebuah rangkaian dari tahap persiapan, tahap penanganan, hingga kendala dan solusi yang dihadapi. Hasil dari jurnal 

ini memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana mempersiapkan, melakukan, dan menghadapi masalah dalam 

proses registrasi exhibitor pada sistem website pameran China International Import Expo (CIIE). 

 
Kata Kunci: CIIE 2019, registrasi exhibitor, sistem website 

 

PENDAHULUAN 

 

     Dalam kegiatan pameran, salah satu hal 

yang harus dipersiapkan adalah registrasi. 

Registrasi dalam pameran tidak hanya untuk 

visitor pameran, namun ternyata exhibitor 

memiliki tahap registrasi yang lebih banyak 

dilakukan untuk memenuhi persyaratan 

sebagai exhibitor pameran. Masih banyak 

pameran yang melakukan registrasi untuk 

para exhibitornya dengan cara manual, hal 

ini dikarenakan sistem registrasi yang 

digunakan pameran di Indonesia 

kebanyakan hanya mendukung untuk visitor. 
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Tetapi dengan semakin berkembangnya 

teknologi, di mancanegara sudah banyak 

yang melakukan registrasi administrasi 

exhibitor dengan sistem pamerannya 

masing-masing. 

Salah satu pameran yang sudah 

melakukan semua registrasi, baik untuk 

visitor maupun exhibitor, menggunakan 

website adalah pameran China 

Initernational Import Expo. Pameran ini 

diikuti oleh ribuan exhibitor dari seluruh 

dunia dengan segala bahasa yang ada. Untuk 

mengatasi banyaknya jumlah exhibitor dan 

bahasa, maka dari itu website merupakan 

tempat registrasi satu pintu agar semua 

tercatat dalam sistem dan tidak ada miss 

communication. Selain itu, pameran ini 

merupakan gagasan dari presiden Tiongkok, 

maka dari itu dibutuhkan sistem yang ketat 

dan aman sesuai protokoler di Cina. 

Namun dalam kenyataan dan praktiknya, 

sistem yang digunakan dalam China 

International Import Expo masih asing bagi 

pelaku MICE di Indonesia, terutama para 

exhibitor Indonesia sendiri. Pameran ini 

menggunakan sistem website resmi CIIE 

untuk melengkapi kelengkapan data 

exhibitor guna berjalannya pameran 

berstandar internasional, seperti data badges 

exhibitor, data barang pameran, profil 

perusahaan, dan lain sebagainya. 

Dikarenakan sistem website dan regulasi 

pameran yang sangat ketat, diperlukan 

kecakapan dalam mengoperasikannya. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

memahami 1) persiapan dalam penanganan 

sistem website dalam proses registrasi 

exhibitor pada China International Import 

Expo 2019, 2) proses penanganan sistem 

website dalam proses registrasi exhibitor 

pada China International Import Expo 2019, 

dan 3) kendala yang dihadapi dan solusi 

dalam penanganan sistem website dalam 

proses registrasi exhibitor pada China 

International Import Expo 2019. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penulis memperoleh data dengan 

melakukan wawancara kepada pihak 

organizer Indonesia, yaitu PT Dyandra 

Promosindo, khususnya kepada tim yang 

menangani pameran China International 

Import Expo 2019. Selain itu metode 

pengamatan / observasi secara langsung juga 

digunakan pada proses proses registrasi 

exhibitor Paviliun Indonesia dalam sistem 

website CIIE 2019. 

Metode analisis data yang penulis 

gunakan yaitu metode analisis data 

kualitatif. Metode ini digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, 

dan menjelaskan data-data untuk dianalisis 

dan dijadikan sebuah rangkaian dari tahap 

persiapan, tahap penanganan, hingga 

kendala dan solusi yang dihadapi.  

Objek penelitian pada jurnal ini berfokus 

pada bagaimana penanganan sistem website 

dalam proses registrasi exhibitor pada China 

International Import expo 2019 oleh PT 

Dyandra Promosindo. 

Penelitian ini dilakukan selama masa 

magang penulis pada departemen Sales PT 

Dyandra Promosindo dari tanggal 5 Agustus 

2019 – 22 November 2019. Sistem website 

pameran yang diteliti yaitu www.ciie.org. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

http://www.ciie.org/
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Proses Penanganan Sistem Website dalam 

Proses Registrasi Exhibitor pada China 

International Import Expo 2019 

 

Gambar 1. Alur proses penanganan sistem 

website dalam proses registrasi exhibitor 

pada pameran CIIE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan gambar diatas tahapan 

penanganan sistem website dalam proses 

registrasi exhibitor pada pameran China 

International Import Expo 2019  dibagi 

menjadi dua tahapan yaitu persiapan dan 

penanganan, serta kendala dan solusi yang 

dialami selama proses. 

 

Pembahasan 

Tahap Persiapan Penanganan Sistem 

Website dalam Proses Registrasi Exhibitor 

pada China International Import Expo 

2019 

 

Gambar 2. Alur persiapan penanganan 

sistem website dalam proses registrasi 

exhibitor pada pameran CIIE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Pada tahap persiapan dimulai dengan 

mempelajari pameran dan website CIIE 

terlebih dahulu. Setelah itu, penulis 

menghubungi perwakilan CIIE Bureau 

untuk mendapatkan link user account 

exhibitor yang setelahnya akan diaktivasi. 

Saat user account sudah diaktivasi, penulis 

mempelajari sistem user account yang 

digunakan dalam website CIIE, seperti 

bagaimana timeline registrasi data-data 

exhibitor, aturan submit, dan serta 

larangannya. 

Disaat yang sama juga penulis menerima 

database exhibitor yang sudah terdaftar di 

Dyandra. Penulis mulai mengubungi 

exhibitor untuk perkenalan dan meminta 

data-data yang diperlukan terkait registrasi 

exhibitor pada sistem website CIIE. 
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Tahap Proses Penanganan Sistem Website 

dalam Proses Registrasi Exhibitor pada 

China International Import Expo 2019 

 

Gambar 3. Alur penanganan sistem website 

dalam proses registrasi exhibitor pada 

pameran CIIE 2019 

 

 
 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Pada tahap penanganan, dimulai dengan 

mengirimkan user account yang sudah 

diaktivasi oleh organizer kepada exhibitor di 

Paviliun Indonesia. Setelah itu, exhibitor 

diperbolehkan mengisi dan mengirim data 

yang diminta dalam user account di website 

CIIE. Adapun data yang harus diisi yaitu 

company basic information, company 

detailed information, buyer invitation, press 

materials, exhibits information, dan badges 

application.  

Saat ada kesulitan, organizer membantu 

dan membimbing exhibitor dalam 

pengisiannya karena sistem registrasi yang 

digunakan CIIE belum cukup familiar bagi 

para exhibitor Indonesia. Selain itu ketatnya 

aturan pengisian data juga menjadi kendala. 

Jika terjadi masalah yang tidak bisa 

dipecahkan exhibitor dan organizer dalam 

pengisian data, maka organizer akan 

menghubungi pihak CIIE Bureau untuk 

bertanya dan memperbaiki masalah yang 

terjadi. 

Setelah exhibitor sudah mengisi semua 

data yang diminta sesuai penjelasan, 

organizer akan kembali mengecek ulang 

kelengkapan data exhibitor pada user 

account sebelum deadline yang ditetapkan 

pada sistem. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi penolakan dan keterlambatan data, 

karena pameran CIIE yang dilaksanakan di 

Shanghai ini sangat ketat dan tidak memberi 

kelonggaran. Saat ditemukan data yang 

belum lengkap, organizer segera 

memberitahu exhibitor untuk mengisi 

kembali.  

Jika semua data sudah dikirimkan pada 

user account, maka exhibitor dan organizer 

hanya perlu menunggu sistem mengulas 

data. Proses pengulasan data ini memakan 

waktu satu setengah bulan dikarenakan data-

data dari exhibitor di seluruh dunia diperiksa 

oleh badan keamanan di Cina, mengingat 

pameran ini diusung langsung oleh Presiden 

Cina, maka pemeriksaan data sangat ketat. 

Untuk pemberitahuan data yang ditolak dan 

diterima, organizer mendapat email dari 

CIIE Bureau. Jika ada data exhibitor yang 

ditolak, organizer segera menghubungi 
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exhibitor yang bersangkutan untuk revisi 

data pada user account dengan batas waktu 

yang ditentukan. 

Apabila semua data sudah berstatus 

diterima, maka organizer dapat mencetak 

bukti-bukti pendaftaran yang berhasil untuk 

dibawa saat pameran berlangsung. Selain itu 

juga mencetak syarat pengambilan badges 

untuk exhibitor karena setiap exhibitor wajib 

menggunakan badges selama pameran.  

 Pengambilan badges dapat dilakukan 

seminggu sebelum pameran dimulai hingga 

sehari sebelum pameran. 

 

Kendala dan Solusi 

Kendala: 

1. Waktu pengisian badge application 

yang singkat 

2. Regulasi 2 free badges / exhibitor 

3. Penolakan data exhibitor pada user 

account 

4. Proses review badges yang lama 

5. Kendala bahasa 

 

Solusi: 

 

1. Segera menginformasikan dan 

mendorong exhibitor mengisi user 

account dengan segera 

2. Negosiasi dengan CIIE Bureau, 

memberi pengertian pada exhibitor, 

dan menawarkan jatah sisa free 

badges Dyandra 

3. Menanyakan masalah data tersebut 

kepada pihak CIIE Bureau 

4. Terus mengupdate informasi dari 

CIIE Bureau 

5. Menggunakan bantuan translator 

yang masuk di grup WeChat 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil analisa penanganan 

sistem website dalam proses registrasi 

exhibitor pada pameran China International 

Import Expo 2019, dapat disimpulkan bahwa 

mulai dari tahap persiapan hingga tahap 

penanganan proses registrasi exhibitor 

dalam sistem website CIIE berjalanan 

dengan lancar karena dilakukan sesuai 

dengan regulasi dan aturan sistem website 

dan pameran CIIE 2019, meskipun masih 

terdapat kendala yang diatasi dengan solusi 

dari organizer dan CIIE Bureau. 

 

SARAN 

 

Jika organizer dirugikan dengan respon 

yang lama dari CIIE Bureau, hendaknya 

dapat mendesak dan bernegosiasi / tawar 

menawar agar mendapat kelonggaran. Selain 

itu, akan lebih baik lagi jika organizer pada 

tahap awal MoU dengan CIIE Bureau bisa 

menggali informasi dengan sedetil-detilnya 

terlebih dahulu untuk regulasi-regulasi dan 

ketentuan baru yang ada. Untuk 

meminimalisir penolakan data, CIIE Bureau 

seharusnya dapat memberikan contoh yang 

lebih konkrit untuk pengisian data yang 

benar kepada exhibitor. Akan lebih baik lagi 

jika organizer membuat email Cina agar 

tidak memerlukan perantara translator lagi 

saat transisi pergantian email dari Cina ke 

Google, sehingga email dapat direspon lebih 

cepat. 
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ABSTRACT  

This current study is aimed to determine how the process of preparation to the implementation of the talkshow. In the 

process of organizing a talk show there are many stages that must be carried out starting from preparation, 

implementation to the obstacles and solutions encountered. With careful preparation, the activity can run successfully. 

This study discusses how to prepare for the "Meet Up with Community" talkshow using several stages. Data collection 

methods using observation and documentation. The analytical method used is a qualitative method that will explain 

the process of preparation, implementation, constraints and solutions during the talkshow. 

 

Keyword: Execution, Planing, Preparation, Talkshow 

 
ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses persiapan hingga pelaksanaan penyelenggaraan 

talkshow. Dalam proses penyelenggaraan talkshow terdapat banyak tahapan yang harus dilakukan mulai dari 

persiapan, pelaksanaan hingga kendala dan solusi yang dihadapi. Dengan adanya persiapan yang matang maka 

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sukses. Penelitian ini membahas bagaimana proses persiapan hingga 

pelaksanaan talkshow “Meet Up with Community” dengan menggunakan beberapa tahapan. Metode pengumpulan 

data dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan berupa metode kualitatif 

yang akan menjelaskan mengenai proses persiapan, pelaksanaan hingga kendala dan solusi pada saat pelaksanaan 

talkshow.  

 
Kata Kunci: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Talkshow.  Kata perencanaan diganti dengan dengan  proses 

 

PENDAHULUAN  

 

        Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan 

Badan Hukum Publik yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden dan 

memiliki tugas untuk menyelenggarakan 

jaminan kesehatan nasional bagi seluruh 

rakyat Indonesia.   Meskipun bukan bergerak 

di bidang event organizer BPJS Kesehatan 

sering mengadakan berbagai kegiatan 

contohnya seminar, talkshow, dan incentive 

travel, baik diselenggarakan sendiri atau 

bekerja sama dengan event organizer. 

        Divisi Komunikasi Publik dan 

Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan 

diutus langsung oleh Direktur Utama BPJS 

Kesehatan untuk rutin disetiap bulannya 

menyelenggarakan talkshow dengan tema 

yang berbeda-beda.  

        Talkshow yang diadakan disetiap 

bulannya bertujuan untuk  membantu BPJS 

Kesehatan dalam menangani isu yang sedang 

terkait disetiap bulannya. Divisi Komunikasi 

Publik dan Hubungan Masyarakat (KPHM) 

membuat acara talkshow mengenai iuran dan 

donasi yang akan mengundang para 

komunitas-komunitas sesuai dengan 

bidangnya yang akan menjadi peserta.  

Komunitas yang di undang dapat membantu 

BPJS Kesehatan dalam mempublikasikan 
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dan membantu BPJS Kesehatan mengenai 

program barunya yaitu iuran dan donasi.  

         Pelaksanaan talkshow dapat diperkuat 

dengan adanya teori talkshow yang 

dijelaskan oleh Farlex (2005), menjelaskan 

bahwa “Sebuah acara televisi atau radio, 

yang mana orang terkemuka, seperti seorang 

ahli dalam bidang tertentu, berpartisipasi 

dalam diskusi atau diwawancarai dan 

kadangkala menjawab pertanyaan dari 

pemirsa atau pendengar.” 

        Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan 

mengenai talkshow dapat disimpulkan bahwa 

dengan diadakannya talkshow maka dapat 

membantu BPJS Kesehatan dalam 

menangani berita-berita yang sedang ramai 

dan memberikan informasi kepada 

masyarakat umum agar tidak terjadi 

kesalahpahaman.  

        Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan maka penulis akan menjelaskan 

tentang “Pelaksanaan Talkshow “Meet Up 

with Community” Oleh Divisi Komunikasi 

Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS 

Kesehatan”  

 

METODE PENELITIAN 

 

       Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis yaitu dengan melakukan 

observasi langsung ke lapangan serta 

berperan langsung dalam melaksanakan 

kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan 

pada “Pelaksanaan Talkshow “Meet Up with 

Community” Oleh Divisi Komunikasi Publik 

dan Hubungan Masyarakat BPJS 

Kesehatan.”  

        Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yaitu metode yang bersifat deskriptif dan 

menggunakan analisis yang nantinya dibuat 

menjadi suatu narasi dari setiap kegiatan 

disetiap tahapannya mulai dari persiapan, 

pelaksanaan hingga kendala dan solusi yang 

dialami.  

       Objek penelitian pada jurnal ini berfokus 

pada bagaimana pelaksanaan talkshow “Meet 

Up with Community” yang diselenggarakan 

oleh Divisi Komunikasi Publik dan 

Hubungan Masyarakat di BPJS Kesehatan.  

        Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat 

BPJS Kesehatan yang terletak di Jl. Letjen 

Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih, 

Jakarta Pusat  tepatnya di Ballroom BPJS 

Kesehatan Lantai 3 pada 5 Agustus 2019 - 5 

November 2019 di Divisi Komunikasi Publik 

dan Hubungan Masyarakat.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Proses Pelaksanaan Talkshow “Meet Up with 

Community” Oleh Divisi Komunikasi Publik 

dan Hubungan Masyarakat di BPJS 

Kesehatan.  

 

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Talkshow 

“Meet Up with Community” 
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Sumber : Data diolah, 2019 

 

       Berdasarkan gambar diatas tahapan 

pelaksanaan talkshow “Meet Up with 

Community” dibagi menjadi dua tahapan 

yaitu persiapan dan pelaksanaan serta 

kendala dan solusi yang dihadapi selama 

persiapan talkshow agar berjalan dengan 

lancar.  

 

Pembahasan 

Tahap Persiapan Pelaksanaan Talkshow 

“Meet Up With Community”  

 

a. Menentukan Tema  

      Penentuan tema berdasarkan isu terbaru 

mengenai BPJS Kesehatan. dalam hal ini 

BPJS Kesehatan sedang ramai dibicarakan 

terkait iuran dan program terbaru mengenai 

donasi. 

      Program Donasi Jaminan Kesehatan 

Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 

BPJS Kesehatan merupakan program yang 

dimiliki BPJS Kesehatan karena dengan 

adanya program ini badan usaha perorangan 

atau badan usaha (CSR) dan lembaga atau 

badan lainnya yang dapat berkontribusi 

terhadap lingkungan sekitarnya dengan 

membantu membiayai kepesertaan JKN-KIS 

masyarakat sekitar.  

      Setelah semuanya disetujui maka divisi 

Komunikasi Publik dan Hubungan 

Masyarakat (KPHM) membuat rapat dengan 

divisi terkait contohnya divisi yang 

menangani program donasi dan bagian 

keuangan.  

  

b. Mencari Narasumber  

      Mencari beberapa influencer atau tokoh 

yang cukup dikenal masyarakat yang 

berhubungan dengan sosial seperti Dita 

Soedarjo, Awkarin dan Rachel Vennya.  

Kemudian setelah mencari tahu profil dari 

masing-masing influencer tersebut akhirnya 

dipilihlah Dita Soedarjo. 

      Dita Soedarjo lahir pada tahun 1992 ini 

merupakan pemilik perusahaan es krim 

terkenal yaitu Haagen Dazs. Selain memiliki 

perusahaan es krim Dita Soedarjo juga 

memiliki sejumlah bisnis dibidang fashion 

seperti D’Kicate, Dignity Home dan Virgin 

Villains. Dita Soedarjo juga sering dikenal 

masyarakat membantu komunitas sosial dan 

dikenal baik oleh masyarakat karena selalu 

memberi energi positif. 

      Selain narasumber dari luar, ada beberapa 

narasumber dari dalam yang diikutsertakan 

dalam event tersebut diantaranya yaitu Bapak 

Mega Yudha Ratna Puspa  selaku Deputi 

Direksi Bidang Perluasan Peserta dan Ibu Tri 

Wahyuningsih selaku Wakil Ketua Divisi 
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Komunikasi Publik dan Hubungan 

Masyarakat. 

 

c. Menentukan Venue  

      Venue yang dipilih yaitu di Kantor Pusat 

BPJS Kesehatan yang terletak di Jl. Letjen 

Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih, 

Jakarta Pusat  tepatnya di Ballroom BPJS 

Kesehatan Lantai 3. 

 

d. Mencari dan Menghubungi Calon Peserta  

      Dalam pencarian peserta terdapat 

beberapa tahapan yang dilakukan 

diantaranya: 

1. Mencari list  komunitas sesuai dengan 

tema yang ditentukan, yaitu mencari 

peserta melalui media sosial seperti 

Instagram, Facebook, Twitter dan 

melalui blog-blog yang ada di google. 

2. Setelah membuat list komunitas 

kemudian menghubungi satu persatu 

komunitas yang telah dicari, dalam 

mempublikasikan kepada calon peserta 

terdapat tiga kali announcement yang 

pertama yaitu memberitahukan bahwa 

BPJS Kesehatan akan mengadakan 

talkshow dengan para komunitas dan 

mengajaknya untuk ikutserta dalam 

talkshow. Announcement  kedua 

menanyakan apakah dari komunitas 

tersebut dapat hadir atau tidak dan 

memberikan format kehadiran kepada 

calon peserta.  Announcement ketiga 

dilakukan saat di hari H yaitu 

mengingatkan peserta untuk hadir dan 

memberikan alamat event tersebut. 

 

e. Menyiapkan Seminar Kit  

     Seminar kit yang diberikan kepada peserta 

berupa majalah terbaru BPJS Kesehatan edisi 

ke-73, Jaket dan totebag yang berlogo BPJS 

Kesehatan. Seminar kit akan diberikan di 

akhir acara supaya tidak ada peserta yang 

keluar terlebih dahulu dan barisan tidak 

berantakan. 

 

Tahap Pelaksanaan  

 

Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Talkshow 

“Meet Up With Community” 

 



 

Kusuma Yulianingsih, Dewi Winarni S. (2020). 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

      Pada saat event berlangsung, yang harus 

dilakukan adalah membuat daftar hadir untuk 

peserta baik dari internal maupun external. 

Setelah itu melakukan follow up kepada 

peserta dengan cara mengingatkan bahwa 

hari tersebut akan diadakan talkshow “Meet 

Up with Community”. kemudian dilanjutkan 

dengan menyiapkan kesiapan ruangan, 

menyiapkan peralatan kamera dan recorder, 

pengecekan food and beverage. pada saat 

acara sudah dimulai yang harus dikerjakan 

yaitu mendokumentasikan selama 

pelaksanaan mulai pada saat opening, 

pemaparan materi, sesi tanya jawab hingga 

yang terakhir yaitu sesi foto bersama. setalah 

acara selesai peserta akan dibagikan seminar 

kit dan mendapatkan press release.  

 

Kendala dan Solusi  

Kendala yang hadapi selama proses 

persiapan:  

1. Banyak para komunitas yang tidak bisa 

hadir karena penempatan waktu yang 

kurang tepat, hal ini dikarenakan hari 

yang ditentukan dihari kerja yaitu hari 

Sabtu. 

2. Banyak peserta yang tiba-tiba 

membatalkan kehadiran di dua hari atau 

sehari sebelum pelaksanaan Menentukan 

waktu  yang tepat. 

3. Pada saat hari pelaksanaan catering 

datang tidak sesuai jam yang sudah 

ditentukan 

 

Solusi yang diambil selama proses persiapan: 

1. Penempatan waktu yang kurang tepat, dari 

pihak penyelenggara akhirnya mengubah  

hari yang sudah ditentukan yaitu dari hari 

sabtu menjadi hari jumat sore. 

2. Saat h-2 akhirnya pihak penyelenggara 

mencari calon peserta lagi dan menambah 

kuota dari setiap komunitas yang hadir. 

3. Peserta yang sudah hadir akhirnya 

menunggu di lobby kantor dan diberikan 

snack sebagai permintaan maaf. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa mengenai 

pelaksanaan talkshow “Meet Up with 

Community” mulai dari tahap persiapan 

hingga tahap pelaksanaan dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya tahapan yang 

dikerjakan mulai dari penentuan tema, 

pencarian peserta hingga pelaksanaan acara 

berjalan dengan lancar karena dilakukan 

sesuai prosedur yang sudah ditentukan. 

 

SARAN 

 

Seharusnya pihak penyelenggara lebih 

menentukan waktu yang lebih lama dalam 

persiapan event tersebut agar berjalan dengan 

lancar dan dalam pencarian peserta tidak 

terburu-buru. Sehingga hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti peserta yang tidak bisa 

hadir bisa teratasi sebelum pelaksanaan 

kegiatan. Melakukan evaluasi tugas dari 

masing-masing  panitia yang terlibat dalam 

kegiatan yang sudah berjalan. Sehingga 

kendala yang dihadapi pada kegiatan ini tidak 

akan terjadi pada kegiatan selanjutnya. 
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ABSTRACT 

Trade Expo Indonesia is the biggest trade fair in Indonesia, hosted by Ministry of Trade and organized by PT 

Debindomulti Adhiswasti with aims of increasing the country’s exports. As the biggest trade fair in Indonesia, 

Trade Expo Indonesia needs a platform to deliver information for more wider range. One of activities to 

increase a wider engagement reach is by using media partnership. However, with the aims and event scale that 

mention before was not in tune with the number of media partnership in previous Trade Expo Indonesia. This 

study discusses the enhancement of devising a management strategies by organizer in order to increase the 

number of media participation for dissemination information related to Trade Expo Indonesia 2019 with aims to 

reach more wider range of event information by using media partnership. In this study, the authors used a 

descriptive qualitative data analysis method, as the authors acted as the main tool for gathering a various 

interviews and observations as long as the authors conduct the job training at Debindo. The result of this study 

is Debindo has succeeded in increasing the media participation rates in its efforts of designed a new strategic 

steps in media partnership activities which can be proven by a significant increase of number of partnerships at 

the holding of the Trade Expo Indonesia 2019. 

 
Keyword: management strategic, media partnership, promotion 

 
ABSTRAK 

Trade Expo Indonesia 2019 merupakan event ekspor terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Perdagangan dan dilaksanakan oleh PT Debindomulti Adhiswasti dengan misi peningkatan angka 

ekspor negara. Sebagai pameran dagang terbesar di Indonesia, tentunya Trade Expo Indonesia membutuhkan 

suatu media penyebaran informasi guna jangkauan event yang lebih luas. Salah satu kegiatan untuk 

meningkatkan jangkauan yang dilakukan oleh pelaksana adalah melalui kemitraan dengan media massa. Tetapi, 

hal tersebut tidak selaras dengan angka kemitraan media pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia pada 

tahun-tahun sebelumnya. Jurnal ini membahas terkait perancangan manajemen strategis yang dilakukan 

pelaksana guna peningkatan angka partisipasi media dalam penyebaran informasi terkait Trade Expo Indonesia 

2019 dengan tujuan untuk memperluas sebaran informasi dari event yang akan dilaksanakan melalui kemitraan 

dengan media massa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, dimana 

penulis berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan berbagai hasil wawancara dan pengamatan selama 

penulis melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Debindo. Hasil dari penelitian ini adalah Debindo berhasil 

meningkatkan angka partisipasi media dalam usahanya yang telah merancang langkah strategi baru dalam 

kegiatan kemitraan media yang dapat dibuktikan dengan peningkatan angka kemitraan secara signifikan pada 

penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2019. 

 
Kata Kunci: kemitraan media, manajemen strategis, promosi 
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PENDAHULUAN  

 

Perkembangan industri MICE di 

Indonesia memiliki potensi besar dan 

merupakan salah satu produk unggulan 

industri Pariwisata Indonesia yang tertuang 

dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. 

Sejalan dengan perkembangan industri, 

MICE juga tak luput dengan sebuah 

“Jejaring Kerja” atau networking. Berbagai 

jenis dan bentuk kemitraan lumrah terjadi 

pada industri MICE, guna menciptakan 

sebuah event yang lebih baik dari berbagai 

aspek. Salah satu bentuk kemitraan yang 

umum pada industri MICE adalah 

kemitraan dengan media atau media 

partnership guna penyebaran informasi 

dan jangkauan yang lebih luas dari sebuah 

penyelenggaraan event.  

Manfaat dari kemitraan media pada 

sebuah event juga digunakan oleh PT 

Debindomulti Adhiswasti (Debindo), guna 

peningkatan jangkauan penyebaran 

informasi dalam event Trade Expo 

Indonesia 2019 (TEI). Trade Expo 

Indonesia merupakan pameran dagang 

terbesar di Indonesia yang rutin diadakan 

setiap tahunnya. Dengan skala event yang 

besar dan tujuan event yang baik, terkait 

peningkatan nilai ekspor Indonesia, 

penyelenggaraan TEI pada edisi-edisi 

sebelumnya tidak didukung oleh kemitraan 

media yang baik. Tercatat selama 

penyelenggaraan TEI oleh Debindo, media 

yang berpartisipasi dalam pameran hanya 

lima media pada tahun 2017 dan delapan 

pada tahun 2018.  

Strategi dalam konteks manajemen 

menurut Wright et al. (dalam Yusanto dan 

Widjadjakusuma, 2003:5) mengatakan, 

istilah manajemen strategis mengarah pada 

cakupan proses manajemen yang lebih luas 

sehingga dapat lebih tepat dalam 

penentuan misi dan tujuan organisasi 

dalam konteks keberadaannya di 

lingkungan eksternal dan internalnya. 

Selain itu, menurut Wheelen dan Hunger 

(1996:9), proses manajemen strategis 

meliputi 4 elemen dasar, yaitu: (1) 

pengamatan lingkungan, (2) perumusan 

strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) 

evaluasi dan pengendalian. Tahapan 

pengamatan lingkungan mencakup 

kegiatan memonitor, mengevaluasi dan 

penyebaran informasi dari lingkungan 

internal dan eksternal dengan tujuan 

mengidentifikasi faktor strategis yang akan 

digunakan. Cara yang paling umum dalam 

tahapan ini adalah perumusan analisis 

SWOT. Tahapan kedua pada perumusan 

strategi berisikan kegiatan pengembangan 

rencana jangka panjang guna menciptakan 

sebuah tata kelola manajemen yang efektif. 

Selanjutnya, pada tahapan implementasi 

strategi berisikan kegiatan pelaksanaan 

sebuah kegiatan yang sesuai dengan 

strategi dan kebijakan yang telah dirancang 

sebelumnya. Pada tahapan terakhir atau 

tahapan evaluasi dan pengendalian, 

berisikan kegiatan pengawasan terhadap 

kegiatan dan pencapaian yang telah 

dilakukan guna dapat membandingkan 

dengan hasil yang diharapkan. 

Sedangkan kemitraan memiliki 

pengertian persekutuan atau perkongsian. 

Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk 

persekutuan antara dua pihak atau lebih 

yang membentuk suatu ikatan kerja sama. 

Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan 

dan rasa saling membutuhkan dalam 

rangka meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu 

atau tujuan tertentu sehingga dapat 

memperoleh hasil yang baik (Ambar 

Teguh Sulistyani, 2004:129). 
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Dengan usaha Debindo dalam 

menghadirkan TEI yang lebih baik dari 

edisi-edisi sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui bagaimana 

Debindo merancang manajemen strategis 

baru guna meningkatkan angka kemitraan 

media pada event Trade Expo Indonesia 

2019. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di PT 

Debindomulti Adhiswasti sejak 05 Agustus 

2019 hingga 13 Desember 2019 yang 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis 

yang berperan langsung sebagai alat utama 

pengumpulan data dari hasil wawancara, 

pengamatan atau gambar. Variabel yang 

diteliti merupakan kegiatan media 

partnership dan kaitannya dalam 

memperoleh media yang sepakat dalam 

kemitraan. Kegiatan yang dimaksud 

merupakan kegiatan menghimpun, 

mengelola, dan mengawasi jalannya 

kemitraan media oleh tim Marketing 

Communication PT Debindomulti 

Adhiswasti, dengan penggunaan perangkat 

lunak dasar perkantoran seperti Microsoft 

Excel dalam penyusunan dan pengelolaan 

database dan Microsoft Word dalam 

pembuatan berbagai perjanjian kerja sama. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Pada penyelenggaraan kemitraan media 

Trade Expo Indonesia 2019, Debindo 

beserta tim Marketing Communication 

merancang manajemen strategis guna 

peningkatan angka kemitraan media. 

Kegiatan perancangan ini selain dilakukan 

untuk peningkatan angka kemitraan media, 

juga diharapkan menjadi panduan 

pencapaian tujuan dengan lebih efektif 

untuk kegiatan kemitraan media pada 

perusahaan di masa yang akan datang.  

Proses perancangan manajemen 

strategis pada perusahaan berpedoman 

kepada pemahaman terhadap kegiatan 

kemitraan media, lingkungan eksternal 

yang mempengaruhi kemitraan, dan 

kompetisi yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut, tahapan Debindo 

dalam merancang manajemen strategis 

dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.  

 

Gambar 1. Tahapan perancangan 

manajemen strategis oleh Debindo 
 

 

 

sumber: data diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tahapan perancangan 

tersebut, perincian dari setiap tahapan 

dapat dijelaskan seperti berikut: 

 

a. Tahap Pengamatan Lingkungan 

1) Penyusunan analisis SWOT 

kemitraan media berdasarkan 

kondisi dan histori perusahaan 

akan kemitraan dengan media. 

Dari analisis SWOT yang telah 

dirancang, diketahui bahwa 

Debindo selaku penyelenggara 

memiliki kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman sebagai 

berikut: 

 



 

Bima Aditya Putra, Djuni Akbar. (2020). 

Gambar 2. Analisis SWOT PT 

Debindomulti Adhiswasti 

sumber: data diolah tahun 2020 

 

b. Tahap Formulasi 

1) Penentuan target media yang 

sesuai dengan segmentasi 

event. Berdasarkan hal 

tersebut, kualifikasi sebuah 

media yang diharapkan dapat 

berpartisipasi dalam kemitraan 

ditentukan sebagai berikut: 

 Merupakan media nasional 

dan mancanegara berbentuk 

media cetak (seperti koran 

dan majalah), media 

televisi, radio, dan media 

daring (seperti website atau 

media sosial) 

 Media dengan segmentasi 

utama Business to Business 

Media 

2) Perancangan proposal 

penawaran yang baik guna 

menarik minat media untuk 

berpartisipasi menjadi mitra 

media. Perancangan proposal 

dirancang dengan beberapa 

strategi diantaranya: 

 Merancang nilai kemitraan 

dan kontraprestasi yang 

sebanding dengan media 

potensial 

 Menyediakan bentuk 

kemitraan seperti Full 

Barter dan Semi Barter 

yang disesuaikan dengan 

kuantitas dan kualitas yang 

dimiliki oleh sebuah media 

c. Tahap Implementasi 

1) Penambahan SDM pada bidang 

terkait guna peningkatan angka 

kemitraan media 

2) Pengelolaan mitra media yang 

telah sepakat oleh SDM bidang 

terkait dalam kegiatan seperti 

pemberitahuan informasi baru, 

pengiriman konten unggahan, 

pengawasan konten unggahan, 

hingga pelaporan bukti 

pemenuhan kontraprestasi 

perusahaan kepada media yang 

diawasinya 

3) Menjaga hubungan baik antara 

SDM perusahaan dan mitra 

media dengan diadakannya 

berbagai acara seperti Event 

Technical Meeting dan 

penyediaan Press Room pada 

saat pelaksanaan event 

d. Tahap Evaluasi 

1) Pengevaluasian kegiatan 

kemitraan media pada event 

Trade Expo Indonesia secara 

internal dan eksternal dengan 

menghitung berbagai variabel 

seperti SDM perusahaan, mitra 

media, dan faktor-faktor 

lainnya 

2) Merancang strategi kontinuitas 

berdasarkan evaluasi kegiatan 

yang telah dilakukan, seperti 

penentuan target media, 

analisis SDM perusahaan, dan 

analisis faktor-faktor lainnya. 

Langkah-langkah manajemen strategis 

tersebut dirasa sangat efektif dalam 

meningkatkan angka kemitraan media 

yang dapat dibuktikan pada meningkatnya 
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angka mitra media secara signifikan pada 

kegiatan Trade Expo Indonesia 2019. 

 

Pembahasan 

Debindo sebagai penyelenggara 

dinyatakan berhasil sebagai upayanya 

merancang langkah-langkah manajemen 

strategis baru dalam proses mendapatkan 

mitra media untuk kegiatan Trade Expo 

Indonesia 2019. 

 

Gambar 3. Grafik perbandingan mitra 

media berdasarkan penyelenggaraan event 

Trade Expo Indonesia 2017-2019 
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Penerapan manajemen strategis yang 

dilakukan oleh Debindo berhasil 

meningkatkan mitra media pada kegiatan 

TEI 2019 sejumlah 65 media, setelah 

sebelumnya pada tahun 2017 hanya 

mendapatkan lima mitra media dan tahun 

2018 dengan delapan mitra media. 

Peningkatan angka kemitraan media pada 

penyelenggaraan TEI 2019 membuktikan 

bahwa manajemen strategis berperan 

sangat baik dan efektif dalam upayanya 

meningkatkan angka kemitraan media. 

Dengan peningkatan yang diperoleh 

atas hasil rancangan manajemen strategis 

baru, tentunya tidak luput dari kelebihan 

dan kekurangan manajemen baru yang 

telah dirancang. Secara terperinci, 

kelebihan dan kekurangan tersebut di 

antaranya adalah: 

a. Kelebihan 

1) Terbukti efektif dalam 

meningkatkan angka kemitraan 

2) Pekerjaan yang berkaitan 

dengan kemitraan media dapat 

dijalankan dengan lebih efektif 

dan efisien 

3) Memiliki keuntungan secara 

jangkauan publikasi dan 

penghematan anggaran biaya 

publikasi 

b. Kekurangan 

1) Membutuhkan tenaga kerja 

lebih pada bidang terkait untuk 

menangani berbagai jenis 

kegiatan kemitraan yang 

menjadikan bertambahnya 

anggaran upah pegawai 

2) Membutuhkan kerja ekstra dari 

tim terkait, seperti tim Design 

dan Legal, dalam 

menyelesaikan berbagai konten 

dan kegiatan yang 

berhubungan dengan kemitraan 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan uraian dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Debindo sebagai 

penyelenggara pameran Trade Expo 

Indonesia berhasil dalam upayanya 

merancang manajemen strategis, guna 

meningkatkan angka kemitraan media pada 

pameran. Manajemen strategis yang 

dirancang oleh perusahaan dibentuk 

melalui empat tahapan yaitu tahap 

pengamatan lingkungan, tahap formulasi, 

tahap implementasi, dan tahap evaluasi 

dengan masing-masing sub kerja dengan 

tujuan tidak hanya meningkatkan angka 

kemitraan tetapi juga menciptakan 

kontinuitas kemitraan.  
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SARAN 

 

Saran yang dapat penulis sampaikan 

terkait penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Menjaga dan meningkatkan 

manajemen yang telah dirancang 

guna mempertahankan dan 

meningkatkan kegiatan kemitraan 

media pada penyelenggaraan 

berikutnya 

b. Senantiasa melakukan 

pembaharuan dan improvisasi 

positif guna mendukung 

peningkatan angka kemitraan 

media yang menyesuaikan dengan 

perubahan-perubahan yang 

mungkin akan terjadi di masa 

mendatang. 
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ABSTRACT 

The National Social Forestry Festival 2019 was held on 27-28 November 2019, this event was held by a 

government agency namely the Ministry of Environment and Forestry. One of the contents of activities in it is an 

exhibition of social forest products. The exhibition is the responsibility of the Directorate of Social Forestry and 

Indigenous Forest Development (BUPSHA). This study aims to determine the process of getting exhibitors at social 

forest product exhibitions from the side of government agencies. The type of research is a descriptive analysis 

method, research based on a collection of theories and direct observation in preparation for the exhibition of 

social forest products at the National Social Forestry Festival 2019. Data collection techniques carried out by 

observation, interviews, and documentation. Data analysis method used are data reduction, data presentation, 

and conclusions. Data validity test used is triangulation of data sources. The results of the study showed that the 

process of getting exhibitors at social forest product exhibitions went through several stages such as 1) Contact 

partners and the Social Partnership Center for Environmental Forestry (BPSKL); 2) Classification of prospective 

exhibitors; 3) Submit the exhibitor forms; 4) exhibitor placement. In the process also experienced obstacles such 

as placement of exhibitors that are less effective and inequality between exhibitors. 

 
Keyword: exhibitions, exhibitors, institutions, festivals, product 

 
ABSTRAK 

Festival Perhutanan Sosial Nasional 2019 telah terselenggara pada tanggal 27-28 November 2019, acara ini 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu 

rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya adalah pameran produk hutan sosial. Pameran tersebut menjadi tanggung 

jawab dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses mendapatkan exhibitor pada pameran produk hutan sosial dari sisi instansi pemerintah. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, penelitian berdasarkan kumpulan teori dan 

pengamatan secara langsung dalam persiapan kegiatan pameran produk hutan sosial pada event Festival 

Perhutanan Sosial Nasional 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses 

mendapatkan exhibitor pada pameran produk hutan sosial melalui beberapa tahap seperti 1) Menghubungi mitra 

dan Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL); 2) Klasifikasi calon exhibitor; 3) Mengirimkan 

formulir exhibitor; 4) Penempatan exhibitor. Dalam proses tersebut juga mengalami kendala seperti penempatan 

exhibitor yang kurang efektif dan ketimpangan antar exhibitor. 

 
Kata Kunci: exhibitor, festival, instansi, pameran, produk 

 

 

PENDAHULUAN 

 

     Industri MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, and Exhibition) kini menjadi 

warna baru yang beragam dalam 

perkembangan industri bidang 

jasa/services. Kini, MICE menjadi bisnis 

yang memberikan kontribusi tinggi dalam 

perekonomian negara. Seiring dengan 

perkembangan industri MICE di Indonesia, 

salah satu event yang banyak diminati di 

Indonesia adalah pameran. Pameran 

menjadi kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan, instansi, produsen, 

kelompok, organisasi, dan perkumpulan 

tertentu untuk memperkenalkan produk 

kepada calon relasi dan pembeli. Pengertian 

event menurut Shone and Parry (2002) 

adalah fenomena yang muncul dari 
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kesempatan non rutin yang memiliki 

leisure, kultural, personal atau sasaran dari 

organisasi yang dipisahkan dari aktivitas 

normal kehidupan sehari-hari, dimana 

tujuannya adalah untuk memberikan 

penjelasan, merayakan, menghibur atau 

menantang pengalaman dari sebuah 

kelompok masyarakat. 

     Dalam instansi pemerintah, pelaksanaan 

pameran menjadi ajang untuk menunjukan 

hasil kerja instansi tersebut dalam 

menjalankan program pemerintah. Instansi 

pemerintah menyelenggarakan pameran 

sebagai media untuk mempertemukan mitra 

binaan dengan calon relasi dan pembeli. 

Pameran berperan cukup penting dalam 

instansi pemerintahan karena pameran 

dapat menjadi media penghubung 

pemerintah dengan masyarakat. 

 Pameran menurut Dwi Karsono (2016:9) 

adalah sebuah kegiatan promosi melalui 

penyajian hasil-hasil karya bidang industri 

maupun bidang seni dari sejumlah badan 

usaha dan perorangan untuk 

dikomunikasikan, direspon, diapresiasi, dan 

dimanfaatkan penggunanya oleh 

masyarakat luas, end-user maupun kegiatan 

industri dan bisnis turunannya. Kemudian 

didukung oleh pernyataan menurut Kesrul 

(2004:16), bahwa pameran adalah ajang 

pertemuan yang dihadiri secara bersama-

sama yang diadakan di suatu ruang 

pertemuan atau ruang pameran hotel, 

dimana sekelompok produsen atau pembeli 

lainnya dalam suatu pameran dengan 

segmentasi pasar yang berbeda. 

     Salah satu instansi pemerintah yang 

memiliki event tahunan yaitu Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 

event Festival Perhutanan Sosial Nasional 

(PeSoNa) yang memiliki acara utama 

berupa Pameran Produk Hutan Sosial. Pada 

tahun 2019, merupakan tahun ketiga 

diselenggarakannya Festival Perhutanan 

Sosial Nasional (PeSoNa). Persiapan di 

tahun 2019 dilakukan langsung oleh 

Direktorat Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan (PSKL) tanpa 

kerjasama dengan pihak event organizer. 

     Kegiatan Pameran Produk Hutan Sosial 

memamerkan produk hasil hutan kecuali 

kayu yang dihasilkan oleh petani yang 

tergabung dalam Kelompok Usaha 

Perhutanan Sosial (KUPS). Proses 

persiapan pameran yang dilakukan oleh 

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial 

dan Hutan Adat (BUPSHA) memiliki 

proses tersendiri, khususnya dalam 

mendapatkan exhibitor untuk pameran 

produk hutan sosial. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan artikel ini adalah metode 

deskriptif analisis. Menurut Sugiyono 

(2009:29) metode deskriptif analisis adalah 

suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data 

atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. 

Penelitian dilakukan selama lima bulan 

selama praktik lapangan kerja pada tanggal 

12 Agustus sampai 7 Desember 2019 di 

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial 

dan Hutan Adat (BUPSHA), Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengertian observasi menurut Nana 

Syaodih (2013: 220), observasi atau 

pengamatan merupakan suatu 
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tektnik atau cara mengumpulkan 

data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada suatu kegiatan yang 

sedang berlangsung. 

 

2. Wawancara 

Pengertian wawancara menurut  P. 

Joko Subagyo (2011:39) merupakan 

suatu kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara 

interview dengan responden, dan 

kegiatannya dilakukan secara lisan. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono 

(2009: 329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka dan 

gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung 

penelitian. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial 

dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), 

Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia memiliki 

program Perhutanan Sosial yaitu 

masyarakat di sekitar hutan diberi 

kesempatan untuk mengajukan hak 

pengelolaan area hutan kepada pemerintah 

sehingga masyarakat dapat mengolah dan 

mengambil manfaat dari hutan dengan cara-

cara yang ramah lingkungan. Untuk 

mengetahui perkembangan dan hasil kerja 

dari program tersebut maka diadakan event 

Festival Perhutanan Sosial Nasional dengan 

acara utama Pameran Produk Hutan Sosial. 

Dalam persiapan pameran tersebut, 

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial 

dan Hutan Adat (BUPSHA) menjadi 

penanggung jawab pameran. Berikut proses 

mendapatkan exhibitor yang dilakukan oleh 

Direktorat BUPSHA. 

 

Bagan 1. Proses Mendapatkan Exhibitor 

Pameran Produk Hutan Sosial 

 
Sumber: Data diolah pribadi, 2019 

 

Pembahasan 

     Proses mendapatkan exhibitor dalam 

Pameran Produk Hutan Sosial dibagi 

menjadi 4 tahap yaitu mengubungi Mitra 

dan Balai PSKL, klasifikasi calon exhibitor, 

mengirimkan form exhibitor, dan 

penempatan exhibitor. Berikut uraian dari 

rangkaian proses mendapatkan exhibitor 

Pameran Produk Hutan Sosial dalam event 

Festival Perhutanan Sosial Nasional 2019 

oleh Direktorat BUPSHA: 

 

1. Menghubungi seluruh mitra Balai PSKL 

dan mitra-mitra seperti NGO (Non 

Government Organization), Swasta, 

BUMN, Lembaga Kerjasama, dan CSO 

(Civil Society Organization). Direktorat 

BUPSHA menghubungi para 

penanggung jawab mitra Balai PSKL 

yang telah terdaftar dalam database 
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website SiNav (Sistem Navigasi) untuk 

diajak berpartisipasi dalam pameran 

produk hutan sosial. 

 

 

2. Tahap selanjutnya yaitu melakukan 

klasifikasi calon exhibitor dengan 

meminta setiap Balai PSKL untuk 

menyortir dari total 4946 KUPS yang 

tersebar di 5 Balai PSKL, dipilih 5 

terbaik dari masing-masing 5 Balai 

PSKL. Hanya dipilih yang terbaik karena 

pameran ini gratis tidak dikenakan biaya 

sewa booth. Kriteria terbaik dilihat dari 

kesiapan produk yang dihasilkan oleh 

kelompok tersebut. Total yang terpilih 

yaitu 25 KUPS yang memenuhi syarat 

bahwa produk yang dihasilkan layak 

untuk dipamerkan di Pameran Produk 

Hutan Sosial. Selain 25 KUPS tambahan 

peserta lainnya dari NGO (Non 

Government Organization), Swasta, 

BUMN, Lembaga Kerjasama, dan CSO 

(Civil Society Organization) sejumlah 17 

mitra. Total exhibitor yang berpartisipasi 

yaitu 42 exhibitor. 

 

3. Setelah sudah menentukan peserta yang 

akan diikutserakan dalam pameran 

produk hutan sosial, Pihak BUPSHA 

akan mengirimkan formulir untuk 

exhibitor yang juga terlampir syarat dan 

ketentuan kepada penanggung jawab 

setiap Balai PSKL untuk mempermudah 

Direktorat BUPSHA dalam 

menempatkan letak booth exhibitor 

sesuai dengan kebutuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Format Form Exhibitor 

 
Sumber: Direktorat BUPSHA, 2019 

 

4. Langkah terakhir adalah melakukan 

penempatan exhibitor. Direktorat 

BUPSHA membuat desain layout 

booth untuk kemudian melakukan 

penempatan. Penempatan dilakukan 

secara acak dan exhibitor tidak bisa 

memilih booth secara bebas karena 

penempatan dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan yang tertera di dalam form 

exhibitor oleh Direktorat BUPSHA. 

 

Gambar 2. Layout Pameran Produk 

Hutan Sosial 

 
Sumber: Direktorat BUPSHA, 2019 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil penelitian, proses 

mendapatkan exhibitor yang dilakukan oleh 
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Direktorat BUPSHA melalui beberapa 

rangkaian proses dan sedikit berbeda karena 

pameran yang diselenggarakan suatu 

instansi pemerintah tidak dikenakan biaya 

sewa booth seperti pameran pada 

umumnya. Karena exhibitor tidak 

dikenakan biaya, maka pihak 

penyelenggara harus menyeleksi sendiri 

sesuai dengan kriteria pameran tersebut. 

 

SARAN 

 

     Penilitian ini masih memiliki 

keterbatasan, saran yang dapat diberikan 

dalam proses mendapatkan exhibitor yaitu 

persiapan yang harus lebih maksimal lagi 

dan komunikasi dengan exhibitor yang 

harus dijaga agar tidak terjadi 

kesalahpahaman saat hari pelaksanaan. 
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ABSTRACT 

As with the times, exhibitions in Indonesia are increasingly developing to expand Indonesian business, due to the 

need for exhibitions in Indonesia for various fields. Apart from presenting products, there are also programs that 

are presented to exhibition visitors with the aim of education, developing public awareness, and also 

entertainment. In this case, the Association of Handicraft Exporters and Producers through Mediatama Binakreasi 

creates an event program to achieve the objectives of the program. The purpose of this research is to find out the 

process carried out from planning to the end of the Program. The research method used is the cumulative method, 

and data collection is through observation by participating in the exhibition directly, interviews with the core team, 

collecting secondary data and documentation during the exhibition. The results of this study indicate important 

points that must be considered in the Program, understanding the processes carried out in the program, starting 

from preparation, implementation, after implementation. Some of the obstacles faced, such as several logistical 

points that were not included in the checklist, programs that were not in accordance with field conditions, could 

result in risks. Barriers and solutions are used as an evaluation for the future to be better. 

 
Keyword: Exhibition, During Event, Pre Event, Program Event, Post Event 

 
ABSTRAK 

Seringin perkembangan zaman, pameran di Indonesia semakin berkembang untuk memperluas bisnis Indonesia, 

dikarenakan kebutuhan akan adannya pameran di Indonesia untuk berbagai bidang. Selain penyajian produk, 

terdapat pula Program yang disajikan untuk para pengunjung pameran dengan tujuan edukasi, mengembangkan 

kesadaran masyarakat tersebut, dan juga hiburan. Dalam hal ini, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft 

melalui Mediatama Binakreasi membuat program acara untuk mencapai tujuan program acara tersebut. Tujuan 

diadakannnya penelitian ini agar mengetahui proses yang dilakukan dari mulai perencanaan hingga akhir dalam 

Program Acara. Metode penelitian yang digunakan dengan metode kumulatif, dan pengumpulan data dengan 

observasi dengan berpartisipasi dalam pameran tersebut secara langsung, wawancara dengan Tim Inti, 

pengumpulan data sekunder dan dokumentasi selama pelaksanaan pameran. Hasil penelitian ini menunjukan point-

point penting yang harus diperhatikan dalam Program Acara, memahami proses-proses yang dilakukan dalam 

program acara mulai dari persiapan, pelaksanaan, setelah pelaksanaan. Beberapa kendala-kendala yang dihadapi 

seperti beberapa point logistic yang tidak masuk kedalam checklist, program yang tidak sesuai dengan kondisi 

lapangan sehingga dapat mengakibatkan resiko. Hambatan dan solusi dijadikan evaluasi untuk kedepannya agar 

menjadi lebih baik. 

 
Kata Kunci: Pameran, Pelaksanaan, Persiapan, Program Acara, Setelah Pelaksanaan
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PENDAHULUAN 

 

   Perkembangan pameran di Indonesia 

dewasa ini untuk mengembangkan bisnis 

Indonesia sangatlah pesat dengan berbagai 

konsep dan ide-ide yang menarik. 

   Fenonemna tersebut dapat dirasakan 

dengan penyajian bentuk pameran dan 

program disajikan oleh tiap Profesional 

Exhibition Organizer (PEO) salah satunnya 

yang dilakukan Mediatama Binakreasi 

melalui pameran yang dilaksanakannya 

dengan bekerjasama dengan Asosiasi 

Eksportir dan Produsen Handicraft yaitu 

Pameran CRAFINA 2019. CRAFINA 

merupakan pameran kerajinan terbesar ke-

2 di Indonesia yang merupakan bagian dari 

INACRAFT. 

   Untuk mendukung kegiatan pameran 

CRAFINA 2019, terdapat beberapa 

komponen salah satunnya adalah Program 

Acara, langkah yang dilakukan mulai dari 

perencanaan agar kegiatan tersebut dapat 

dikemas dan disajikan dengan baik. Dalam 

proses perencenaan hingga pelaksanaan 

terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan 

agar kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan lancar. 

   Dalam Proses Perencanaan Program 

Acara tersebut diperkuat dengan teori 

EventScotland yaitu “Dalam merancang 

Program Acara terdapat beberapa 

komponen penting diantarannya adalah 

Fokus pada hiburan atau Event utama, 

Hiburan sebagai fokus sekunder, 

mendukung hiburan atau aktivitas, dan 

kegiatan tambahan, selain itu dalam 

persiapan program acara menurut Silvers 

(2008) diantarannya  adalah Jadwal Acara, 

Timeline, dan Checklist. 

   Berdasarkan teori diatas, dapat 

disimpulkan kegiatan program acara 

terdapat beberapa rangkaian yang dimulai 

dari persiapan hingga pelaksanaan yang 

hal- halnnya perlu diperhatikan. 

Dari fenomena diatas, jurnal ini 

disusun dengan tujuan untuk memberikan 

wawasan tentang Program Acara dari 

persiapan hingga evaluasi dalam Pameran 

berskala International, sekaligus 

mempelajari hambatan serta solusi yang 

dimana kita terlibat langsung dalam segala 

prosesnnya. Selain itu, hasil penilitian ini 

juga berguna bagi perusahaan dalam hal 

pengukuran kredibilitas karyawannya dan 

juga bagi dunia ilmu pengetahuan yakni 

sebagai referensi dan pengetahuan 

tambahan bagi pembaca yang menekuni 

bidang MICE khususnnya dalam pameran. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian yang dilakukan 

menggunakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan yaitu dengan observasi 

langsung, dokumentasi selama proses 

kegiatan dan terlibat langsung dalam 

Program Acara. 

  Metode penelitian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu penulis mengungkapkan 

fenomena dengan cara mendeskripsikan 

data dan fakta melalui kata – kata secara 

menyeluruh terhadap objek penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengikuti setiap prosedur yang dilakukan 

dan mengikutin rangkaian proses dari 

persiapan hingga setelah pelaksanaan 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Pada penelitian ini, ditemukan hal-hal terkait 

dengan Program acara dalam pameran Crafina 

2019. Dimana dengan berperan langsung dalam 

setiap rangkaian kegiatan program acara dengan 

beberapa rangkaian prosedur. 
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Proses Program Acara Pameran 

Crafina  2019. 

 

Gambar 1. Proses Program Acara Pameran 

Crafina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 2020 

 

      Berdasarkan bagan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam rangkaian 

Program Acara pameran Crafina 2019 

terbagi menjadi tiga tahapan penting yang 

perlu dikerjakan secara berurutan agar 

Program Acara dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

Pembahasan 

      Ditekankan pada proses persiapan 

hingga tahapan evaluasi dan akhir yang 

dijalankan merupakan bagian dari Program 

acara pameran Crafina. 

      Pada tahapan awal, persiapan yang 

dilakukan dengan menyusun konsep 

program acara. Konsep yang dibuat sesuai 

dengan teori EventScotland yang terdiri dari 

Program Utama, Program Sekunder, 

Kegiatan Hiburan. Selanjutnya, dilanjutkan 

dengan penyusunan checklist terkait 

program acara, pembuayan jadwal kegiatan 

(Rundown) program acara, pembuatan 

timeline kerja dan deadline, menghubungi 

pihak-pihak terkait program acara seperti 

Vendor dan juga Talent, lalu penganggaran 

budget keseluruhan program acara dan 

pengajuan terhadap tim finane, 

selanjutnnya, dealing dengan pihak vendor 

dan juga talent. 

      Pada sehari sebelum pelaksanaan 

program acara dilakukan, Tim Program 

Acara akan kembali menghubungi dan 

mengingatkan para talent dan vendor yang 

berpatisipasi untuk hadir dalam kegiatan 

program acara, terlebih lagi untuk talent 

yang berperan dalam pembukaan (opening 

ceremony) pameran Crafina 2019 untuk 

mengikuti gladireksi pembukaan. 

      Pada saat pelaksanaan program acara, 

seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan mulai 

dari hari pertama hingga hari keempat. 

Talent dan Vendor diinformasikan setiap 

harinnya untuk jam stand by dan sebelum 

mulai content program, talent yang 

berpartisipasi diharuskan untuk blocking 

panggung dan check sound. 

      Pada tahap akhir, setelah pelaksanaan 

program acara hal yang dilakukan oleh Tim 

Program adalah dengan pembayaran fee 

terhadap pihak terkait seperti talent, vendor 

selanjutnnya divisi marketing 

communication melakukan kajian evaluasi 

terhadap program acara yang disajikan dan 

pelaksanaannya untuk pameran Crafina 

2019. Penelitian yang dilakukan, sesuai 

dengan teori yang kutip   dari Silvers 

tentang hal - hal yang wajib dilakukan mulai 

dari Jadwal Acara, Timeline, Checklist. 

Dengan adannya penelitian ini, diharapkan 

pembaca dapat mengetahui persiapan 

 

Persiap

an (Pra-

Pelaksanaa

n 

M

ula

 
Setelah 

Pelaksanaan 

(Post Event) 

Selesai 



 

Raka Gema Febritanta, Amiruddin. (2020). 

hingga setelah persiapan yang dilakukan 

dalam program acara. 

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan terkait Analisis Program Acara 

pameran Crafina 2019 dapat disimpulkan 

bahwa tahapan yang dilakukan untuk 

program acara dari mulai tahap pra-event 

atau pra-pelaksanaan, yakni dengan 

pembuatan konsep program acara, 

penentuan talent dan vendor yang 

berpotensi terlibat dalam program acara, 

penganggaran budget, dan dealing dengan 

talent dan vendor. Selanjutnnya, seat 

pelaksanaan, program acara dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal acara yang sudah 

dibuat sebelumnnya. 

 

SARAN 

 

Saran yang dapat disampaikan yaitu 

sebaiknnya pihak penyelenggara dapat 

membuat breakdown secara lebih detail 

terkait setiap content program yang dibuat 

agar lebih jelas alurnnya, dan tidak ada 

perubahan yang dilakukan sepihak. 
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ABSTRACT 

In organizing an event required a work procedure requested by each - each division responsible, on this 

occasion, the author supports the operational procedures of the division. The purpose of this paper is to describe 

the working procedures of the operational divisions using field research methods that are delivered directly to 

the field by using evidence of the results of the BMW exhibition in Jakarta in 2019, then analyzed so that they 

become operational procedures of the operational divisions. The results of research showing the work 

procedures of the operational divisions at the BMW Exhibition exhibition are quite important roles, the work 

carried out by the operational division is to contact vendors, make production goods, load in, during events, and 

load out.  

 

Keyword: Exhibition, Operational Division, MICE, Loading In, Loading Out.  
 

ABSTRAK 

Dalam penyelenggaraan sebuah event dibutuhkan suatu prosedur kerja yang ditangani oleh masing – masing 

divisi yang bertanggung jawab, pada kesempatan ini penulis menekankan prosedur kerja divisi operasional. 

Tujuan dari tulisan ini adalah menggambarkan prosedur kerja divisi operasional dengan menggunakan metode 

field research yaitu meninjau langsung kelapangan dengan menggunakan bukti hasil dokumentasi proses 

penyelenggaraan pameran BMW di Jakarta tahun 2019, kemudian dianalisa sehingga menjadi sebuah prosedur 

kerja divisi operasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur kerja divisi operasional dalam 

pameran BMW Exhibition merupakan pekerjaan yang cukup penting perannya, pekerjaan yang dilakukan oleh 

divisi operasional adalah menghubungi vendor, pembuatan barang produksi, loading in, during event, dan 

loading out. 

 

Kata Kunci: Pameran, Divisi Operasional, MICE, Loading In, Loading Out.  

 

 

PENDAHULUAN  

 

     Perkembangan MICE di Indonesia 

sudah menunjukan peningkatan, hal ini 

memberikan dampak positif pada devisa 

negara yang terus berkembang dengan 

adanya bisinis MICE di Indonesia. MICE 

sudah memberikan warna yang bermacam 

– macam terhadap jenis aktivitas jasa yang 

identik dengan pemberian pelayanan / 

services. Berkembangan industri MICE 

bagaikan industri baru yang mampu 

menguntungkan bagi banyak pihak, sebab 

industri MICE ini adalah industri yang 

komplek serta membutuhkan banyak 

pihak. Dengan berkembangnya industri 

MICE di Indonesia telah membuka banyak 

lapangan kerja baru, tidak hanya 

menciptakan tenaga kerja musiman, tetapi 

telat menciptakan pekerjaan yang tetap 

bagi banyak masyarakat yang memiliki 

kemampuan tidak berbeda dengan bisnis 

pariwisata yang banyak diciptakan di 

negara – negara yang sedang berkembang.  

     Pameran (Exhibition) merupakan salah 

satu unsur di dalam MICE yang 

mempunyai karakteristik tersendiri. 

Exhibition berarti pameran, dalam 

kaitannya dengan industri pariwisata, 

pameran termasuk dalam bisnis wisata 
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konvensi. Hal ini diatur dalam Surat 

Keputusan Menparpostel RI Nomor KM. 

108 / HM. 703 / MPPT-91, Bab I, Pasal 1c, 

yang dikutip oleh Pendit (1999:34) yang 

berbunyi: Pameran merupakan suatu 

kegiatan untuk menyebarluaskan informasi 

dan promosi yang ada hubungannya 

dengan penyelenggaraan konvensi atau 

yang ada kaitannya dengan pariwisata, 

sehingga banyaknya perusahaan – 

perusahaan yang menggunakan jasa sebuat 

event organizer untuk merancang event 

pameran guna mempromosikan suatu 

produk dari perusahaan ataupun 

mempromosikan perusahaan itu sendiri.  

     Menurut Kursono (2016:10), “usaha 

jasa pameran adalah suatu industri jasa 

yang mempertemukan kepentingan 

pengusaha sebagai peserta dan pengunjung 

pameran dengan  jadwal  dan  lokasi  

pameran  yang  telah  ditetapkan  dengan  

tertib  dan terencana”. Menurut penulis 

menggunakan event pameran sebagai 

sarana pemasaran untuk memasarkan 

produk suatu perusahaan adalah cara yang 

tepat, selama pameran dilaksanakan pada 

venue yang sesuai dengan target yang telah 

dibuat oleh setiap perusahaan.  

     BMW Indonesia merupakan perusahaan  

yang bergerak di bidang otomotif,  BMW 

Indonesia menggunakan pameran sebagai  

bisnis antara perusahaan dan buyers, serta 

sarana bertukar informasi mengenai mobil 

– mobil yang di pajang pada saat pameran 

BMW Exhibition berlangsung kepada para 

pengunjung mall yang datang untuk 

melihat pameran ini. Guna mendukung 

pameran yang dilaksanakan oleh PT  

BMW Indonesia dapat menarik 

pengunjung mall untuk hadir melihat 

pameran yang dilaksanakan, divisi 

operasional membantu merealisasikan 

konsep yang telah dibuat  agar dapat 

menarik pengunjung untuk melihat 

pameran tersebut. Selain itu divisi 

operasional juga memastikan agar acara 

dapat berjalan dengan sempurna sesuai 

dengan timeline yang telah dirancang 

sebelum pameran dilaksanakan.  

     Menurut Eddy Herjanto manajemen 

operasi memiliki empat elemen dasar, 

yaitu 1) Manajemen produksi, manajemen 

produksi membahas mengenai tata letak, 

perancang jadwal atau timeline kerja, 

persediaan, dan pengendalian mutu. 2) 

Teknik dan konsep, digunakan dalam 

perencanaan kerja, pengorganisasian 

sumber daya, dan pengedalian proses. 3) 

Penerapan pengetahuan atau praktek yang 

dikembangkan dari ilmu pengetahuan lain 

seperti ekonomi, keuangan, dan 

matematika. 4) Penemuan teknologi. 

     Berikut beberapa pengertian 

manajemen operasional menurut para ahli. 

Menurut William J. Stevenson (2009:4), 

pengertian manajemen operasional adalah 

sistem manajemen atau serangkaian proses 

dalam pembuatan produk atau penyediaan 

jasa. Produksi atau operasi merupakan 

penciptaan produk dan jasa. Manajemen 

operasi merupakan kegiatan menciptakan 

produk dan jasa melalui proses 

transformasi input menjadi output (Heizer 

& Render, 2008) 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian yang diambil dalam 

penelitian ini adalah metode observasi dan 

dokumentasi secara langsung selama event 

BMW Exhibition dilaksanakan pada 

tanggal 1 November sampai 3 November 

2019 di Plaza Senayan. Penulis menyusun 

jurnal berdasarkan hasil pengamatan secara 

langsung menggunakan data lisan dan 

tulisan yang berhasil penulis kumpulkan 

selama proses pelaksanaan event BMW 

Exhibition berlangsung. 



 

Thalia Chinara Bhaskara, Maswir. (2020). 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengertian observasi menurut 

Tersiana (2018: 12), 

 observasi yaitu proses pengamatan 

menyeluruh dan mencermati 

perilaku pada suatu kondisi tertentu 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono 

(2009: 329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka dan 

gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung 

penelitian. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     CV. Kopi Panas merupakan perusahaan 

jasa penyelenggara MICE (Meeting, 

Incentive, Convention and Exhibition) dan 

juga membuat special event seperti brand 

activation. PT BMW Indonesia 

menggunakan jasa CV Kopi Panas untuk 

membuat event pameran BMW yang 

dilaksanakan di Plaza Senayan pada 

tanggal 1 – 3 November. Berikut bagan 

prosedur pelaksanaan event BMW 

Exhibition bagi divisi operasional. 

 

Bagan 1. Bagan Prosedur Pelaksanaan 

Event BMW Exhibition bagi Divisi 

Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Pembahasan 

     Prosedur pelaksanaan event BMW bagi 

divisi operasional dibagi menjadi lima 

bagian, yaitu menghubungi vendor yang 

akan diajak bekerjasama, proses membuat 

barang produksi, proses loading in, during 

event, dan terakhir proses loading out.  

     Staff operasional dalam sebuah 

perusahaan dibutuhkan untuk 

mengendalikan kegiatan yang berada di 

dalam kawasan kantor. Staff operasional 

memiliki jobdesc yang cukup luas 

contohnya seperti mengurus legalitas yang 

dibutuhkan perusahaan, pembuatan ijin 

perusahaan, mengurus operasional kantor. 

Selain itu staff operasional memiliki 

beberapa tugas lain sesuai dengan 

kebijakan perusahaan. Saat penulis 

melakukan observasi di perusahaan Kopi 

Panas operasional memiliki tugas untuk 

membantu mencari vendor yang akan 

digunakan pada suatu event.  

     Berikut penulis akan menguraikan 

prosedur pelaksanaan event BMW bagi 

divisi operasional.  

Menghubungi Vendor  

Pembuatan barang produksi 

Loading In 

Loading Out 

During Event 
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1. Dalam pemilihan vendor akan 

dibahas oleh semua divisi yang 

bertugas pada saat BMW Exhibition 

berlangsung, ada beberapa faktor 

yang digunakan untuk memilih 

vendor antara lain: melihat 

portofolio vendor yang akan diajak 

bekerja sama, harga jasa vendor 

yang akan digunakan, dan terakhir 

melihat track record. Track record 

yang dimaksud adalah melihat jejak 

kerja sama antara CV. Kopi Panas 

dan vendor yang dipilih. Apabila 

kerja sama yang dijalin selama ini 

baik maka dari itu dipastikan akan 

menggunakan vendor yang sudah 

biasa bekerja sama.  

 

2. Tahap selanjutnya adalah 

pembuatan barang produksi diolah 

oleh pihak vendor, vendor akan 

mengerjakan barang – barang 

produksi yang telah disetujui oleh 

client dan event organizer. Barang 

– barang produksi yang digunakan 

untuk event ini akan di awasi oleh 

divisi operasional agar barang – 

barang selesai sesuai dengan 

timeline yang telah dirancang. 

 

3. Pada saat loading in vendor akan 

membawa barang – barang yang 

sudah di produksi dan mendapatkan 

persetujuan oleh kedua belah pihak 

yaitu client dan Event Organizer, 

dan akan terus di awasi oleh divisi 

operasional agar bekerja sesuai 

dengan timeline loading in. Proses 

loading in pada event BMW 

Exhibition dilaksanakan pada pukul 

00.00 sampai dengan 09.00 

dikarenakan jam 10.00 adalah jam 

mall buka. Saat proses loading in 

ada beberapa aturan yang 

diterapkan oleh Plaza Senayan 

contohnya seperti dilarang makan 

atau merokok di area kerja, sampah 

– sampah harus dibersihkan dari 

lokasi kerja, pekerja tidak 

diperkenankan menggunakan lift 

pengunjung, dan lain – lain. 

 

Gambar 1. Surat Loading Plaza Senayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

4. Pada saat ekskusi event penulis 

bertugas untuk mengontrol semua 

pada saat event berlangsung. 

Dimulai dari kebersihan, 

keamanan, dan kenyamanan baik 

dari segi pengunjung mall ataupun 

pengunjung BMW Mall Exhibition. 

Selain itu tugas dari divisi 

operasional adalah untuk menjaga 

keutuhan barang – barang produksi, 

memastikan bahwa barang – barang 

yang diproduksi tidak mengalami 

kerusakan. 

 

Gambar 2. During Event 
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Sumber: Data diolah, 2019 

 

     Prosedur terakhir yang dilaksanakan 

oleh divisi operasional adalah Proses 

loading out sama seperti pada saat loading 

in, tetapi harus lebih focus di checklist 

yang telah kita buat. 

     Tujuannya agar tidak ada barang yang 

tertinggal di venue dan tetap ada data 

tertulis sebagai bukti bahwa barang – 

barang yang dipinjam telah dikembalikan 

dan barangnya utuh, baik barang pinjaman 

dari kantor ataupun dari vendor. Syarat 

melakukan loading out sama seperti pada 

saat proses loading in. Loading in dimulai 

pada bukul 23.00 sampai dengan 09.00 

dikarenakan jam 10.00 adalah jam mall 

buka. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil penelitian, Event ini 

merupakan event otomotif tunggal yang 

sering dilaksanakan di mall – mall besar di 

Jakarta. Penulis melakukan observasi 

selama kegiatan berlangsung, menurut 

penulis prosedur yang telah dilakukan oleh 

divisi operasional untuk melancarkan event 

ini sama seperti divisi operasional di event 

organizer lainnya. Prosedur dimulai dari 

menghubungi vendor, pembuatan barang 

produksi, loading in, during event, dan 

loading out.  

 

SARAN 

 

     Penilitian ini masih memiliki 

keterbatasan, saran yang dapat penulis 

diberikan dalam prosedur pelaksanaan 

pameran oleh divisi operasional yaitu 

pekerjaan akan lebih efektif apabila SDM 

yang dipekerjakan lebih banyak, agar 

pekerjaan yang dikerjakan tidak tumpang 

tindih. 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Ariani W. 2011. Manajemen Operasi Jasa. Penerbit: 

Jakarta: Universitas Terbuka. 

Bachrudin S Luturiean, dkk. 2017. Strategi Bisnis 

Pariwisata. Penerbit: Humaniora. 

Harahap A. Nur, Husna, Mardiatul. 2020. “STRATEGI 

PEMASARAN EVENT PAMERAN 

FESTIVAL JAJANAN KEKIKIAN (FJKI) 

PADA XO PRODUCTION 

YOGYAKARTA”. Vol 7, no 2, hlm 36. 

Harjano, Eddy. 2008. Manajemen Operasi Edisi Ketiga. 

Penerbit: Grasindo. 

Setyawan Heri, Akbar Djuni. 2017. “JAKARTA DAN 

SURABAYA SEBAGAI MODEL 

PENGEMBANGAN PAMERAN BAGI 

DESTINASI MICE”, vol 2, no 1, hlm 101.  

Questibrilia, Bivisyani (2019, 27 Agustus). Peran Penting 

Staff Operasional dalam sebuah Perusahaan. 

Dikutip 23 Juni 2020 dari Tugas Staff 

Operasional:  



Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE, Vol. 1, No. 1 

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta 

 

Hanifati Azatil Ismah, Tuty Herawati. (2020). 

Penerapan Metode SWOT Matrix dalam Perencanaan Strategi Pemasaran 

Booth Pameran JIPREMIUM 2019 

 

Hanifati Azatil Ismah 1, Tuty Herawati 2 

 
1 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta,  ismahnft12@gmail.com 

2 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, bisnis@pnj.ac.id  

 

 
ABSTRACT 

MICE is a rapidly growing industry with quite complex aspects. One of them is a marketing strategy. Marketing 

strategy plays a major role in maximizing the potential that can be achieved, achieving targets precisely and 

becoming the basis for marketing activities themselves to be more focused and effective. Jakarta International 

Premium Products Fair (JIPREMIUM) is a business to business exhibition with a lifestyle concept with a wide 

variety of consumer products. The exhibition was spearheaded by the leading exhibition organizer from South 

Korea, COEX. JIPREMIUM 2019 has various types of products to offer, so the target exhibitor is very broad. 

There are aspects of marketing planning that are planned to be less structured, stirring the writer to analyze if 

this can be maximized and will produce better output in JIPREMIUM exhibition booth sales in the following 

years. This research is qualitative descriptive with a purposive research method. Observations were carried out 

from 1 August - 31 October 2019 at the organizer's office in Central Jakarta, with the variable being studied is 

the exhibition booth marketing strategy. Observations were made directly by the author during the exhibition 

preparation period (1 August - 31 October 2019). This design is intended to find out the right marketing strategy 

for the JIPREMIUM exhibition. The results of this study indicate that the JIPREMIUM exhibition marketing 

strategy can be developed from an emphasis on price and promotion 

 

Keyword: exhibition, marketing strategy, MICE, booth marketing, SWOT 

 
ABSTRAK 

MICE merupakan industry yang berkembang pesat dengan aspek – aspek yang cukup kompleks. Salah satunya 

adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran berperan besar dalam memaksimalkan potensi yang dapat dicapai, 

meraih target secara tepat dan menjadi landasan kegiatan pemasaran itu sendiri agar lebih terarah dan efektif. 

Jakarta International Premium Products Fair (JIPREMIUM) adalah pameran business to business berkonsep 

lifestyle dengan jenis produk konsumen yang sangat bervariasi. Pameran ini dipelopori oleh penyelenggara 

pameran terkemuka dari Korea Selatan, COEX. JIPREMIUM 2019 memiliki berbagai jenis produk yang 

ditawarkan, sehingga target exhibitor yang dituju pun sangat luas. Adanya aspek – aspek perencanaan pemasaran 

yang direncanakan kuran terstruktur menggeraka penulis untuk menganalisa apabila hal ini dapat dimaksimalkan 

dan akan menghasilkan output yang lebih baik dalam penjualan booth pameran JIPREMIUM pada tahun – tahun 

selanjutnya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode penelitian purposive. Observasi 

dilaksanakan mulai dari 1 Agustus – 31 Oktober 2019 bertempat di kantor penyelenggara di Jakarta Pusat, 

dengan variabel yang diteliti adalah strategi pemasaran booth pameran. Observasi dilakukan secara langsung 

oleh penulis selama masa persiapan pameran (1 Agustus – 31 Oktober 2019). Rancangan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui strategi pemasaran yang tepat bagi pameran JIPREMIUM. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa strategi pemasaran pameran JIPREMIUM dapat dikembangkan dari titik berat price dan promotion.  

 

Kata Kunci: pameran, MICE, SWOT, strategi pemasaran, pemasaran booth  
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PENDAHULUAN 

 

      Seiring dengan berjalannya waktu, 

semakin banyak asosiasi dan perusahaan di 

Indonesia yang melakukan kegiatan MICE 

untuk meningkatkan aktivitas bisnis. Pada 

dasarnya, MICE adalah kegiatan utama 

yang berpusat pada penyediaan informasi, 

pertukaran ide, dan / atau tampilan produk 

dan layanan baru, yang biasanya untuk 

keuntungan komersial. Informasi tersebut 

dapat berasal dari sumber internal atau 

eksternal bagi organisasi, atau kombinasi 

keduanya, termasu informasi yang 

berkaitan dengan barang dan jasa (Charles 

Arcodia & Alastair Robb, 2000) 

     Perkembangan industri MICE di 

Indonesia dapat dilihat dari banyaknya 

penyelenggaraan pertemuan tahunan, 

pameran, kongres, konvensi, dan 

konferensi di berbagai daerah, baik skala 

regional, nasional, hingga internasional. 

Indonesia sangat diuntungkan dengan 

keberadaan industri MICE, karena industri 

MICE memiliki karakteristik efek ganda 

dengan salah satu keuntungannya adalah 

peningkatan devisa negara.       

     Dalam mempromosikan suatu event 

MICE, tentu diperlukan perencanaan 

strategi pemasaran yang efektif. Strategi 

pemasaran diperlukan dalam persaingan 

pasar, penetapan posisi, bauran pemasaran 

dan besarnya pengeluaran pemasaran. 

Strategi pemasaran mempunyai ruang 

lingkup strategi dalam menghadapi 

persaingan, strategi harga, strategi produk, 

strategi pelayanan dan sebagainya (Kotler. 

Philip , 2004).  

    Salah satu metode untuk menganalisa 

strategi pemasaran adalah melalui metode 

matriks SWOT. Menurut Ferrel dan 

Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT 

adalah untuk mendapatkan informasi dari 

analisis situasi dan memisahkannya dalam 

pokok persoalan internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan pokok persoalan eksternal 

(peluang dan ancaman). Selain itu menurut  

     Jakarta Internatonal Premium Products 

Fair (JIPREMIUM) 2019 merupakan 

pameran business to business internasional 

yang diselenggarakan berkala sejak tahun 

2018. Pameran ini memiliki berbagai 

pilihan jenis produk yakni gift, home 

appliances, home interior, fashion & 

beauty, mom & baby, stationery, food & 

beverages, hingga smart IT. Banyaknya 

jenis produk yang ditawarkan bisa menjadi 

keuntungan tersendiri bagi penyelenggara 

karena peluang untuk mendapatkan 

exhibitor jauh lebih besar. Namun, hal ini 

juga dapat menyebabkan exhibitor tidak 

memiliki tolak ukur pasti ada seberapa 

banyak pesaing dengan produk serupa 

dengan mereka yang akan hadir sebagai 

exhibitor di dalam pameran. Maka dari itu, 

penelitian ini ditujukan agar dapat 

dijadikan referensi bagi penyelenggara 

untuk mengembangkan strategi yang lebih 

baik agar mampu memaksimalkan 

penjualan booth serta memberikan nilai 

setara yang pasti kepada para calon 

exhibitor yang akan ditawarkan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Metode penelitian 

yang dilakukan adalah melalui metode 

purposive. Metode ini dipilih karena sifat 

penelitian berupa kualitatif deskriptif dan 

pengambilan sampel ditentuka dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Observasi dilaksanakan mulai 

dari 1 Agustus – 31 Oktober 2019 

bertempat di kantor penyelenggara di 

Jakarta Pusat, dengan variabel yang diteliti 
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adalah strategi pemasaran booth pameran. 

Observasi ini dilakukan pada saat 

persiapan pameran yang di dalamnya 

terdapat rapat mingguan rutin untuk 

membahas perkembangan terbaru 

penjualan serta strategi seperti apa yang 

perlu dikembangkan untuk memenuhi 

target penjualan booth. 

     Landasan teori yang penulis gunakan 

adalah berdasarkan studi dalam buku 

Strategic Management: Concepts and 

Cases Thirteenth Edition yang ditulis oleh 

Fred R. David (2010) bagian SWOT 

Matrix dengan urutan pengerjaaan sebagai 

berikut: 

1. Daftar peluang eksternal 

perusahaan. 

2. Daftar ancaman eksternal 

perusahaan. 

3. Daftar kekuatan internal 

perusahaan kunci. 

4. Daftar kelemahan internal 

perusahaan kunci. 

5. Cocokkan kekuatan internal dengan 

peluang eksternal , dan mencatat 

resultan SO Strategi dalam sel yang 

tepat . 

6. Cocokkan kelemahan internal 

dengan peluang eksternal , dan 

mencatat resultan WO Strategi . 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan 

ancaman eksternal , dan catat 

resultan ST Strategi . 

8. Cocokkan kelemahan internal 

dengan ancaman eksternal , dan 

catat resultan WT Strategi .serta 

landasan teori dari sumber lainnya 

yang menunjang pembahasan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Melalui observasi selama waktu yang 

sudah ditentukan, dapat ditulis secara garis 

besar bahwa strategi pemasaran booth 

JIPREMIUM 2019 terdiri dari: 

1. Pemberian diskon kepada calon 

exhibitor ketika dalam masa 

approaching (penawaran), mulai 

dari 10% - 30% dari total harga 

booth. Harga booth berkisar Rp 

15.000.000 – Rp 35.000.000 

dengan tipe economy booth, 

standard booth, dan special booth. 

2. Memberikan keuntungan post – 

event berupa promosi di website 

JIPREMIUM selama setahun, akses 

dan harga khusus untuk ikut serta 

dalam sister exhibition 

JIPREMIUM yakni SIPREMIUM 

di Seoul, Korea Selatan dan 

VIPREMIUM di Hoi Chi Minh, 

Vietnam. 

3. Pemilihan lokasi penyelenggaraan 

pameran yang terletak di pusat kota 

Jakarta dengan akses yang mudah 

dijangkau. 

4. Fasilitas pendukung bagi 

perusahaan exhibitor dalam bentuk 

akses ke seluruh seminar dan 

program business matching. 

     Dari strategi di atas, jumlah exhibitor 

yang berhasil direkrut untuk turut serta 

dalam pameran adalah sebanyak 35 

perusahaan dengan rincian sebagai berikut:  

 

Jenis Produk 
Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah 

Booth 

Home 

Appliance 

4 4 

Home 

Interior 

8 8 

Smart IT 1 1 
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Fashion 8 8 

Food & 

Beverage 

6 9 

Stationery  /  

Office 

Supplies 

2 4 

Beauty 5 6 

Baby and 

Kids 

1 1 

TOTAL 35 41 

sumber : data perusahaan penyelenggara 

 

     Data di atas merupakan jumlah 

exhibitor khusus Indonesia saja yang mana 

menjadi tanggung jawab penyelenggara 

lokal, tidak termasuk exhibitor 

internasional. Strategi dapat dikembangkan 

melalui analisis SWOT Matrix, yang 

dijabarkan dalam tabel di bawah ini: 

 
 

 

 

 

FAKTOR  

INTERNAL 

 

FAKTOR EKSTERNAL 

KEKUATAN (S):   

 JIPREMIUM 2019 

merupakan salah satu 

pameran dagang 

bertema lifestyle 

pertama di Indonesia. 

 JIPREMIUM adalah 

pameran dagang yang 

diselenggarakan 

bersama organizer luar 

negeri yaitu COEX 

dari Korea Selatan. 

KELEMAHAN (W):  

 Jenis produk yang 

ditawarkan terlalu 

banyak. 

 Pameran dagang ini 

belum dikenal banyak 

perusahaan calon 

exhibitor potensial 

karena baru 

diselenggarakan pada 

tahun 2018. 

PELUANG (O):  

 Menjadi pelopor 

dalam 

penyelenggaraan 

pamerana dagang 

dengan tema lifestyle. 

 Mendatangkan pelaku 

bisnis MICE dari 

berbagai negara. 

Strategi SO: 

 Mengembangkan 

website dan forum 

agar perusahaan calon 

exhibitor dapat lebih 

mudah mencari 

informasi mengenai 

pameran. 

 Memberikan 

pelayanan maksimal 

dengan mengatur 

standar keterampilan / 

skill SDM yang baik. 

 Berinovasi dalam 

menyusun program 

acara terutama yang 

terkait dengan bisnis 

seperti business 

matching. 

Strategi WO 

 Menampung dengan 

baik masukan – 

masukan dan kritik 

dari exhibitor yang 

sudah turut serta 

dalam pameran agar 

ke depannya 

perusahaan mampu 

untuk terus 

memperbaiki sistem 

yang sudah ada dan 

berkembang lebih 

baik. 

 Memaksimalkan 

promosi melalui 

media digital seperti 

Google Ads, 

Instagram Ads, dan 

SEO (Search Engine 

Optimalization) 

ANCAMAN (T): 

 Persaingan dari 

pameran dagang lain 

yang memiliki jenis 

produk yang sama di 

dalam waktu yang 

berdekatan 

 Harga booth yang 

tergolong cukup 

mahal sehingga 

dikhawatirkan akan 

mengurangi minat 

Strategi ST 

 Merencanakan 

positioning produk 

yang tepat dan 

inimitable agar tidak 

kalah saing dengan 

pameran dagang yang 

sudah ada atau 

pameran dagang yang 

baru. 

 Memberikan 

keuntungan 

berkesinambungan 

Strategi WT 

 Menggencarkan 

promosi dari jauh hari 

sebelum pelaksanaan 

pameran. Promosi 

dapat berupa 

roadshow antar kota 

mengunjungi KADIN 

regional. 

 Memberikan harga 

booth yang lebih 

terjangkau. Tolak ukur 

jangkauan harga dapat  
 

     SWOT Matriks di atas dibuat 

berdasarkan referensi urutan pengerjaan 

yang disebutkan dalam Strategic 

Management: Concepts and Cases 

Thirteenth Edition yang ditulis oleh Fred 

R. David pada bab enam buku tersebut. 

 

Pembahasan 

     Dari data yang sudah didapatkan serta 

strategi yang sudah dibuat, maka diperoleh 

informasi bahwa JIPREMIUM 2019 

membutuhkan strategi yang lebih 

sistematis untuk memaksimalkan penjualan 

booth kepada exhibitor. Analisis 

menggunakan SWOT Matrix ini bisa 

menjadi pilihan yang tepat agar dapat 

ditemukan peluang yang diambil, dilihat 

dari faktor internal dan eksternal 

perusahaan. Aspek – aspek utama yang 

dapat perusahaan penyelenggara 

kembangkan adalah price dan promotion.      

     Harga booth yang ditawarkan oleh 

JIPREMIUM 2019 tergolong tinggi 

dibanding dengan pameran dagang pesaing 

, terutama pameran yang diselenggarakan 

berdekatan dengan JIPREMIUM 2019 (7 – 

9 November 2019). Maka dari itu, 

penyelenggara perlu melakukan riset harga 

pasaran untuk booth dengan pameran 

sejenis dan mempertimbangkan 

penyesuaian kembali harga booth agar 

dapat dijangkau bagi lebih banyak 

perusahaan potensial. Lalu pada aspek 

promotion, penyelenggara JIPREMIUM 

dapat memaksimalkan promosi melalui 

digital advertising dengan media sosial 

yaitu Google Ads dan Instagram Ads. 

Facebook dan Instagram memiliki 

kemampuan untuk melacak kebiasaan 

penggunanya melalui geo-targeting, 

demografi, orang – orang yang diikuti 

pengguna, hingga pencarian tagar. Fitur ini 

akan membantu iklan JIPREMIUM dapat 

dilihat oleh calon klien / perusahaan yang 

sudah ditargetkan secara tepat sasaran. 

Keunggulan dari metode promosi ini 

adalah konten yang variatif yakni bisa 

dalam bentuk gambar, video, dan tulisan. 
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Lalu targetnya yang sangat detail, objektif 

iklannya bervariasi, jangkauan platform 

luas, dan biaya yang terjangkau. Lalu 

untuk media SEO (Search Engine 

Optimalization), tujuan dari sistem 

promosi ini adalah meningkatkan trafik 

pengguna internet agar mereka dapat 

melihat website JIPREMIUM di jajaran 

atas hasil pencarian terkait.  

     Dengan diimplementasikannya kedua 

strategi berbasis media digital ini, 

diharapkan dapat meningkatkan awareness 

kepada perusahaan – perusahaan potensial 

dan hasil akhirnya akan berupa 

ketertarikan perusahaan potensial untuk 

menjadi exhibitor di pameran 

JIPREMIUM. 

     Manfaat dari penelitian ini adalah 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan sumber referensi bagi 

mahasiswa MICE serta pelaku industri 

MICE terutama pada bidang pameran 

dengan titik berat yang berada di strategi 

pemasaran. 

     Kelemahan dari penelitian ini adalah 

metode sampling yang dilakukan hanya 

murni dari observasi saja dengan data 

pendukung yang kurang lengkap. Akan 

lebih baik lagi nantinya penelitian sejenis 

dapat didukung dengan data berupa ulasan 

dan umpan balik dari exhibitor yang sudah 

turut serta dalam pameran JIPREMIUM. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan data dan analisis yang 

dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemasaran suatu pameran perlu 

direncanakan sistematis, metode SWOT 

Matrix dapat menjadi salah satu caranya. 

Dengan menggunakan metode SWOT 

Matrix, perencanaan strategi pameran 

dapat dipertimbangkan melalui dua sisi 

yakni faktor internal dan eksternal 

perusahaan serta bagaimana 

memaksimalkan strategi melalui elaborasi 

dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang ada.  

     Setelah menggunakan SWOT Matrix, 

dapat diketahui bahwa pameran 

JIPREMIUM dapat meningkatkan 

penjualan booth melalui peningkatan dua 

aspek yakni price dan promotion. Pada 

aspek price yang dapat dilakukan adalah 

melakukan riset pasar harga booth pesaing 

dan menyesuaikan kembali harga booth 

JIPREMIUM, dan pada aspek promotion 

yang dapat dilakukan adalah 

memanfaatkan periklanan melalui media 

digital yaitu Facebook Ads, Google Ads, 

dan SEO (Search Engine Optimalization). 

 

SARAN 

 

     Dalam pengaplikasian periklanan 

melalui media digital, hal tersebut perlu 

didukung dengan kinerja yang baik dari 

sales person. Untuk itu, penulis 

memberikan saran agar penyelenggara 

dapat membagi tugas secara spesifik untuk 

para sales person. Sales person  yang ada 

dibagi ke kategori produk pameran secara 

merata.  Misalnya, salesman A fokus pada 

kategori gift dan fashion, lalu salesman B 

fokus pada kategori IT dan peralatan 

kantor, dan salesman C fokus pada 

kategori produk anak- anak dan makanan 

minuman.  Saran ini dapat menjadikan 

pekerjaan sales person lebih efektif dan 

efisien. Pembagian tersebut juga akan 

sangat membantu dalam menghindari 

kasus double approach. 
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ABSTRACT 

Logistics procurement has important role and function in organizing the event, because logistics as the absolute 

necessity in organizing the event. This research discusses the procurement of logistics on the implementation of 

Oktobeerfeast 2019 held on 27 – 28 September 2019 in Piazza Gandaria City. The aim of this research is to 

understand the procurement of logistics in the planning, implementation and evaluation phases of the event. The 

research method used is a qualitative descriptive, describing systematically factual and accurate related 

research objects. The methods of data collection used in this research are qualitative methods, namely 

observation techniques with observation and direct recording, libraries with data collection from the theory of 

the library related to procurement of logistics and documentation as supporting components give a picture in the 

field. Data analysis method used is a qualitative method with the results of data collection obtained and then 

done data processing. Results of the study explained about the three phases of logistic procurement, namely the 

planning, implementation and evaluation assessments.  Two preliminary stages, namely the planning and 

implementation stage as a very crucial stage because to begin the needed preparation and calculation of mature 

and when the implementation is required minimal risks and constraints that can be impeded in the procurement 

of logistics. The last stage of the assessment of work evaluation to learn the problems and solutions that will be 

used for the upcoming event, the evaluation gained regarding the supporting factors and the acting. The 

supporting factors owned are the complete activity information, the previous year's data and the company's 

finances. The inhibitory factor encountered was a lack of coordination and sudden change. 

 

Keyword: evaluation, logistic management, planning, procurment. 

 

ABSTRAK 

Pengadaan logistik memiliki peran dan fungsi penting dalam penyelenggaraan acara, dikarenakan logistik 

sebagai kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan acara. Penelitian ini membahas pengadaan logistik pada 

penyelenggaraan Oktobeerfeast 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 September 2019 di Piazza 

Gandaria City. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengadaan logistik dalam tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil evaluasi pada penyelenggaraan acara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif, mendeskripsikan secara sistematis faktual dan akurat terkait objek penelitian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik observasi dengan pengamatan 

serta pencatatan langsung, perpustakaan dengan pengumpulan data dari teori pustaka yang berhubungan dengan 

pengadaan logistik dan dokumentasi sebagai komponen pendukung memberikan gambaran di lapangan. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil pengumpulan data yang didapatkan lalu 

dilakukan pengolahan data. Hasil dari penelitian menjelaskan tentang tiga tahapan pengadaan logistik, yaitu 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian evaluasi. Dimana tahapan-tahapan tersebut dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil kerja yang efektif, efisien dan maksimal dalam penyelenggaraan acara. Dua tahapan awal, 

yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan sebagai tahapan yang sangat krusial karena untuk memulai dibutuhkan 

persiapan dan perhitungan yang matang serta ketika pelaksanaan diharuskan minim risiko dan kendala yang 

dapat menghambat dalam pengadaan logistik. Tahap terakhir penilaian evaluasi kerja untuk mempelajari 

permasalahan dan solusi yang nantinya akan digunakan untuk acara mendatang, evaluasi yang didapat terkait 

faktor pendukung dan penghabat. Faktor pendukung yang dimiliki adalah informasi kegiatan secara lengkap, 

data tahun sebelumnya dan keuangan perusahaan. Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya 

koordinasi dan perubahan yang mendadak. 

 

Kata Kunci: evaluasi, pengadaan logistik, pelaksanaan, perencanaan. 
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PENDAHULUAN  

 

     MICE (Meeting, Incentive, Conference 

and Exhibition) merupakan industri yang 

sedang berkembang pesat pada beberapa 

tahun belakang dan seiring berjalannya 

waktu industri ini akan terus berkembang. 

Dunia MICE dan merupakan dunia bisnis 

yang sangat menjanjikan namun masih 

sangat baru dalam masyarakat karena 

belum banyak memiliki peminat seperti 

bisnis lain pada umumnya. 

     Kegiatan MICE dan Kepariwisataan 

yang sedang berkembang pesat menjadikan 

industri kreatif ini salah satu sektor 

pariwisata yang paling menjanjikan untuk 

dikembangkan. Salah satu bidang yang 

juga sedang melesat berkembang di 

samping MICE yaitu Special Event. 

Seiring dengan berkembangnya industri 

kreatif pariwisata, bidang special event 

mengalami perkembangan yang sangat 

pesat di tiap tahunnya. Penyelenggaraan 

special event memiliki peran yang besar di 

industri kreatif karena pada tiap tahunnya 

mengalami peningkatan yang signifikan.  

     Dalam penyelenggaran event di industri 

kreatif MICE Indonesia, produksi atau 

logistik barang merupakan salah satu hal 

terpenting. Hal tesebut didukung oleh teori 

Kennedy, John (2009) terkait manajemen 

event. Pengetahuan atau ilmu yang 

menjelaskan tentang produksi dan logistik 

terdapat pada ilmu pengadaan logistik. 

Pengadaan logistik adalah bagian dari 

proses supply chain management yang 

memiliki fungsi penting dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian efektifitas dan efisiensi 

penyimpanan dan aliran barang, pelayanan 

dan informasi. Terdapat ketertarikan untuk 

melakukan penelitian pada pengadaan 

logistik pada event yang diselenggarakan 

oleh PT Samsara Indonesia Sentosa.  

     Dewasa ini, industri kreatif MICE telah 

berkembang pesat dan PT Samsara 

Indonesia Sentosa menjadi salah satu 

perusahaan yang berkontribusi dalam hal 

tersebut dengan adanya pengadaan serta 

produksi barang yang mendukung 

penyelenggaraan event di 

JABODETABEK khususnya DKI Jakarta. 

Dalam hal pengadaan logistik yang ada 

pada event PT Samsara Indonesia Sentosa 

membuat ketertarikan untuk melakukan 

penenelitian dengan judul “Pengadaan 

Logistik pada Event Festival Oktobeerfeast 

2019”. 

     Adapun masalah yang dikemukakan di 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengadaan logistik ketika 

perencanaan pada event festival 

Oktobeerfeast 2019 oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa? 

2. Bagaimana pengadaan logistik ketika 

pelaksanaan pada event festival 

Oktobeerfeast 2019 oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa? 

3. Bagaimana hasil evaluasi dari 

pengadaan logistik pada event festival 

Oktobeerfeast 2019 oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa? 

     Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini adalah:  

1. Untuk memahami pengadaan logistik 

ketika persiapan pada event festival 

Oktobeerfeast 2019 oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa. 

2. Untuk memahami pengadaan logistik 

ketika pelaksanaan pada event festival 

Oktobeerfeast 2019 oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa. 

3. Untuk memahami hasil evaluasi dari 

pengadaan logistik pada event festival 

Oktobeerfeast 2019 oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa.   
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METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan objek penelitian 

secara sistematis, faktual dan akurat.  

     Tempat melakukan penelitian di 

Perusahaan Event Production yang 

berlokasi di Cinere Belleveu Suites Tower 

B, Jl. Merawan No. 1, Pangkalan Jati, 

Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, 16513 

waktu penelitian yang dilakukan adalah 

pada tanggal 1 September sampai dengan 1 

Januari 2020. 

     Dalam pengumpulan data, 

menggunakan tiga metode yaitu, metode 

obeservasi melakukan pengamatan dan 

pencatatan untuk mendapatkan hasil data, 

metode perpustakaan dengan mempelajari 

dan mengumpulkan data serta teori dari 

pustaka dan metode dokumentasi sebagai 

arsip-arsip dokumen yang memberikan 

gambaran langsung di lapangan serta 

menjadi gambaran visual. 

     Metode analisis  yang akan digunakan 

pada penelitian ini  adalah metode 

kualitatif yang menekankan pada aspek 

pemahaman lebih mendalam terhadap 

suatu masalah dibandingkan melihat dari 

sisi sebuah permasalahan dan data tersebut 

diolah bedasarkan data yang didapatkan 

pada pengumpulan data pengadaan logistik 

event Oktobeerfeast 2019. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Pada pengadaan logistik dalam 

penyelenggaraan event festival 

Oktobeerfeast 2019 terbagi atas tiga tahap 

yaitu tahap perencanaan dan tahap 

pelaksanaan, setelah dua tahapan tersebut 

dilalui akan dapat disimpulkan dengan satu 

tahapan evaluasi dimana terdapat nilai 

evaluasi dalam pengadaan logistik pada 

event. Tiap tahapan dalam pengadaan 

logistik merupakan proses yang amat 

penting untuk dimaksimalkan, hal tersebut 

untuk mendapatkan hasil kerja yang 

terbaik. Kegiatan atau tahapan terserbut 

menyesuaikan dengan adanya teori 

penjelasan menurut Subagya (1994) terkait 

pengadaan logistik yaitu, manajemen 

logistik adalah kegiatan-kegiatan yang 

bertujuan untuk mencapai daya guna 

efisiensi yang optimal di dalam 

memanfaatkan barang dan jasa. 

 

Gambar 1. Alur Perencanaan Pengadaan 

Logistik pada Event Oktobeerfeast 2019 

 

 
Sumber: Data diolah tahun 2019. 

 

     Berdasarkan gambar tersebut pada 

tahapan perencanaan pengadaan logistik 
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event Oktobeerfeast 2019 terdapat 

beberapa alur. Dimulai dari proses 

Penunjukan Langsung PT Samsara 

Indonesia Sentosa oleh Ismaya Group, 

meeting coordination kedua belah pihak, 

dilanjutkan dengan site inspection, 

pemenuhan kebutuhan barang, penentuan 

bahan dan material logistik, penganggaran 

biaya pengadaan logistik dan penawaran 

serta yang terakhir pengiriman purchasing 

order and dealing. 

     Selanjutnya, tahapan yang akan dilalui 

adalah pelaksanaan pengadan logistik pada 

event Oktobeerfeast 2019. Tahapan ini 

akan membahas tentang proses 

pelaksanaan pengadaan logistik yang 

digambarkan dengan alur dibawah ini. 

 

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Pengadaan 

Logistik pada Event Oktobeerfeast 2019 

 

 
Sumber: Data diolah tahun 2019. 

 

     Data diatas menjelaskan mengenai 

tahapan pelaksanaan, dimulai dengan 

koordinasi dari internal tim unit produksi 

PT Samsara Indonesia Sentosa, produksi 

logistik barang, technical meeting and 

progress report, loading in event, 

controlling event, loading out dan diakhiri 

dengan pengriman invoice ke Ismaya 

Group. 

 

 Pembahasan 

     Pada pengadaan logistik dalam 

penyelenggaraan event festival 

Oktobeerfeast 2019 terbagi atas tiga tahap 

yaitu tahap perencanaan dan tahap 

pelaksanaan, setelah dua tahapan tersebut 

dilalui akan dapat disimpulkan dengan satu 

tahapan evaluasi dimana terdapat nilai 

evaluasi dalam pengadaan logistik pada 

event. Tahapan-tahapan tersebut didukung 

pada teori yang diungkapkan oleh 

Bowersox (2006) dan Siahaya (2012) 

terkait supply chain managemnent yang 

mengacu dengan adanya tahapan 

Perencanaan dan Tahapan Pelaksanaan 

pada pengadaan logistik. Disisi lain, 

pengadaan logistik pada penyelenggaraan 

Oktobeerfeast 2019 dalam hal fungsinya 

mengacu pada fungsi manajemen logistik 

oleh Abbas (2002) serta adanya teori dari 

Dwiantara dan Sumarto (2004) yang 

menyatakan bahwa fungsi pengadaan ini 

pada hakikatnya merupakan serangkaian 

kegiatan untuk menyediakan logistik 

sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan 

dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu 

maupun tempat, dengan harga dan sumber 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

     Tahapan pertama yaitu tahap 

perencanaan akan membahas tentang awal 

mula project event ini didapatkan oleh PT 

Samsara Indonesia Sentosa hingga proses 

akhir. Tanpa perencanaan yang baik 

mustahil diperoleh tata kelola logistik yang 
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handal pada pengadaan logistik. Pada 

akhirnya, tanpa perencanaan perusahaan 

yang baik tidak akan dapat 

mengalokasikan sumber dana keuangan 

yang memadai untuk pengadaan barang-

barang sesuai dengan kebutuhan. 

Akibatnya tentu fatal, unit-unit kerja yang 

ada tidak dapat menjalankan aktifitasnya 

untuk mencapai tujuan pengadaan logistik 

dan perusahaan secara keseluruhan 

Tahapan ini merupakan tahapan yang 

penting dan krusial dikarenakan tanggung 

jawab dan kewajiban sebagai penyedia jasa 

logistik event yang harus diselesaikan. 

Maka dari itu penentuan kebutuhan 

pengadaan logistik dan penganggaran 

biaya harus dilakukan secara teliti dan 

detail. 

     Tahap kedua atau tahap pelaksanaan 

adalah awal pelaksanaan pengadaan 

barang, proses meeting coordination 

hingga pengiriman invoice.  

     Berikut adalah penjelasan mengenai 

tahapan pelaksanaan pengadaan logistik 

pada event Oktobeerfeast 2019. 

1. Koordinasi internal unit kerja 

produksi untuk memulai pengerjaan 

produksi logistik event. 

2.    Pengerjaan produksi logistik event. 

3. Technical meeting and progress 

dengan pihak Ismaya Group untuk 

persiapan loading in event. 

4. Loading-in event, mulai dengan 

adanya pengurusan surat loading 

oleh PIC venue dan dilanjutkan 

dengan pemuatan barang. 

5.   Pada saat during event dilakukannya 

controlling and monitoring, dimana 

berjaga jika adanya kerusakan pada 

logistik barang. 

6. Ketika event  telah berakhir, 

pengurusan surat loading out 

dilakukan dan dilanjutkan dengan 

bongkaran muatan. 

7. Setelah loading out selesai dan acara 

berjalan dengan tidak adanya kendala 

teknis di bidang logistik, PT Samsara 

Indonesia mengirimkan invoice untuk 

penagihan pelunasan biaya 

pengadaan logistik event yang telah 

disediakan. 

 

     Setelah dua tahapan tersebut dilalui 

akan dapat disimpulkan melalui tahapan 

evaluasi untuk dapat menjabarkan segala 

kendala permasalahan dan solusi 

penyelesaiaan masalah, tahapan ini 

memiliki manfaat untuk mendapatkan 

pembelajaran dari suatu kendala serta 

solusinya. Tahapan evaluasi pada 

pengadaan logistik event adalah melakukan 

evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan 

tahapan akhir, dimana pentingnya untuk 

dapat melihat permasalahan serta solusi 

pemecahan masalah. Evaluas yang didapat 

pada penyelenggaraan event Oktobeerfeast 

2019 dirincikan dengan adanya faktor 

pendukung dan penghambat pengadaan 

logistik event tersebut. Berikut rincian 

faktor pendukung dan penghambat pada 

tahapan evaluasi. 

     Faktor pendukung pada pengadaan 

logistik event Oktobeerfeast 2019 adalah 

sebagai berikut. 

1. Informasi event yang lengkap telah 

dimiliki oleh PT Samsara Indonesia 

Sentosa, hal tersebut memudahkan 

dalam proses pengadaan logistik 

yang ditentukan. 

2. Dokumentasi dan evaluasi dari event 

Oktobeerfeast 2018 dan sebelumnya 

sangat membantu sebagai referensi 

dalam tahapan perencanaan dan 

pelaksanaan pengadaan logistik event 

pada tahun ini. 

3. Keuangan dan anggaran biaya yang 

dimiliki perusahaan menjadi salah 

satu faktor pendukung dikarenakan 
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akan memudahkan dalam operasional 

pengadaan logistik. 

     Faktor penghabat pada pengadaan 

logistik event Oktobeerfeast 2019 adalah 

sebagai berikut. 

1. Koordinasi pihak Ismaya Group 

sebagai klien dan PT Samsara 

Indonesia Sentosa sebagai penyedia 

jasa pengadaan logistik event, hal ini 

dikarenakan masih terjadi miss 

communication pada tahapan 

perencanaan dan pelaksanaan 

walaupun masih dapat dituntaskan 

dengan baik. 

2. Terjadi perubahan yang mendadak 

dari beberapa pihak stakeholder, 

dimana hal tersebut menghambat 

dalam tahapan pelaksanaan. Dalam 

hal penghabat tersebut masih dapat 

diselesaikan oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa dengan win win 

solution. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berikut merupakan kesimpulan dari 

pengadaan logistik pada penyelenggaraan 

event festival Oktobeerfeast 2019 oleh PT 

Samsara Indonesia Sentosa: 

1. Tiga tahapan pada pengadaan 

logistik, yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi 

merupakan tahapan yang diutuhkan 

untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam tiap event oleh 

penyedia jasa vendor production. 

Dua tahapan awal yang menjadi 

penentu dalam pengadaan logistik 

sudah dapat sesuai dengan alur 

flowchart. 

2. Terdapat tahapan awal dan 

pertengahan dalam pengadaan 

logistik pada penyelenggaraan 

event, yaitu tahapan perencanaan 

dan tahapan pelaksanaan. Tahapan 

perencanaan sebagai tahap awal 

yang sangat krusial  karena untuk 

memulai sebuah project event 

dibutuhkan perhitungan yang 

matang dalam setiap prosesnya. 

Tahap ini membantu agar pada 

Tahapan Pelaksanaan kedepannya 

lebih minim risiko kendala karena 

dalam pelaksanaan sangat 

diperlukan kinerja yang maksimal 

dari penyedia jasa vendor 

production.  

3. Dalam Pengadaan logistik tidak 

hanya dua tahap tersebut yang 

difokuskan melainkan ada tahap 

terakhir yaitu Tahapan Evaluasi 

Kendala dan Solusi. Dari dua 

tahapan tersebut pastinya akan 

terdapat suatu kendala yang tidak 

sesuai dengan perencanaan dalam 

pelaksanaannya, adanya kendala 

tersebut dapat terjadi dikarenakan 

faktor internal atau eksternal dan 

yang terpenting bagaimana solusi 

dalam penyelesaian kendala 

tersebut. Terdapat suatu nilai 

pembelajaran ketika tahapan 

evaluasi dilakukan karena sangat 

penting untuk event yang 

mendatangnya. Di sisi lain terdapat 

faktor pendukung dan pengahambat 

dalam penyelenggaraan event 

Oktobeerfeast 2019. 

 

 SARAN 

 

     Dalam penelitian yang dilakukan 

terdapat beberapa saran yang diberikan, 

yaitu pahapan Perencanaan dan 

Pelaksanaan diperlukan komunikasi yang 

lebih baik lagi dari Ismaya Group sebagai 

klien dan PT Samsara sebagai penyedia 

jasa dikarenakan masih terdapat 
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permasalahan komunikasi walaupun 

permasalahan atau kendala berasal dari 

pihak luar akan tetapi memberikan dampak 

kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Koordinasi dengan 

pihak venue perlu untuk ditegaskan kepada 

seluruh petugas yang berada di area event 

karena terdapat kendala yang 

menghabambat dalam pelaksanaan dari 

pihak venue. 
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ABSTRACT 
One of the field of work in preparation stage that has to be prepared in a mature and meticulously detailed manner 

is registration. Registration is one of the important aspects in an event because it’s commonly used as the first 

image of an event presented by the organizer. Registration itself acts as a registration process and data collection 

conducted by prospective participants. Participants usually can decide whether an event is good or not by the 

service performances that has been given on registration point. In addition, this research was conducted to find 

out how the preparation process for symposium registration in the Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society 

Meeting 2020 (APOTS). In this research, the writer used qualitative method with data collection technique such 

as observation and interview. The results found, that the symposium registration preparation process was divided 

into two different categories, participants and speakers. Where the registration activity for speakers begins with 

receiving prospective speaker databases, sending invitation letters, confirming prospective speakers, determining 

the main topics to be discussed, recording the attendance and completeness of speaker files, and sending detailed 

info about topics to be discussed by the speaker. Whereas the registration activity for participants that 

distinguishes is the absence of invitation letters but announcements, in addition participants must complete the 

registration process on the website to get e-tickets that will later be used as entry and exit access. After preparing, 

an evaluation before proceeding to the implementation stage must be carried out in order to avoid obstacles during 

the symposium. 

 
Keyword: Symposium, Preparation, Participant, Speaker, Registration. 

 

ABSTRAK 
Salah satu bidang kerja dari tahap persiapan yang harus diperhatikan secara matang dan rinci adalah registrasi. 

Kegiatan registrasi merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah acara karena registrasi berperan dalam 

memberikan kesan pertama dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Registrasi sendiri 

berperan sebagai proses pendaftaraan dan pendataan yang dilakukan oleh calon peserta. Peserta biasanya bisa 

menentukan baik atau buruknya suatu acara melalui kegiatan registrasi yang disediakan oleh pihak penyelenggara 

tersebut. Selain itu, penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses persiapan registrasi simposium 

dalam Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society Meeting 2020 (APOTS). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasilnya 

ditemukan, bahwa proses persiapan registrasi simposium dibagi menjadi dua kategori yang berbeda yaitu peserta 

dan pembicara. Dimana kegiatan registrasi untuk pembicara dimulai dengan penerimaan database calon pembicara, 

mengirimkan invitation letter, konfirmasi calon pembicara, menentukan topik utama yang akan dibahas, mendata 

kehadiran dan kelengkapan berkas pembicara, serta mengirimkan info detail mengenai topik yang akan dibahas 

oleh pembicara. Sedangkan dalam kegiatan registrasi untuk peserta yang membedakan adalah tidak adanya 

invitation letter melainkan announcement, selain itu peserta harus menyelesaikan proses registrasi pada website 

untuk mendapatkan e-ticket yang nantinya akan digunakan sebagai akses keluar masuk. Setelah melakukan 

persiapan maka evaluasi sebelum melanjutkan ke tahap pelaksanaan wajib dilakukan guna menghindari adanya 

kendala saat simposium berlangsung. 

 

Kata Kunci: Simposium, Persiapan, Peserta, Pembicara, Registrasi perbaiki kata kunci
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PENDAHULUAN 

 

     MICE dapat disebut sebagai sebuah 

rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan 

antara satu dan lainnya, dimana para 

pengusaha atau professional berkumpul 

pada suatu tempat yang terkondisikan oleh 

suatu permasalahan, pembahasan, atau 

kepentingan yang sama (Yoeti dalam 

Indrajaya, 2000). MICE telah dikenal 

sebagai salah satu sektor bisnis dalam 

industri pariwisata yang siap dijual kepada 

asosiasi, organisasi, badan, lembaga, 

korporasi, perusahaan besar dan sebagainya 

baik dalam skala daerah, regional, nasional 

dan maupun internasional. 

      Dimana dalam perkembangannya 

bukan hanya melibatkan sektor pariwisata 

saja tetapi juga sektor jasa transportasi, 

industri bisnis berskala besar maupun kecil 

(UKM) juga sektor ekonomi lainnya. Salah 

satu aspek dalam MICE (Meeting, 

Incentive, Convention, and Exhibition) 

yang sering dikenal oleh para stakeholders 

terutama asosiasi adalah Meeting. 

      Menurut Kesrul (2004:8), Meeting 

adalah pertemuan atau persidangan yang 

diselenggarakan oleh kelompok orang yang 

tergabung dalam asosiasi, perkumpulan 

atau perserikatan dengan tujuan 

mengembangkan profesionalisme, 

peningkatan  sumber daya manusia, 

menggalang kerja sama anggota dan 

pengurus, menyebarluaskan informasi 

terbaru, publikasi, atau hubungan 

kemasyarakatan.  

      Meeting memiliki banyak jenis kegiatan 

didalamnya seperti seminar, workshop, 

simposium, hingga lokakarya. Simposium 

sendiri merupakan kegiatan diskusi untuk 

membahas suatu persoalan dari berbagai 

sudut pandang dengan melakukan interaksi 

tanya-jawab dari seorang ahli dalam 

bidangnya dengan peserta yang terlibat.  

      MICE sendiri memiliki tiga tahapan 

penting yaitu persiapan, pelaksanaan dan 

penyelenggaran. Dari ketiga tahap tersebut 

tahap persiapan merupakan tahapan paling 

awal dan penting dalam kegiatan MICE 

karena tahap ini penentu sukses atau 

tidaknya sebuah acara. Persiapan 

merupakan tahap sebelum event 

dilaksanakan dan dalam tahap ini semua 

harus disiapkan secara matang dan rinci 

terutama pada kegiatan registrasi yang 

merupakan salah satu aspek penting dalam 

sebuah acara. Karena registrasi merupakan 

kesan pertama yang diberikan oleh pihak 

organizer/penyelenggara kepada peserta 

dan dari kegiatan tersebut lah peserta mulai 

menilai baik atau buruknya suatu acara. 

Selain itu, kegiatan registrasi sangat penting 

guna mendata identitas peserta yang hadir 

serta memberikan perlakuan khusus 

sehingga setiap peserta memperoleh 

informasi sesuai kebutuhannya masing-

masing. 

      Registrasi adalah kegiatan atau proses 

pendaftaran terdaftar yang dapat 

diterjemahkan secara singkat menjadi 

“pendaftaran”. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia kata registrasi yang 

berasal kata register dapat diartikan menjadi 

“pendaftaran” dan “pendataan”. 

      Kegiatan registasi suatu acara tidak 

dapat berjalan dengan lancar karena tahap 

ini lah yang menentukan berapa banyak 

jumlah kursi, meja, serta konsumsi yang 

akan disediakan oleh organizer atau 

penyelenggara. Saat ini sistem registrasi 

yang digunakan pun sudah canggih (melalui 

internet/online) dan tidak seperti jaman 

dahulu yang masih menggunakan buku 

tamu (secara manual). Meskipun begitu, 

sistem yang canggih sekalipun masih bisa 

mengalami gangguan seperti error, website 

mengalami crash atau software yang 

digunakan tiba-tiba mengalami kerusakan. 
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METODE PENELITIAN 

 

      Dalam proses pembuatan jurnal ini, 

penilitian yang dilakukan bersifat kualitatif 

dengan menggunakan teknik analisis data 

Triangulasi. Teknik tersebut digunakan 

untuk mengetahui keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap 

objek penelitian. Pemilihan tersebut 

ditetapkan untuk mengetahui bagaimana 

proses persiapan registrasi, khususnya 

dalam kegiataan simposium.  

      Adapun data yang kami memiliki 

menyangkut peserta registrasi yaitu 

Pembicara dan Peserta Asia Pacific 

Ophthalmic Trauma Society Meeting. 

Pembicara sendiri meliputi Anggota Asia 

Pacific Ophthalmic Trauma Society, 

Anggota Perhimpunan Dokter Mata 

Indonesia (PERDAMI), Ocularist, Panitia 

Pelaksana APOTS 2020 dan Dokter 

Spesialis Mata (yang direkomendasikan 

oleh pihak klien). Sedangkan, Peserta 

meliputi Anggota Asia Pacific Ophthalmic 

Trauma Society, Anggota Anggota 

Perhimpunan Dokter Mata Indonesia 

(PERDAMI), Residen Spesialis Mata, 

Dokter Umum dan Perawat. 

      Demi memperoleh hasil dari tujuan 

peneliatian, kami menggunakan teori yang 

dijelaskan oleh International Association of 

Business Communicators (2014) mengenai 

persiapan proses registrasi terdapat 

checklist yang harus dipersiapkan dan 

dilakukan yaitu, a) Menyiapkan 

informasi; b) Menentukan informasi 

yang dibutuhkan; c) Mempersiapkan 

area onsite dan online registration; d) 

Persiapan petugas registrasi. Seluruh data 

penelitian ini didapatkan dari hasil lapangan 

disaat proses Prakter Kerja Lapangan 

dengan melakukan proses persiapan 

registrasi simposium sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan.  

 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

      Berikut adalah alur proses kegiatan 

registrasi simposium yang telah dibagi 

menjadi dua kategori yaitu Pembicara & 

Peserta. Data ini didapatkan melalui 

observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan selama pengumpulan data untuk 

memenuhi hasil peneliatan ini.  

 

Gambar 1.0 - Alur Proses Kegiatan 

Registrasi Pembicara Simposium 

 

 
 

Sumber: Data diolah Tahun 2019 

 

      Berikut adalah penjelasan rinci proses 

kegiatan registrasi pembicara simposium 

dalam APOTS 2020: 

1.1 Pengumpulan database calon 

pembicara 

      Dalam proses pengumpulan database, 

penyelenggara mendapat arahan langsung 
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dari panitia APOTS 2020 mengingat acara 

tersebut bersifat internasional dan 

berhubungan langsung dengan dokter 

spesialis mata dari berbagai negara maka 

dari itu proses pengumpulan database harus 

mendapat arahan dan konfirmasi dari 

panitia pelaksana terkait serta tidak bisa 

dilakukan secara sembarangan. Terdapat 

beberapa kategori pembicara di dalam 

kegiatan simposium dan diantarannya 

adalah Anggota Asia Pacific Ophthalmic 

Trauma Society, Anggota Perhimpunan 

Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), 

Ocularist, Panitia Pelaksana APOTS 2020 

dan Dokter Spesialis Mata (yang 

direkomendasikan oleh pihak klien).  

 

1.2 Mengirimkan Invitation Letter 

(termasuk Permintaan Topik 

Pembahasan & CV Pembicara)  

      Pengiriman invitation letter dilakukan 

melalui email dan dikirimkan dalam bentuk 

PDF kepada masing – masing pembicara. 

Informasi yang terdapat invitation letter 

kurang lebih sama antara satu dan lainnya, 

yang membedakan adalah tema 

pembahasan yang diberikan. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, pihak 

penyelenggara akan meminta 3 – 4 topik 

pembahasan yang ingin diangkat sesuai 

dengan tema yang telah diberikan.  

 

1.3 Konfirmasi calon pembicara 

      Pada tahap ini pihak penyelenggara 

menanyakan kehadiran calon pembicara 

melalui balasan email dalam kegiatan 

simposium APOTS 2020. Adapaun respon 

calon pembicara yang diterima oleh pihak 

penyelenggara sebagai berikut: 

a. Pembicara meminta follow – up 

dilain waktu 

b. Pembicara tidak dapat hadir 

dalam kegiatan APOTS 2020 

c. Pembicara bersedia hadir dalam 

kegiatan APOTS 2020 

 

1.4 Pembicara mengirimkan CV dan 

Topik Pembahasan 

      Setelah pembicara mengkonfirmasi 

kehadirannya dalam kegiatan APOTS 2020, 

pembicara diharuskan untuk memberikan 3 

– 4 topik pembahasan yang akan diangkat 

dalam kegiatan simposium sesuai dengan 

tema yang telah diberikan dan melampirkan 

CV sebagai material yang akan digunakan 

untuk memperkenalkan pembicara kepada 

peserta yang hadir serta memudahkan 

peserta simposium dalam mengenali 

pembicara dan melihat pengalaman serta 

jam terbang yang dimilikinya.  

 

1.5 Penyelenggara mendata kehadiran 

dan kelengkapan berkas pembicara 

      Guna memudahkan penyelenggara 

mendata kehadiran dan kelengkapan berkas 

dari banyaknya pembicara (baik nasional 

maupun internasional), dibuatlah list 

speaker yang sudah melakukan konfirmasi 

dan memenuhi kelengkapan berkas. Setiap 

harinya, pengiriman invitation letter 

dibatasi untuk menghindari adanya 

kesalahan pengiriman alamat dan 

penyertaaan topik umum simposium.  

 

1.6 Penyelenggara mengirimkan info 

detail mengenai topik, sesi dan 

tempat/ruangan simposium 

dilaksanakan 

      Dari 3 – 4 topik pembahasan yang 

diterima nantinya akan dipilih satu atau dua 

topik pembahasan untuk dijadikan topik 

pembahasan utama dalam kegiatan 

simposium APOTS 2020. Setelah itu, pihak 

penyelenggarakan juga akan menentukan 

sesi dan waktu dimana pembicara bisa 

membawakan topik pembahasannya 



 

Alitta Rizki Yanera, Imam Syafganti. (2020). 

tersebut sesuai dengan slots atau jadwal 

kegiatan simposium.  

 

Gambar 2.0 – Alur Proses Kegiatan 

Registrasi Peserta Simposium 

 

 
Sumber: Data diolah Tahun 2019 

 

2.1 Pengumpulan database peserta 

      Terdapat beberapa kategori peserta di 

dalam kegiatan simposium APOTS 2020 

diantaranya adalah Anggota Asia Pacific 

Ophthalmic Trauma Society, Anggota 

Anggota Perhimpunan Dokter Mata 

Indonesia (PERDAMI), Residen Spesialis 

Mata, Dokter Umum dan Perawat. 

 

2.2 Mengirimkan announcement kepada 

peserta 

      Penyelenggara menggunakan sistem 

email blast dan sms blast dalam 

mengirimkan announcement.  

a. Email Blast 

 Proses email blast dilakukan dengan 

cara mengirimkan email yang berisikan 

announcement kepada para calon peserta 

yang terdapat dalam database bahwa akan 

diadakannya kegiatan APOTS 2020 beserta 

dengan keterangan tempat dan waktunya. 

Marketing channel tidak membutuhkan 

biaya besar, mengingat tersedia berbagai 

layanan email blast gratis.  

b. SMS Blast 

 Proses sms blast dilakukan dengan 

cara mengirimkan pesan yang berisikan 

Announcement dalam bentuk 

pemberitahuan kepada calon peserta yang 

terdapat dalam database bahwa akan 

diadakannya kegiatan APOTS 2020 beserta 

dengan keterangan tempat dan waktunya. 

Selain itu, terdapat juga tautan link website 

resmi APOTS 2020 agar calon peserta yang 

tertarik bisa langsung melakukan registrasi. 

Kegiatan sms blast tersebut dinilai efektif 

karena menurut data statistika yang dilansir 

oleh Mobile Phone Marketing US, ada lebih 

dari 90% populasi di dunia memiliki 

telepon seluler. 

 

2.3 Konfirmasi Calon Peserta  

      Pada tahap ini pihak penyelenggara 

memastikan kehadiran calon peserta dalam 

kegiatan simposium APOTS 2020. 

Konfirmasi dilakukan guna membantu 

penyelenggara dalam menentukan jumlah 

konsumsi, bangku yang tersedia dan 

berbagai aspek lainnya. Berikut adalah 

tanggapan peserta mengenai 

Announcement yang telah dikirimkan oleh 

pihak penyelenggara: 

a. Peserta meminta follow – up di 

lain waktu 

b. Peserta tidak dapat mengikuti 

kegiatan APOTS 2020 

c. Peserta ingin mengikuti 

kegiatan APOTS 2020 

 

2.4 Peserta melakukan proses registrasi 

melalui website 
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      Peserta hanya bisa melakukan 

pendaftaran melalui website dengan cara 

mengunjungi www.apots2020.com yang 

merupakan website resmi APOTS 2020. 

Setelah itu, pilih menu Registration dan 

seketika akan muncul beberapa tiket sesuai 

dengan jenis dan klasifikasinya. Setelah 

selesai, peserta bisa membuat akun untuk 

bisa melakukan transaksi untuk 

mendapatkan E – Ticket. 

 

Pembahasan 

      Menurut teori yang dijelaskan oleh 

International Association of Business 

Communicators (2014) mengenai persiapan 

proses registrasi terdapat checklist yang 

harus dipersiapkan dan dilakukan. Terdapat 

4 tahap utama yang harus dilakukan dalam 

melakukan proses persiapan registrasi 

yaitu: 

a. Menyiapkan informasi 

      Dalam hal ini, persiapan informasi yang 

dilakukan pada proses persiapan registrasi 

simposium pada kategori pembicara dan 

peserta adalah menerima database yang 

telah disiapkan oleh pihak klien. Karena 

pada dasarnya simposim merupakan 

pertemuan sejumlah ahli dalam bidang 

tertentu yang membahas suatu masalah. 

Maka dari itu, calon peserta yang hadir pun 

harus disesuaikan dengan topik dan 

permasalahan yang ingin dibahas dalam 

kegiatan tersebut. Selain itu, simposium 

sendiri sifatnya tidak terbuka untuk umum 

dan biasanya diadakan oleh pihak asosiasi 

yang menaungi suatu bidang ahli. 

b. Menentukan informasi yang 

dibutuhkan 

      Melalui alur proses persiapan registrasi 

simposium yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

proses persiapan registrasi untuk pembicara 

dam peserta memiliki proses dan kegiatan 

yang berbeda. Pada penentuan informasi 

yang dibutuhkan, pihak panitia meminta 

calon pembicara untuk mengirimkan 

setidaknya tiga topik pembahasan yang 

akan mereka bahas dalam simposium 

nantinya dan juga permintaan CV 

pembicara yang akan digunakan untuk 

memudahkan pihak penyelenggara untuk 

menceritakan pengalaman serta jam terbang 

dari calon pembicara tersebut.  

      Sedangkan dalam kategori peserta, 

pihak penyelenggara menyarankan peserta 

untuk melakukan registrasi melalui official 

website APOTS 2020 yang dimana peserta 

diminta untuk memenuhi data yang 

berhubungan dengan informasi pribadi 

(nama lengkap, alamat lengkap, nomor 

telepon aktif, dan lainnya) agar bias 

mendapatkan akses keluar – masuk acara 

simposium tersebut.  

c. Mempersiapkan area onsite dan 

online registration 

      Pelaksanaan kegiatan simposium 

tersebut rencananya akan dilaksanakan di 

Bali, tepatnya pada hari Kamis – Minggu 

pada tanggal 3 s/d 6 September 2020 di 

Hotel Anvaya, Bali. Penentuan area onsite 

registrasi pun belum dapat dipastikan 

karena pihak penyelenggara belum 

memiliki kesempatan untuk melakukan site 

– inspection ke lokasi tersebut. Adapun area 

online registrasi, seluruhnya akan dilakukan 

melalui website official APOTS 2020, 

walaupun nantinya peserta tetap harus 

menukarkan E – Ticket yang telah mereka 

terima menjadi Delegates Badge.  

d. Persiapan petugas registrasi 

      Ditahap ini segala proses persiapan 

registrasi simposium telah dilaksanakan dan 

pihak penyelenggara merapihkan semua 

data dan dokumen yang diperlukan untuk 

pelaksanaan onsite registration dan 

pelaksanaan simposium nantinya. Pihak 

penyelenggara harus memastikan bahwa 

semua kebutuhan registrasi aman dan telah 

http://www.apots2020.com/
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siap untuk digunakan serta kegiatan 

registrasi pun sudah bisa dilaksanakan.  

      Melalui peneliatian ini ditemukan fakta 

bahwa kegiatan dalam proses persiapan 

registrasi atau pre – registrasi penting 

dilakukan guna menunjang angka peserta 

serta pembicara yang hadir dalam APOTS 

2020. Selain itu, kegiatan tersebut juga 

membantu memudahkan pihak 

penyelenggara dalam mendata pengunjung 

pada saat onsite registration berlangsung. 

Bukan hanya itu, dalam proses nya sendiri, 

pihak penyelenggara menggunakan 

marketing tools sebagai cara untuk 

menyebarkan informasi mengenai APOTS 

2020 secara personal. Kegiatan email blast 

serta sms blast yang dilakukan akan 

memudahkan masyarakat dalam menerima 

informasi karena lebih dari 90% populasi di 

dunia saat ini menggunakan telepon seluler 

sebagai alat komunikasi yang terhubung 

dengan internet.  

       Kelebihan dari penelitian ini, sistem 

yang digunakan oleh pihak penyelenggara 

sudah terstruktur dengan jelas dan rapih 

sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu, 

kegiatan proses persiapan registrasi yang 

dilakukan menggunakan tools dan media 

yang dapat membantu memudahkan proses 

pendataan dan pendaftaran pada onsite 

registration nantinya. Namun, pada sistem 

yang digunakan untuk pembicara terdapat 

kelemahan yang dapat menghambat serta 

memperlambat proses persiapan registrasi. 

Dengan mengirimkan invitation letter 

melalui e-mail sering terjadi kesalahan 

alamat e-mail yang diberikan oleh pihak 

klien. Selain itu, sering kali terjadi slow 

respond dalam proses konfirmasi 

pembicara dikarenakan jadwal pembicara 

yang berhalangan hingga e-mail yang 

dikirimkan tidak terbaca oleh calon 

pembicara. 

      Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana proses persiapan 

registrasi simposium dalam APOTS 2020 

dilakukan. Serta memahami perbedaan 

antara sistem persiapan registrasi pembicara 

dan peserta dan juga bagaimana cara pihak 

penyelenggaran menarik calon peserta dan 

pembicara yang akan hadir. Serta 

membandingkan proses persiapan registrasi 

yang dijelaskan melalui teori yang ada dan 

pelaksanaannya secara langsung atau 

kegiatan yang dilakukan selama di 

lapangan.  

      Kelemahan yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah penulis hanya 

mendapatkan data pada proses persiapan 

registrasi simposium berlangsung 

dikarenakan pelaksanaan event yang akan 

dilaksanakan jauh setelah masa projek kerja 

lapangan penulis telah selesai. Maka dari 

itu, akan lebih baik jika kedepannya data 

yang didapatkan bisa lebih detail dan 

sempurna. 

 

KESIMPULAN 

 

     Melalui penelitian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan proses 

persiapan registrasi penting dilakukan guna 

menunjang banyak nya calon peserta serta 

pembicara yang hadir sesuai dengan target 

yang telah ditentukan yaitu 500 peserta dan 

500 pembicara. Selain itu, kegiata tersebut 

juga membantu memudahkan pihak 

penyelenggara dalam mendata saat proses 

onsite registration berlangsung, 

dikarenakan kedua kegiatan tersebut saling 

berhubungan erat. Selain itu, dalam 

kegiatan proses persiapan registrasi pihak 

penyelenggara bukan hanya mengirim 

ajakan serta menyebarkan informasi 

mengenai event tersebut. Tetapi juga 

memanfaatkan tools seperti marketing serta 

media komunikasi layaknya email dan sms. 
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Kualifikasi untuk calon peserta dan 

pembicara pun sudah ditentukan langsung 

oleh klien dengan mengirimkan database 

dari keduanya. Pre – registrasi sendiri 

bersifat krusial karena dalam kegiatan 

tersebut calon peserta bisa mendapat 

keuntungan lebih dibandingkan dengan 

onsite registration. Selain itu, jika calon 

pembicara berhalangan hadir, pihak 

penyelenggara masih memiliki waktu untuk 

mencari alternatif penggantinya. 

 

SARAN 

 

     Dalam proses persiapan registrasi 

simposium yang telah diteliti oleh penulis, 

baiknya pihak penyelenggara sering 

berkomunikasi dengan pihak klien guna 

menghindari adanya kesalahpahaman yang 

mungkin terjadi. Selain itu, dikarenakan 

target peserta dan pembicara yang sangat 

banyak, baiknya pihak penyelenggara 

menambah jumlah SDM yang membantu 

jalannya proses persiapan registrasi 

simposium dalam APOTS 2020. Selain itu, 

akan lebih efektif jika pihak penyelenggara 

menjadwalkan pengiriman email blast 

beserta invitation letter secara teratur dan 

telah dibatasi per harinya. Hal ini dilakukan 

guna mengurangi adanya kesalahan dalam 

alamat pengirim hingga informasi yang 

terdapat dalamnya. Akan lebih baik dan 

professional jika pihak penyelenggara tidak 

melakukan pengiriman yang berulang – 

ulang dikarenakan kesalahan dan 

kekeliruan yang dilakukan.  
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ABSTRACT 

Exhibition activities in Indonesia are increasing rapidly with the presence of Professional Exhibition Organizer 

services that are able to run exhibitions professionally and in accordance with the wishes of the client. Exhibitors 

are the most important element in an exhibition. Exhibitors are the participants who buy booths at an exhibition. 

In the exhibitor booth, there are several important aspects in supporting exhibitor satisfaction, one of which is the 

operational aspect of the booth, for example the operational aspects of the booths are, electricity, chairs, tables, 

and others. Checklists is done to reduce failures, help ensure consistency and completeness in carrying out tasks. 

The purpose of this study was to observe the stages of applying the exhibitor needs checklist at the Indonesia Dental 

Exhibition & Conference (IDEC) 2019. The research method used in this study was a qualitative method based on 

direct observation of the application of the checklist at the IDEC 2019 exhibition. This research was conducted 

directly, that is, by observation and active participation in exhibitor needs checklist activities at the IDEC 2019 

exhibition. The results of the research conducted were to find out how to apply the exhibitor needs checklist in the 

implementation of the IDEC 2019 exhibition 

 
Keywords: Checklist, Operational, Exhibition, Booth, Exhibitor 

 
ABSTRAK 

Kegiatan pameran di Indonesia semakin meningkat pesat dengan hadirnya jasa Professional Exhibition Organizer 

yang mampu menjalankan pameran dengan profesional dan sesuai dengan keinginan client. Exhibitor merupakan 

unsur terpenting dalam suatu pameran. Exhibitor merupakan peserta pameran yang membeli stan atau booth dalam 

suatu pameran. Di dalam stan exhibitor ada beberapa aspek penting dalam menunjang kepuasan exhibitor, salah 

satunya adalah aspek operasional booth, contoh aspek operasional stan antara lain, listrik, kursi, meja, dan lain 

lain. Checklist atau daftar periksa adalah jenis bantuan pekerjaan yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan, 

membantu memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam melaksanakan tugas. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengobservasi tahapan penerapan checklist kebutuhan exhibitor pada pelaksanaan pameran Indonesia 

Dental Exhibition & Conference (IDEC) 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif atas dasar observasi langsung terhadap penerapan checklist dalam pameran IDEC 2019. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara langsung, yaitu, dengan observasi dan melakukan 

partisipasi aktif dalam kegiatan checklist kebutuhan exhibitor pada pameran IDEC 2019. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan checklist kebutuhan exhibitor dalam pelaksanaan 

pameran IDEC 2019. 

 
Kata Kunci: Daftar Tilik, Operasional, Pameran, Stan, Peserta Pameran 

 

 

PENDAHULUAN 

 

     Pameran merupakan salah satu unsur 

dari bisnis MICE. Di Indonesia, kegiatan 

MICE khususnya pameran meningkat pesat 

seiring dengan bermunculannya 

Professional Exhibition Organizer. Salah 

satu Industri yang sering 

menyelenggarakan pameran adalah 

Industri Medis, khususnya kedokteran gigi. 

Indonesia Dental Exhibition & Conference 

(IDEC) 2019. 

     Merupakan salah satu pameran 

kedokteran gigi yang diselenggarakan di 

Jakarta, Indonesia. Dalam penyelenggaraan 

pameran IDEC 2019, exhibitor dari 

berbagai negara, termasuk dari Indonesia, 

membutuhkan aspek operasional didalam 

mailto:sekarmayang0305@gmail.com
mailto:sudatnothok@gmail.com
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booth mereka untuk menunjang promosi 

dan penjualan produk mereka. 

Contoh aspek operasional yang 

dibutuhkan oleh exhibitor diantara lain 

listrik, kursi, meja, internet installation, 

dan lain lain. 

Menurut Walter, (Walters, 2003:3-4) 

"Logistik merupakan fungsi yang 

melibatkan perpindahan, mengatur 

perpindahan barang dan penyimpanan 

material dalam perjalanannya dari pengirim 

awal, melalui rantai pasok dan sampai ke 

pelanggan akhir." 

Menurut Rogers & Tibben, (Rogers & 

Tibben Lembke, 1999:5)  

"Logistik didefinisikan oleh dewan 

manajemen logistik sebagai proses 

perencanaan, pelaksanaan dan 

mengendalikan aliran yang efisien dan 

efektif dalam biaya bahan baku di dalam 

proses persediaan, barang jadi, dan 

informasi yang terkait dari titik asal ke titik 

konsumsi untuk tujuan yang sesuai dengan 

persyaratan pelanggan" 

Dari teori diatas, dapat penulis 

simpulkan bahwa dalam perencanaan 

operational pameran atau pengadaan 

barang, perlu tindakan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Hal penting yang 

harus direncanakan yaitu bagaimana proses 

instalasi kebutuhan operasional dari vendor 

ke booth exhibitor didalam pameran. Agar 

pameran mencapai keberhasilan dan 

exhibitor merasa puas, dibutuhkan media 

yang tepat agar tidak terjadi kesalahan. 

Untuk mempermudah dalam menajemen 

tersebut maka diperlukanlah checklist 

kebutuhan operasional exhibitor yang 

bertujuan sebagai acuan penulis untuk 

dapat melakukan pengawasan instalasi 

kebutuhan operasional pada saat loading in 

serta set up kontruksi booth dan equipment 

lain yang diperlukan. 

Checklist itu sendiri memiliki arti suatu 

pencatatan yang bersifat selektif karena 

berisi suatu daftar kriteria yang spesifik dan 

dibatasi pada hal - hal yang bersifat 

observable atau dapat diamati 

pergerakannya. Checklist juga biasanya 

dilakukan bersamaan dengan metode 

pencatatan lain agar dapat 

mendokumentasikan dengan baik hal atau 

area yang spesifik tersebut. 

      Checklist atau daftar periksa juga 

termasuk jenis bantuan pekerjaan yang 

digunakan untuk mengurangi kegagalan, 

dan membantu untuk memastikan 

konsistensi dan kelengkapan dalam 

melaksanakan tugas. 

Dari pengertian Checklist diatas penulis 

dapat menyimpulkan `bahwa pengertian 

Checklist Kebutuhan Operasional 

Exhibitor merupakan ketepatan pencatatan 

spesifikasi, kuantitas dan hal spesifik lain 

dalam bentuk dokumen yang digunakan 

sebagai acuan instalasi equipment dan 

kebutuhan operasional booth exhibitor, 

contohnya, berapa barang yang di 

butuhkan oleh exhibitor, berapa listrik 

yang dibutuhkan oleh exhibitor dan lain 

lain. 

Acara IDEC 2019 dihadiri oleh 232 

merek dan perusahaan dari 18 negara, dan 

ada tiga paviliun dari China, Jerman, dan 

Korea Selatan. Karena jumlah exhibitor 

yang sangat banyak, Maka dari itu, 

penerapan checklist di anggap sangat 

perlu, agar memudahkan organizer untuk 

mengetahui kebutuhan masing – masing 

exhibitor. 

Dari fenomena diatas maka penulis 

akan mendeskripsikan bagaimana 

penerapan checklist pada pelaksanaan 

Pameran Indonesia Dental Exhibition & 

Conference (IDEC) 2019. 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif atas dasar observasi langsung 

terhadap penerapan checklist dalam 

pameran IDEC 2019. Penelitian diperoleh 

dari hasil observasi selama praktik kerja 

lapangan yang dilakukan selama enam 

bulan di PT. Traya Eksibisi Internasional 

sebagai Operational team dalam 

penyelenggaraan Pameran Indonesia 

Dental Exhibition & Conference (IDEC) 

2019. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan penulis adalah dengan cara 

secara langsung yaitu observasi dengan 

parsipasi aktif dalam kegiatan 

pengumpulan data kepada exhibitor untuk 

diolah menjadi checklist kebutuhan 

operasional exhibitor. 

Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah data asli yang didapat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Alat dan bahan 

yang digunakan selama kegiatn observasi 

dilakukan adalah berkas-berkas dan 

database yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pameran IDEC 2019. 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penjabaran deskriptif 

kualitatif. Metode ini dipilih karena 

bertujuan untuk mengungkapkan kejadian 

atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 

keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung pada persiapan hingga 

penyelesaian pameran Indonesia Dental 

Exhibition & Conference (IDEC) 2019 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Checklist kebutuhan operasional 

exhibitor dalam pameran Indonesia Dental 

Exhibition & Conference (IDEC) 2019 

 

Aplikasi Operational Form Checklist 

 

Gambar 1. Operational Form Checklist 

Kebutuhan Operasional Exhibitor IDEC 

2019 

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020 

 

     Berdasarkan tabel diatas, checklist 

formulir kebutuhan exhibitor memiliki 16 

formulir yang harus diisi oleh exhibitor, 

diantaranya adalah electricity installation, 

telephone installation, internet 

installation, installation drawing, water 

installation & Air Compressor, Booth 

space confirmation, contractor agreement, 

exhibitor badge, product display, 

advertising & program opportunity, 

Furniture rental, Audio Visual Rental, 

Booth event/ program, booth usage/ 

inquiries, invitation, & business matching. 

Dalam pengumpulan formulir 

kebutuhan operasional exhibitor, penulis 

sebagai team operasional memiliki alur 

penyediaan kebutuhan operasional 

exhibitor, untuk mengumpulkan formulir 

kebutuhan operasional exhibitor. Masing-

masing formulir memiliki deadline atau 

batas tanggal pengumpulan formulir 

kepada organizer. 
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Pembahasan 

Alur Penyediaan Kebutuhan 

operasional Exhibitor Pre-Event 

 

Gambar 2. Flow Chart Alur Penyediaan 

Kebutuhan Operasional Exhibitor Pre- 

Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020  

 

     Pada waktu Pra-event atau sebelum 

pameran, pertama-tama yang harus 

dilakukan dalam alur penyediaan 

kebutuhan operasional IDEC 2019 adalah 

dengan megirimkan seluruh formulir 

kebutuhan operasional exhibitor kepada 

seluruh exhibitor yang sudah deal akan 

menjadi peserta pameran IDEC 2019. 

Setelah itu, Organizer mengadakan 

Technical Meeting. Technical meeting 

exhibitor diadakan satu kali. Technical 

Meeting ini membahas tentang teknis 

loading serta pengumpulan form kebutuhan 

operasional dan juga terdapat informasi 

yang paling ter-update perihal pameran 

IDEC 2019 khususnya untuk exhibitor. 

Setelah melakukan Technical Meeting 

dan seluruh exhibitor sudah mengisi 

formulir kebutuhan operasional 

,selanjutnya organizer harus mengolah 

formulir tersebut kedalam tabel 

menggunakan Microsoft Excel. Isi dari 

Rekap Kebutuhan Operasional ini adalah 

dokumen dan data dari setiap formulir yang 

sudah diisi oleh peserta pameran. Rekap 

Kebutuhan Operasional ini akan 

mempermudah vendor kontraktor dan 

organizer untuk set-up kebutuhan logistik 

ke setiap booth peserta pameran. Setelah 

organizer sudah merekap seluruh 

kebutuhan operasional exhibitor IDEC 

2019, organizer akan melakukan marking 

booth untuk kelancaran dan kerapihan 

dalam proses instalasi kebutuhan operasionl 

exhibitor. 

Menurut Evelina (Evelina, 2005:80-89) 

"Marking adalah penentuan titik batas 

sebuah booth di sebuah event pameran / 

floorplan pameran yang dibuat dalam 

kertas dipetakan ke ukuran aslinya di 

lapangan." Menurut Teori diatas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa hal ini tentu 

wajib dilakukan agar seluruh vendor dan 

kontraktor dapat melihat zona dan booth 

yang akan dibangun, dan untuk meletakan 

 
Selesai 

 
Mulai 

Mengirimkan Fomurlir Kebutuhan 
Operasional Exhibtior IDEC 2019 

 
Melakukan Technical Meeting 

Melakukan Rekapitulasi data 
untuk dijadikan checklist 

 
Marking Booth 

Instalasi Kebutuhan Operasional 
Exhibitor 
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kebutuhan operasional setiap peserta 

pameran sesuai permintaan yang sudah 

diisi di formulir kebutuhan operasional. 

Selain itu, setiap pihak yang berkaitan 

khususnya kontraktor akan memegang 

sebuah floorplan sebagai acuan lebih jelas. 

Setelah dilakukannya marking hall oleh 

PIC hall, Official kontraktor IDEC 2019 

dan kontraktor masing- masing exhibitor 

mulai masuk kedalam jalur loading dock. 

Setiap mobil untuk loading dan truk 

kontraktor wajib menggunakan truck pass 

yang harus direkatkan di depan kaca mobil 

hal ini diperuntukan agar jalur loading dan 

keamanan didalam loading dock menjadi 

tertib. Setiap peserta pameran diberikan 

sebuah truck pass sesuai kebutuhan 

peserta pameran. Setelah proses set up 

dimulai, PIC Hall bertugas untuk terus 

memantau dan mengawasi kebutuhan 

operasional yang belum lengkap di setiap 

booth exhibitor. 

PIC Hall mengawasi dan menyamakan 

sesuai dengan checklist dan rekap 

kebutuhan operasional yang telah dibuat. 

Dalam alur penyediaan kebutuhan 

operasional exhibitor pada pre-event, 

checklist dari hasil rekap kebutuhan 

operasional sangat penting, untuk 

menghindarin kesalahan penempatan dan 

kesalahan instalasi. 

 

Alur Penyediaan Kebutuhan 

Operasional Exhibitor On-Site 

 

Gambar 3, Flow Chart Alur Penyediaan 

Kebutuhan Operasional Exhibitor On- 

Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020 

 

     Proses penyediaan kebutuhan 

operasional exhibitor IDEC 2019 On-site 

berlaku untuk exhibitor yang belum 

mengisi formulir kebutuhan operasional 

yang ingin menambahkan watt listrik, 

furniture, dan lain-lain. Tetapi, proses 

penyediaan kebutuhan logistik exhibitor 

pada saat On- site sangat terbatas karena 

sangat tergantung dari ketersediaan barang 

yang tersisa di workshop atau gudang dari 

official kontraktor IDEC 2019. Pertama-

tama, yang harus dilakukan adalah order 

atau memesan kebutuhan operasional ke 

pihak organizer, setelah itu, pihak 

organizer akan bantu memproses 

 
Selesai 

 
Mulai 

 
Order Kebutuhan Operasional 

Pengecekan ketersediaan 
barang kebutuhan operasional 

Pembuatan invoice dan 
melakukan pembayaran 

Installasi Barang kebutuhan 
operasional Exhibitor 
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persediaan kebutuhan operasional 

exhibitor tersebut. 

 

Tabel Rekap Pesanan Barang On-Site 

 

Gambar 4, Tabel Rekap Pesanan Barang 

On-Site 

 

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020 

 

     Tabel diatas merupakan rekap pesanan 

exhibitor yang di buat setelah Exhibitor 

memesan kepada pihak organizer, pihak 

organizer akan segera melakukan 

pengecekan ketersediaan barang ke vendor 

atau kontraktor, sebelum di setujui dan 

dibuat invoice, organizer harus 

memastikan terlebih dahulu bahwa barang 

yang dipesan masih tersedia. Setelah di cek 

ke vendor atau kontraktor terkait dengan 

ketersediaan barang, pihak organizer 

segera mengkonfirmasi kepada pihak 

exhibitor segera membuatkan invoice dan 

melakukan pembayaran. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil analisa penulis 

mengenai penerapan checklist kebutuhan 

operasional exhibitor IDEC 2019, 

Menyimpulkan bahwa penerapan checklist 

terbukti optimal sebagai acuan dalam 

pengawasan penyediaan kebutuhan 

operasional exhibitor pada pameran 

Indonesia Dental Exhibition & Conference 

(IDEC) 2019. Karena dengan penerapan 

checklist, organizer mengerjakan sesuai 

dengan checklist, dan hal ini dapat 

menghindari kesalahan jenis barang, 

penempatan instalasi, dan spesifikasi 

barang. 

 

SARAN 

 

     Untuk penyediaan kebutuhan logistik 

exhibitor IDEC 2019 sudah cukup 

terstruktur dengan baik, namun untuk hal-

hal yang menyebabkan kendala seperti 

pihak peserta mengirimkan formulir 

kebutuhan operasional jauh setelah masa 

jatuh tempo, seharusnya pihak organizer 

dengan tegas memberikan sanksi kepada 

para peserta yang melanggar masa deadline. 

Seperti uang kompensasi yang harus 

diberikan kepada pihak organizer. 
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ABSTRACT 

Development of technology and information makes a health professionals hold various associations to develop 

their knowledge through various events such as conferences, congresses, workshops, symposia and others. 

Congress is a large-scale association that is routinely held by an association. At a congress the medical 

association usually also holds various support programs such as workshops, gala dinners, social visits and others. 

Scientific-themed events have different ways of handling. Therefore it is necessary to know the preparatory steps 

taken by the organizer in holding medical-themed events. The purpose of this journal is to find how the organizer 

conducts event management activities in preparation for workshops as a supporting program at the medical 

congress and all necessary step at the event preparation stage. The data collection method used was the 

observation method, the documentation method and the interview method The study was conducted using 

qualitative methods by collecting data at the XII National Congress of the Indonesian Association of 

Anesthesiologists and Intensive Therapy Specialists (PERDATIN) and then comparing them with existing 

literature. Found that the preparations made are around concept preparation, venue selection, vendor contract 

negotiations, program making, logistics preparation and registration system preparation. 

 
Keyword: Congress, Event Management, Event Preparation, Supporting Program, Workshop. 

 
ABSTRAK 

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi menjadikan profesional di bidang kesehatan mengadakan 

berbagai perkumpulan untuk mengembangkan keilimuannya melalui berbagai event seperti konferessi, kongres, 

workshop, simposium dan lainnya. Kongres merupakan perkumpulan skala besar yang rutin diadakan oleh sebuah 

asosiasi. Pada sebuah kongres asosasi medis biasanya juga mengadakan berbagai program pendukung seperti 

workshop, gala dinner, kunjungan sosial dan lainnya. Event bertema keilmuan memiliki cara penangangan yang 

berbeda. Oleh karena itu perlu diketahui langkah-langkah persiapan yang dilakukan organizer dalam 

menyelenggarakan event bertema medis. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana organizer 

melakukan kegiatan manajement event saat persiapan workshop sebagai program pendukung pada sebuah kongres 

medis dan kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahap persiapan event. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode observasi, metode dokementasi dan metode wawancara. Analisis dilakukan dengan 

metode kualitatif  dengan mengumpulkan data-data pada saat Kongres Nasional XII Perhimpunan Dokter Spesialis 

Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin) kemudian membandingkannya dengan litertur yang ada. 

 
Kata Kunci: Manajemen Event, Kongres, Persiapan Event, Program Pendukung, Workshop. 

 

PENDAHULUAN   

 

     Konferensi, kongres dan konvensi 

merupakan bagian dari bisnis MICE yang 

sangat potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia. Apalagi dengan semakin 

terbukanya kerjasama dunia dalam berbagai 

cabang ilmu pengetahuan dengan 

membentuk asosiasi baik skala nasional 

maupun intenasional. Setiap perkumpulan 

tersebut biasanya mengadakan pertemuan 

baik skala besar dan kecil untuk berbagai 

kebutuhan. Salah satu perkumpulan besar 

tahunan yang diadakan suatu organisasi 

adalah kongres. Kongres biasa diadakan 

secara formal untuk membicarakan, 

mendiskusikan, dan mengambil keputusan 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

organisasi tersebut. Kongres menurut KBBI 

adalah  adalah pertemuan besar para wakil 

organisasi (politik, sosial, profesi) atau 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

mailto:aufawidias@gmail.com
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untuk mendiskusikan dan mengambil 

keputusan.  Perhimpunan Dokter Spesialis 

Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia 

(Perdatin) juga mengadakan kongres 

nasional yang menjadi agenda 3 tahun 

sekali dalam rangka melakukan Pemilihan 

Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi. 

Pada kongres ini diadakan juga workshop 

sebagai supporting program dengan total 24 

kelas yang diadakan paralel. 

     Seebaluck (2015) menjelaskan  bahwa  

conference/convention diartikan sebagai 

suatu pertemuan partisipatif yang dirancang 

terutama untuk tujuan diskusi, berbagi 

informasi, memecahkan masalah dan 

konsultasi. 

     Workshop, adalah seminar yang 

menekankan pada diskusi gratis, tukar-

menukat gagasan, mendemonstrasikan 

metode dan aplikasi prinsip dan 

keterampilan praktis (Abdullah, 2009). 

      Manajemen event adalah pekerjaan 

untuk mengadakan perkumpulan umum 

untuk tujuan yang spesifik dan 

mengarahkan tujuan spesifik yang sudah 

ditentukan yang dilakukan oleh persona, 

maupun lembaga professional. Manajemen 

Event juga bertanggung jawab untuk 

membuat desain event, merencanakan, dan 

mengkoordinasikan serta mengawasi guna 

merealisasikan kehadiran event. (Goldblatt, 

2002). Manajemen event sangat penting 

dalam penyelengaraan event. Manajemen 

yang baik akan menghasilkan event yang 

efektif dan efisien. Tahapan 

penyelenggaraan event dalam manajemen 

event dibagi menjadi tahap pre event, 

during event dan post event. Fokus 

manajemen event dan penanganannya pada 

tiap tahapan berbeda. Menurut Rutherfold 

(2009) pada tahap persiapan atau pra event, 

fokus manajemen seputar pada 

perencanaan, organizing dan staffing. 

Tahap pra event merupakan tahap persiapan 

yang sangat berpengaruh pada kelancaran 

event. Oleh karena perlu dipahami apa saja 

fokus manajemen event pada saat penangan 

persiapan event dan tahap-tahap yang 

dilakukan dalam penanganan persiapan 

supporting event. Studi kasus ini dilakukan 

pada penanganan workshop sebagai 

supporting event pada Kongres Nasional 

Perdatin. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu metode observasi dengan 

mengamati langsung saat persiapan event, 

metode dokementasi dan metode 

wawancara. Metode analisis data yang 

digunakan penulis adalah metode kualitatif, 

yaitu dengan mengumpulkan data-data 

pada saat Kongres Nasional XII 

Perhimpunan Dokter Spesialis 

Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia 

(Perdatin)  oleh  PT Ciptalaras Sepadan 

untuk kemudian dijabarkan dan 

diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan, 

kemudian dibandingkan dengan teori yang 

ada. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Tahapan-tahapan yang dilakukan 

organizer dalam mempersiapkan workshop 

pada kongres Nasional XII Perhimpunan 

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi 

Intensif Indonesia (PERDATIN) dapat 

dilihat pada bagan berikut: 

 

Tabel 1. Flow Chart Tahapan Persiapan 

Pelaksanaan 
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Sumber : Data diolah penulis 

 

Pembahasan 

1. Menentukan Tema dan Judul 

Penentuan tema dan judul dari kelas-kelas 

workshop dilakukan oleh panitia inti 

kongres Perdatin yang merupakan anggota 

Persatuan Dokter Anestesi Indonesia 

(Perdatin) cabang Bandung sebagai host 

dari kongres tersebut, kemudian diajukan 

ke pengurus pusat Persatuan Dokter 

Anestesi Indonesia (Perdatin). 

Pada tahapan penentuan keseluruhan 

tema dan judul supporting event pada 

kongres ini, pihak organizer tidak 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan.  

Adapun tema yang diangkat dilihat dari 

acara-acara yang sebelumnya pernah 

diadakan oleh asosiasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. Ditetapkan bahwa akan 

diselenggrakan 24 kelas workshop dengan 

berbagai macam tema.  

2. Menentukan Venue 

Setelah mendapatkan keputusan jumlah 

Workshop yang akan diadakan, maka 

ditentukanlah venue yang akan digunakan.  

Kriteria yang dicari adalah yang memiliki 

ball room yang dapat menampung 1300 

peserta kongres serta tersedia 24 meeting 

room untuk penyelenggaraan workshop.  

Venue yang terpilih adalah hotel Trans 

Luxury Bandung, Ibis Trans Bandung dan 

Horison Ultima Bandung.  Penentuan venue 

dilakukan hanya berdasarkan kedua aspek 

ini tanpa membuat checklist detail ketika 

melakukakan site inspection.  Hal ini 

berdampak buruk pada saat pelaksanaan, 

seperti ruangan yang sempit karena saat site 

inspection hanya berdasarkan perkiraan, 

toilet kurang bersih, ruangan tidak  kedap 

suara, dan lain sebagainya.    

3.  Menghubungi Master of Training 

Setelah  mendapatkan venue yang 

sesuai dengan kriteria, maka organizer 

menghubungi seluruh Master of Training. 

Master of Training adalah seorang dokter 

spesialis yang bertanggung jawab penuh 

dalam pelaksanaan pelatihan, baik dari 

menentukan materi, menentukan instruktur 

hingga persiapan keseluruhan pelatihan.  

Menentukan Tema dan Judul

Menentukan Venue

Menghubungi Master of 
Training

Menentukan rundown dan 
Instruktur

Registrasi Peserta

Mempersiapkan Peralatan

Menetapkan final rundown dan 
peralatan

Briefing Panitia

Loading in dan Setting up 
Ruangan

Briefing Instuktur dan inspeksi 
ruangan



 

Aufa Widiasury, Christina L. Rudatin. (2020). 

Tahapan pertama untuk menghubungi 

Master of Training adalah membuat surat 

resmi permohonan kesediaan menjadi 

Master of Training yang harus disetujui dan 

ditandatangani oleh Master of Training.  

Surat tersebut merupakan bukti 

kesepakatan bahwa pihak yang terpilih 

menjadi penanggung jawab berkenan dan 

berkewajiban menjaga kelancaran 

pelaksanaan pelatihan tersebut.   

4. Menentukan Materi, Rundown, dan 

Instruktur 

Setelah organizer menerima surat 

balasan kesediaan dari master of training, 

tahapan selanjutnya adalah berdiskusi 

mengenai waktu dan durasi pelaksanaan 

pelatihan yang tersedia. Kemudian master 

of training menentukan materi pelatihan 

sesuai dengan waktu dan durasi yang telah 

ditentukan.. 

5. Registrasi Peserta 

Registrasi peserta dapat dilakukan 

melalui website kongres nasional atau 

menghubungi bagian registrasi untuk 

dibantu dalam melakukan registrasi.  

Peserta workshop terbagi menjadi dua 

katagori, yaitu peserta yang membayar 

sendiri, dan peserta yang mendapatkan 

sponsor.  Untuk peserta yang memiliki 

sponsor, biasanya pendaftaran dilakukan 

oleh sponsor yang merupakan perusahaan 

farmasi atau alat kesehatan. 

. Menurut    Gunawijaya  dkk  (2006)  

registrasi  dibagi  dalam  dua  tahap  yaitu  

tahap pendataan dan pelaksanaan, Tahap  

pendataan  adalah  tahap  dimana  peserta  

memberikan  informasi  lengkap  mengenai 

data  pribadi  serta  program  acara  yang  

ingin  diikuti  pada  saat  event  berlangsung. 

Pada tahap  pendataan  inilah  

penyelenggara  memperoleh  infromasi  

lengkap  dari  setiap  peserta serta 

memberikan perlakuan khusus sehingga 

setiap peserta memperoleh informasi sesuai 

kebutuhan masing-masing peserta.  

Menurut literasi, saat registrasi semua 

data yang diperlukan dicatat dan semua 

informasi yang dibutuhkan peserta harus 

diberikan.  Sayangnya pada pencatatan data 

masih belum dilaksanakan dengan baik 

dikarenakan peserta didaftarkan oleh pihak 

sponsor dan tidak mencantumkan data 

dengan lengkap. Sistem registrasi yang 

dibuat juga kurang disiplin karena masih 

bisa menerima pendaftaran dengan data 

yang tidak lengkap.  

6. Mempersiapkan peralatan 

Proses selanjutnya adalah 

mempersiapkan seluruh peralatan yang 

dibutuhkan. Organizer meminta list 

peralatan dan perlengkapan dari master of 

training kemudian mengolah list tersebut 

menjadi list alat yang dapat dipinjam, 

disewa, atau dibeli.  Panitia bagian 

supporting program yang bertanggung 

jawab dalam pengadaan barang-barang 

medis karena berhubungan langsung 

dengan master of training.   

Daftar alat yang sudah diklasifikasikan 

kemudian digunakan sebagai rujukan 

pengadaan barang.  Tahapan pertama dalam 

pengadaan barang adalah menghubungi 

produsen atau distrubutor alat kesehatan 

dari database yang ada. Cara yang 

digunakan adalah melalui telfon, surat 

resmi dan berbagai macam pertemuan.  

Biasanya perusahaan yang meminjamkan 

alat juga menjadi sponsor dalam workhop  

tersebut.  

Pada persiapan peralatan ini koordinasi 

yang dilakukan organizer dirasa belum 

maksimal, karena belum ada pembagian 

tugas dengan baik sehingga beberapa kali 

calon sponsor alat dihubungi oleh lebih dari 

1 orang dari pihak organizer sehingga 

terjadi tumpang tindih informasi yang 

disebabkan oleh pembagian tugas yang 
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kurang rapi dan detail, sehingga ada 

pekerjaan yang dilakukan berulang oleh 

orang yang berbeda.  Hal ini tidak sesuai 

dengan literatur yang menekankan 

organizing dan staffing harus dilakukan 

dengan baik saat tahap persiapan atau pra 

event. 

7. Menetapkan Final Rundown 

Setelah usaha pengadaan peralatan, 

beberapa peralatan yang tidak didapatkan 

berdampak pada perubahan rundown.  

Perubahan bukan terjadi pada materi tetapi 

pada eksekusi pelatihannya, yang 

seharusnya merupakan praktik diubah 

menjadi diskusi kelompok atau 

menyaksikan video.  Maka setelah 

pengadaan barang selesai, rundown 

disesuaikan kembali. 

8. Loading in dan Setting Ruangan 

Loading in dan setting ruangan dimulai 

pukul 15.00 WIB dibantu oleh tim logistik 

dan banquet hotel. Kemudian dipastikan 

kembali bahwa semua peralatan dan 

perlengkapan sudah tersedia dan layout 

sesuai. 

9. Briefing Panitia 

Untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan acara, pihak organizer 

menyewa tenaga kerja paruh waktu dan 

bekerjasama dengan mahasiswa program 

persiapan dokter spesialis.  Adapun tugas 

dari rekan-rekan yang membantu antara 

lain: 

a. Asisten master of training, adalah 

mahasiswa persiapan dokter 

spesialis yang betugas membantu 

keseluruhan pekerjaan Penanggung 

Jawab pelatihan pada saat 

pelaksanaan.  

b. PIC Multimedia, bertugas sebagai 

operator dan memastikan proyektor 

dan sound system dapat digunakan 

dengan baik. 

c. Administrasi, bertugas sebagai 

registrasi, time keeper, pembagian 

seminar kit,  dan  mengurus 

dokumen-dokumen seperti soal pre-

post test, lembar evaluasi, sertifikat, 

dan lain sebagainya. 

d. Logistik, bertugas menyediakan 

seluruh peralatan dan perlengkapan 

yang dibutuhkan ketika acara 

berlangsung. 

10. Briefing Instruktur dan inspeksi  

tempat 

Briefing instruktur merupakan 

pertemuan tatap  muka pertama master of 

training dengan seluruh instruktur 

workshop  untuk membahas alur pelatihan.  

Briefing ini dilaksanakan h-1 pelaksanaan 

acara.  Tujuan diadakan briefing agar 

penanggung jawab dan seluruh instruktur 

dapat menyatukan visi, memahami durasi, 

mengetahui tempat pelaksanaan, 

melakukan inspeksi dan lebih siap untuk 

eksekusi workshop. Inspeksi ini sangat 

penting guna kelancaran pelaksanaan acara, 

juga memudahkan oganizer untuk 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan 

meminimalisir resiko permintaan 

mendadak dari penanggung jawab dan 

instruktur. 

 

Penanganan persiapan workshop 

sebagai supporting program pada pada 

Kongres Nasional XII Perhimpunan Dokter 

Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif 

Indonesia (Perdatin) oleh PT Ciptalaras 

Sepadan jika dibandingkan dengan literatur 

cukup sesuai, yaitu fokus pada perencanaan 

(planning), organizing, dan Staffing.  Pada 

saat perencanaan acara detail aktifitas yang 

dilakukan juga sesuai dengan literatur yang 

ada yaitu seputar persiapan konsep , 

pemilihan venue dengan melakukan site 

inspection, melakukan negosiasi mengenai 

kontrak vendor, pembuatan program acara, 



 

Aufa Widiasury, Christina L. Rudatin. (2020). 

persiapan logistik dan mempersiapkan 

sistem registrasi.  

 

KESIMPULAN 

 

Management focus pada workshop 

sebagai supporting program pada pada 

Kongres Nasional XII Perhimpunan Dokter 

Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif 

Indonesia (Perdatin) oleh PT Ciptalaras 

Sepadan sesuai dengan teori yang fokus 

pada perencanaan (planning), organizing, 

dan Staffing. Adapun tahapan persiapan ang 

dilakukan organizer yaitu  menentukan 

tema dan judul, menentukan venue, 

menghubungi master of training, 

menentukan rundown dan instruktur, 

registrasi, mempersiapkan peralatan, 

menetapkan final rundown dan peralatan, 

melakukan briefing dengan panitia, loading 

in dan setting up ruangan.  

Persiapan ini sesuai dengan tahapan 

pada literasi namun belum berjalan baik 

pada pembagian tugas dan 

pengorganisasian sumber daya manusia 

sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan 

dan pekerjaan kurang efektif. Persiapan 

pada pemilihan venue juga kurang 

maksimal dengan ditemukanya kendala 

mengenai ruangan yang sempit karena 

kurang detail dalam memperkirakan 

kapasitas. 

 

SARAN 

 

     Hal-hal yang haus lebih diperhatikan 

pada penangan persiapan antara lain: 

1. Dalam setiap penentuan tanggal 

pelaksanaan acara, sebaiknya 

dipehatikan dengan baik apakah ada 

acara serupa yang akan 

dilaksanakan. Mengingat peralatan 

yang dibutuhkan banyak dan sangat 

penting untuk kelancaraan 

penyelenggaraan pelatihan. 

2. Pengelolaan sumber daya manusia 

sangatlah penting untuk efesiensi 

dan efektifitas kerja. Sebaiknya 

pembuatan jadwal pekerjaan dan 

tugas yang detail dan jelas 

dilakukan sebelum tahap 

perencanaan dimulai agar pekerjaan 

jadi lebih baik 

3. Saat melakukan site inspection 

ruangan, hendaknya membuat 

checklist yang detail dan baik serta 

tidak hanya melakukannya dengan 

perkiraan. Sebaiknya membuat 

layout secar detail permeja,  bangku 

dan peralata lain yang akan 

digunakan saat pelatihan agar tidak 

salah memilih ruangan dan peserta 

bisa nyaman selama mengikuti 

pelatihan 
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ABSTRACT 

In promotional activities a brand has a variety of methods, for "Learning to Be Great" 2019 activities will be 

using incentive methods for the activities of the brand S-26. The purpose of this research is to understand 

whether effective promotional activities are carried out by way of incentives with the S-26 brand as an activity 

this time. The method used is direct observation, secondary data collection from material books, and 

documentation during the activity process. The results of this study indicate that brand awareness plays an 

important role in the effectiveness of an event, knowing and understanding the processes carried out starting 

from the preparation, evaluation, to the reporting stage of the Belajar Jadi Hebat 2019. When the event is 

running the team's task is to make sure the event running smoothly for documentation activities that will be used 

as digital promotional material. Thus the aim of this event is to increase brand awareness by the public. 

 

Keyword: Advertising, Corporation, Incentive, Promotion, Customer 

 
ABSTRAK 

Dalam kegiatan promosi suatu merek memiliki berbagai metode, untuk kegiatan "Belajar Menjadi Hebat" 2019 

akan menggunakan metode insentif untuk kegiatan merek S-26. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami apakah kegiatan promosi yang efektif dilakukan dengan cara insentif dengan merek S-26 sebagai 

kegiatan kali ini. Metode yang digunakan adalah observasi secara langsung, pengumpulan data sekunder dari 

buku-buku materi, dan dokumentasi selama proses kegiatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand 

awareness berperan penting dalam efektifitas sebuah event, mengetahui serta memahami proses-proses yang 

dilakukan mulai dari persiapan, evaluasi, hingga tahap pelaporan dari event Belajar Jadi Hebat 2019.  Ketika 

acara berjalan, tugas tim adalah memastikan acara berjalan dengan lancar untuk kegiatan dokumentasi yang akan 

digunakan sebagai materi promosi media digital. Dengan demikian tujuan acara kali ini untuk meningkatkan 

brand awareness oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci: Periklanan, Perusahaan, Insentif, Promosi, Konsumen 

 

 

PENDAHULUAN  

 

     MICE adalah singkatan dari Meeting, 

Incentive, Convention, Exhibition. MICE 

diartikan sebagai wisata konvensi, dengan 

batasan: usaha jasa konvensi, perjalanan 

insentif, dan pameran. Merupakan usaha 

dengan kegiatan memberi jasa pelayanan 

bagi suatu pertemuan sekelompok orang 

(negarawan, usahawan, cendikiawan dsb) 

untuk membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kepentingan bersama. 

Di Indonesia sendiri, industri MICE 

sedang dikembangkan karena pemerintah 

mengetahui potensial di industri MICE 

sangatlah besar karena pemerintah 

membandingkan leisure tourism dan MICE 

tourism. Pemerintah mengetahui 

pendapatan potensial dalam MICE tourism, 

dan juga pemerintah berupaya 

mengembangkan potensial MICE 

khususnya dalam bidang sumber daya 

manusia dan juga destinasi pariwisata. 

Pada umumnya dalam kegiatan MICE juga 

memerhatikan sebuah perusahaan sangat 

dibutuhkan kegiatan MICE seperti 

corporate event adalah kesempatan untuk 

mempromosikan perusahaan dan produk / 
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layanan Anda di lingkungan yang 

profesional, dan bebas tekanan. Ini adalah 

rute ideal untuk meningkatkan motivasi 

staf, mengurangi biaya, dan memicu 

peningkatan kinerja. Memperkuat 

hubungan bisnis dan membangun 

semangat kerja karyawan merupakan hal 

yang penting dalam setiap acara 

perusahaan maupun mendapatkan calon 

konsumen baru. 

      Melihat berkembanganya konsep – 

konsep seperti brand awareness unik untuk 

menggiatkan promosi perusahaan, brand 

awareness atau aktivasi merek 

didefinisikan sebagai suatu bentuk 

kegiatan promosi merek dengan 

berinteraksi lebih dekat ke penggunanya 

melalui berbagai kegiatan pengalaman 

akan suatu merek yang menarik perhatian 

mereka. Dalam menciptakan brand 

activation ini, merek tentunya harus 

mampu membangun hubungan emosional 

dengan konsumen. Semakin kuat hubungan 

emosional, maka interaksi pun akan lebih 

berkualitas, misalnya saja konsumen akan 

lebih sering lagi membeli produk..  

     Berdasarkan latar belakang tersebut dan 

keinginan penulis untuk memberikan 

kontribusi terhadap pengetahuan brand 

awareness dalam kegiatan promosi suatu 

event perusahaan, maka penulis 

mengambil judul insentif dengan tujuan 

brand awarebess pada perusahaan PT 

Wyeth Nutrition  penulis berharap dengan 

diambilnya judul penilitian ini maka 

penulis mendapatkan dan dapat 

memberikan pengetahuan yang lebih luas 

mengenai kegiatan brand awareness. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan waktu penelitian 

          Metode penelitian dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode kualitatif  

dengan cara pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penulis 

melakukan observasi langsung dengan 

mengikuti praktik kerja lapangan pada saat 

persiapan sampai pelaksanaan selama lima 

bulan terhitung dari bulan Agustus hingga 

Desember 2019, di perusahaan PT Visicita 

Imaji Semesta yang beralamat di Jl. 

Petogogan II No.11, RT.8/RW.6, Pulo, 

Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 

 

Objek penelitian 

     Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana perancanaan 

hingga pelaksanaan insentif dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar jadi 

hebat 2019 oleh Visicita Imaji Semesta 

sebagai penyelenggara 

 

Metode pengumpulan data 

     Penulis melakukan wawancara dengan 

Project Manager dan Managing Director 

dalam penyelenggaraan acara ini dan 

melihat dan melakukan setiap proses 

perencanaan yang berlangsung pada 

kegiatan dan mengelola data yang akan 

menjadi kegiatan ini. 

     Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif dengan 

metode pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif karena 

permasalahan bersifat kompleks dan penuh 

makna, dan menggunakan tipe deskriptif 

yaitu dengan memberikan gambaran secara 

spesifik mengenai kegiatan ini dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dalam 

penyelenggaraan “Belajar Jadi Hebat” 

2019. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

  

Temuan 
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     Dalam event “Belajar Jadi Hebat” 2019, 

terdapat sebuah proses perencanaan hingga 

pelaksanaan kegiatan Brand Activation. 

Proses perencanaan Brand Activation yang  

dimaksud  dapat  dilihat  di  bagan  di 

bawah ini, 

 

Gambar 1. Alur Kegiatan Pitching Brand 

Activation  Dalam Penyelenggaraan 

“Belajar Jadi Hebat” 2019 

 

 
 

Sumber: Data diolah tahun 2019 

 

     Berdasarkan gambar di atas, alur 

kegiatan pitching dalam penyelenggaraan 

“Belajar Jadi Hebat” 2019 terbagi menjadi 

dua tahap yang terdiri dari tahap pertama 

yaitu perencanaan dan pitching kegiatan, 

tahap kedua pelaksanaan kegiatan. 

 

Pembahasan Perencanaan Kegiatan 

 

Gambar 2. Alur Persiapan Kegiatan Brand 

Activation 

 

 

 
 

Sumber: Data diolah tahun 2019 

 

Berikut adalah penjelasan mengenai 

tahapan perencanaan kegiatan brand 

awaress pada kegiatan Belajar Jadi Hebat 

2019: 

1. Pada tahap Briefing adalah 

mendengarkan permintaan segala hal 

dari client.  

2. Brainstorming adalah proses sebuah 

diskusi dari pihak penyelanggara 

konsep yang akan diberikan 

3. Presentation adalah proses kita 

menjelaskan konsep dan budget kepada 

client 

4. Pengumuman tender memili dua hasil 

yaitu kalah atau menang dalam proses 

ini 

5. Bila menang mengikuti tender 

penyelenggara memiliki artian berhak 

melaksakan acara 

6. Melakukan survey venue dan destinasi 

adalah pihak penyelenggara memastikan 

destinasi dan harga yang mereka 

rencanakan tidak meleset 

 

Gambar 3. Alur Skema Kerja Kegiatan 

Brand Activation 

 

Briefing

Menentukan Konsep

Tim Desain Rapat dengan Tim Account Executive

Membicarakan Budgeting dengan 

Tim Produksi
Revisi Budgeting

Presentasi dengan Client

Ditolak

Diterima

 

Briefing 

Brainstorming 

Presentation 

Pengumuman 

Tender 

Melaksanakan 

kegiatan acara 

Tidak 

memenangkan 

tender 

Melakukan survey 

venue dan destinasi 
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Sumber: Data diolah tahun 2019 

 

     Tahap ini merupakan tahap kegiatan 

proses brand activation. Tahap ini dimulai 

dengan hari pertama dan diakhiri dengan 

hari keempat dengan kegiatan aktifitas 

untuk tujuan brand awareness dan diakhiri 

dengan hasil laporan brand activation 

untuk diamati efektif tidaknya acara ini 

oleh pihak client. 

  

Pembahasan 

Client memiliki keinginan yang sangat 

beragam untuk kebutuhan mereka yang 

akan digunakan pada kegiatan kali ini 

dengan tujuan brand awareness, client 

memiliki konsep incentive pada tujuan 

mereka kali ini dengan nama kegiatan 

Belajar Jadi Hebat 2019. Karena hal 

tersebut dengan tujuan brand awareness 

pihak organizer akan menyajikan konsep 

dengan perjalanan ke Singapura dengan 

tujuan agar para winners yang dipilih oleh 

pihak client  mendapatkan waktu bersantai 

dan juga menarik bagi mereka yang 

menjadi winners pada acara ini dan 

winners pada acara kali ini merupakan 

keluarga sebanyak dari 23 keluarga yang 

dari setiap keluarga terdiri dari 2 orang tua 

dan 1 anak. Strategi pemilihan destinasi 

dengan pertimbangan melihat destinasi 

acara sebelumnya karena kurang 

megahnya acara dengan biaya yang besar 

pada acara sebelumnya penyelenggara kali 

ini memikirkan bagaimana dengan budget 

yang rendah tetapi mempunyai acara yang 

megah dan sangat menyentuh kepada para 

winners agar titahun berikutnya banyak 

orang yang tertarik untuk menjadi winners.  

     Penyelenggaraaan Belajar Jadi Hebat 

2019 akhirnya disetujui dengan proses 

mengikuti tender dengan tujuan singapura 

dengan alasan dengan harga yang masuk 

akal dan diperkirakan para winners akan 

menyukai dengan konsep kali ini, setelah 

disetujui pihak penyelenggara akan menuju 

ke singapura untuk melakukan kembali 

bahwa destinasi yang mereka ajukan layak 

pakai dan bila dinilai layak pakai tidak 

mengalami kerusakan pada destinasi yang 

akan dituju penyelenggara akan melakukan 

down payment kepada destinasi, lalu untuk 

harapan brand awareness yang tinggi 

penyelenggara akan mengajak influencer 

untuk mengikuti kegiatan kali ini agar para 

winners merasa sangat senang berlibur 

dengan para influencer dan akan masuk 

media sosial mereka.    

     Pada saat acara berlangsung para 

winners dan influencer akan langsung 

dijemput oleh LO mereka masing – masing 

untuk didampingi selama acara 

berlangung, selama acara berlangsung 

penyelenggara membuat dokumentasi 

berupa video dan foto untuk keperluan 

brand awareness, setelah acara selesai 

dengan penutupan kembali ke Indonesia 

oleh penyelenggara dokumentasi yang 

dikerjakan tadi akan diedit untuk 

menghasilkan video dan foto terbaik dan 

akan dipublikasikan melewati media 

digital seperti instagram, facebook, 

youtube, dan website yang dimiliki oleh 

client. 

 

KESIMPULAN 

 

     Kegiatan Praktik kerja Lapangan pada 

kegiatan brand activation “Belajar Jadi 

Hebat S-26 2019” yang dilakukan 28 – 31 

Oktober 2019 di Sentosa Island, Singapore 

Project Manager

Asisten Produksi I Asisten Produksi II

LO Program Transport Logistik Venue
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telah ditangani dengan bermacam – macam 

proses dan kendala yang dihadapi bagi tim 

PT Visicita Imaji Semesta. Berdasarkan 

pembahasan terhadap penanganan kegiatan 

yang diadakan oleh PT Wyeth Nutrition 

Sduaenam, dapat disimpulkan bahwa: 

1. “Belajar Jadi Hebat S-26 2019” 

adalah event brand activation yang 

diselanggarakan oleh PT Visicita 

Imaji Semesta sebagai organizer di 

Sentosa island, Singapore pada 

tanggal 28-31 Oktober 2019. Event 

brand activation kali ini 

mendatangkan 24 Keluarga dengan 

masing – masing keluarga 

membawa tiga anggota keluarga 

yang terdiri dari dua orang tua dan 

satu orang anak. 

2. Pelaksanaan  kegiatan  untuk  brand  

activation  dilakukan  dengan  

sangat bagus karena sebelumnya 

sudah mencoba semua susunan 

acara saat gladiresik dengan baik, 

oleh karena itu acara tidak 

mengalami kendala besar saat acara 

berlangsung dan pihak client puas 

dengan cara pihak PT 

Visicita Imaji Semesta mengelola 

acara dengan baik. 

3. Pada saat pelaksanaan kegiatan 

“Belajar Jadi Hebat S-26 2019” tim 

PT Visicita Imaji Semesta saat 

acara berlangsung menemukan 

beberapa masalah, yaitu seperti 

bahwa pihak hotel yaitu Shangri-La 

Sentosa, Singapore tidak 

profesional saat memberikan pillow 

gift dengan menggunakan 

packaging yang menggunakan 

thrash bag. Lalu client terlalu 

banyak   meminta   compliment   

diluar   perjanjian   awal   dan   

meminta tambahan procurement 

secara tiba – tiba, dan beberapa 

SDM yang tidak memiliki etos 

kerja yang baik. 

 

SARAN 

 

     Berikut beberapa saran yang dapat 

penulis sampaikan selama melakukan 

Praktik Kerja Lapangan pada kegiatan 

brand activation dalam kegiatan “Belajar 

Jadi Hebat S-26 2019” dan untuk 

penyelenggaraan kedepannya: 

1. Seharusnya untuk memiliki sumber daya 

manusia yang baik pihak PT Visicita 

Imaji Semesta melakukan perekrutan 

liaison officer secara ketat dan 

maksimal. 

2. Untuk kedepannya harus memastikan 

ulang seperti packaging dari pihak hotel  

yang  membuat  para  keluarga  

complaint  karena  memperlihatkan 

sangat tidak profesional dari pihak 

organizer  

3. Untuk permintaan client yang bersifat 

tiba – tiba adalah kita harus memegang 

database di area sekitar saat terjadi 

intruksi dadakan pihak organizer sudah 

siap dengan segala kemungkinan yang 

ada. 
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ABSTRACT 

In the process of a sports event implementation, there is a sequence of stages that is necessary to do by the 

organizer to produce a streamlined event. The purpose of this research is to perceive and understand the 

implementation process of a small-scale sport event. This research is based on Pertamina Digital Fun Run 2019. 

The methodology used in this research is the qualitative method, with data collection through live observation and 

interviews with the organizer. The result achieved from this research is the process of holding this event has three 

steps, which are the planning step, the plan implementation step, and the event implementation step. Also with the 

right plan, the organizer could minimize the probability of obstacles that could happen during the execution day. 

 

Keyword: Process, Planning, Implementation, Sport Event 

 

ABSTRAK 

Didalam sebuah proses penyelenggaraan sport event, terdapat rangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh 

penyelenggara untuk menghasilkan sebuah sport event yang lancar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

dan memahami proses penyelenggaraan sebuah small-scale sport event, berdasarkan pada event Pertamina Digital 

Fun Run 2019. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif, dengan pengumpulan data 

menggunakan metode observasi secara langsung dan wawancara dengan pihak penyelenggara. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa proses penyelenggaraan event ini memiliki tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

implementasi perencanaan dan tahap implementasi event. Serta dengan adanya perencanaan yang tepat 

penyelenggara dapat meminimalisir probabilitas kendala yang mungkin terjadi saat hari pelaksanaan. 

 
Kata Kunci: Proses, Perencanaan, Penyelenggaraan, Sport Event 

 

 

PENDAHULUAN 

 

      Pertamina sebagai salah satu 

perusahaan BUMN ternama dan bergengsi 

di Indonesia, merupakan salah satu 

perusahaan yang seringkali membuat event  

dengan berbagai tujuan tertentu. Dengan 

meningkatnya tujuan yang ingin dicapai 

oleh Pertamina, otomatis akan pula 

meningkatkan jumlah event yang 

diselenggarakan. 

      Pertamina Digital Fun Run 2019 

merupakan kegiatan fun run yang 

diselenggarakan oleh Pertamina bersama 

PT Dyandra Promosindo sebagai 

supporting event dari convex (convention 

and exhibition) Pertamina Digital Expo 

2019. Sport event ini diselenggarakan 

dengan tujuan untuk mendorong gerakan 

hidup sehat serta meningkatkan sosialisasi 

bagi seluruh anggota PT Pertamina. 

      Pada umumnya, pengelompokan jenis 

sport event terbagi menjadi tiga 

berdasarkan besarnya skala pelaksanaan 

event tersebut, yaitu mega sport event, 

hallmark sport event, dan small- 

scale/community sport event. Dalam 

penelitian ini, Pertamina Digital Fun Run 

2019 termasuk kedalam small-scale sport 

event. 

      Pada buku Strategic Sport Events 

Management (2004), Higham 

mendeskripsikan small-scale sport event 

sebagai : 

mailto:nadyaamalia2603@gmail.com
mailto:tutyherawati@yahoo.com
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“Regular season sporting competitions, 

international sporting fixtures, domestic 

competitions, masters or disabled sports 

and the like.” 

 

Mendukung teori dari Higham, bahwa 

sebuah pelaksanaan small-scale sport event 

dapat dilakukan oleh komunitas lokal 

ataupun organisasi. Dengan adanya 

kontribusi dari berbagai pihak ini akan 

memunculkan ikatan sosial yang kuat dan 

berbagai positive externalities. 

Kategori small-scale sport event 

biasanya diadakan di area lokal hingga 

regional, dimana biaya, resiko dan keahlian 

tidak sebanding dengan mega event. 

Dampak yang diberikan oleh smaller-scale 

sport event juga bergantung dari siapa dan 

apa tujuan event tersebut diselenggarakan. 

Berdasarkan sejarah penyelenggaraan 

major sport events, terbentuklah sebuah 

flowchart mengenai proses perencanaan 

sebuah sport event yang mencakup 

kebutuhan jangka pendek hingga objektif 

jangka panjang. Model ini menunjukkan 

proses perencanaan dapat diaplikasikan ke 

berbagai bentuk event. 

 
Gambar 1. Flowchart Proses  Perencanaan 

Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Strategic Sport Events 

Management, 2004 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan metode 

kualitatif terhadap proses 

penyelenggaraan Pertamina Digital Fun 

Run 2019. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi secara langsung 

dan melakukan wawancara dengan 

penyelenggara. 

Metode analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini merupakan analisis 

deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan 

data yang diperoleh dalam bentuk narasi 

deskriptif, tabel dan flowchart. 

Objek penelitian ini berfokus pada 

proses penyelenggaraan sport event 

Pertamina Digital Fun Run 2019 yang 

dilaksanakan oleh Pertamina dengan PT 

Dyandra Promosindo. 

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, 

yaitu di PT Dyandra Promosindo, di 
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Jakarta Selatan dan di Kantor Pusat 

Pertamina yang terletak di Jakarta Pusat, 

dimulai pada tanggal 29 Juli – 30 Agustus 

2019. 

 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 
Temuan 

Alur proses penyelenggaraan event 

Pertamina Digital Fun Run 2019. 

 
Gambar 2. Timeline Penyelenggaraan 

Pertamina Digital Fun Run 2019 

 
Sumber : Data diolah, 2019 

 

Gambar 3. Flowchart Penyelenggaraan 

Pertamina Digital Fun Run 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan timeline dan flowchart 

yang tertera diatas, menunjukkan alur 

seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

organizer dalam proses penyelenggaraan 

sport event Pertamina Digital Fun Run 

2019. 

 
Pembahasan 

Proses Penyelenggaraan Pertamina 

Digital Fun Run 2019 

 
A. Tahap Perencanaan 

 
1) Perencanaan Event 

Tahap awal dalam proses 

penyelenggaraan, dimana pihak 

Pertamina dan pihak PT Dyandra 

Promosindo menentukan keseluruhan 

konsep, lokasi,, dan design. Pada tahap 

ini, beberapa kali dilakukan revisi 

terhadap konsep dan design, sampai 

dilakukannya finalisasi oleh perwakilan 

dari pihak Pertamina sebagai klien. 

 
B. Tahap Implementasi Perencanaan 

 
1) Site Inspection 

Proses mendatangi lokasi yang 

direncanakan pada tahap sebelumnya 

sebagai venue atau rute event. Proses ini 

dilakukan dua kali dengan tujuan yang 

berbeda. 

Site Inspection pertama dilakukan untuk 

menentukan rute fun run sekaligus 

pengajuan konsep kepada pihak klien. Site 

Inspection kedua dilakukan untuk 

memastikan apakah ada kendala di rute 

yang akan digunakan untuk event ini. 

 

2) Pendaftaran Eventbrite 

      Penyelenggara menggunakan media 

eventbrite sebagai media pendaftaran 

bagi calon peserta. Kegiatan ini tidak 

memungut biaya pendaftaran, namun hanya 

karyawan Pertamina saja yang boleh mengikuti 
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kegiatan fun run ini. Target peserta yang 

ditentukan sejumlah 180 peserta. 

      Calon peserta diharuskan untuk mengisi 

data diri berupa nama lengkap, email, nomor 

telepon, employee id, ukuran kaos dan posisi 

bagian kerja di Pertamina. Peserta yang telah 

terdaftar akan mendapat email yang 

mencantum detail pengambilan racepack, 

detail acara, barcode, serta syarat dan ketentuan 

yang berlaku pada Pertamina Digital Fun Run 

2019. 

 

3) Produksi 

     Setelah approval mengenai detail 

keseluruhan kegiatan telah diberikan oleh 

pihak klien, pihak penyelenggara 

memulai kegiatan produksi balloon gate, 

racepack dan medali. Produksi racepack 

dan medali dibuat sebanyak 200 buah 

sebagai cadangan. 

 

4) Meeting All Team 

      Pada tahap ini, dilaksanakan meeting 

antara penyelenggara dengan klien. Di 

meeting ini para pihak membahas detail 

keseluruhan kegiatan, dimulai dari 

rundown, perizinan, instruksi untuk pihak 

keamanan dan tim medis, alokasi signage, 

hingga penempatan water station di rute 

yang telah ditentukan. 

 

5) Pembuatan E-mail dan Syarat dan 

Ketentuan 

      Setelah finalisasi dan fiksasi semua 

detail dan kegiatan acara, dilakukan 

pembuatan template email peserta beserta 

syarat dan ketentuannya. Dalam template 

email peserta, terdapat ucapan terima 

kasih telah mendaftar, waktu dan lokasi 

untuk pengambilan racepack dan fun run, 

unique barcode, dan syarat dan ketentuan. 

      Setelah template sudah diapprove oleh 

perwakilan Pertamina, dilakukan tes 

untuk memeriksa apakah email dapat 

dibuka dengan template yang  sesuai atau 

tidak. Setelah itu, blast email dilakukan 

keseluruh peserta yang telah mendaftar di 

Eventbrite. 

 

6) Persiapan Logistik 

      Mendekati hari pelaksanaan, 

penyelenggara memulai mempersiapkan 

keseluruhan logistik berdasarkan list 

logistik yang sudah dibuat dan diperlukan 

untuk kegiatan Pertamina Digital Fun Run 

2019, seperti refreshments, water station, 

cones dan sebagainya. 

      Persiapan logistik terbagi menjadi dua 

kali, yaitu persiapan logistik untuk 

pengambilan racepack dan untuk 

pelaksanaan kegiatan Pertamina Digital Fun 

Run 2019. 

 

7) Tahap Implementasi Event 

a) Pengambilan Racepack 

      Satu hari sebelum hari 

pelaksanaan, diadakan pengambilan 

racepack para peserta. Sistem 

pengambilan racepack yang 

dilakukan adalah melakukan 

barcode scanning, dengan cara 

menscan barcode yang tertera pada 

email yang didapat peserta setelah 

mendaftar di Eventbrite. Sesudah 

barcode scanning, peserta akan 

diberikan racepack dan barcode 

sudah tidak dapat digunakan lagi. 

b) Pelaksanaan 
      Pada saat hari pelaksanaan, 

penyelenggara melakukan beberapa 

persiapan terakhir seperti set up area, 

refreshments dan mc briefing sebelum 

acara dimulai. Saat acara dimulai, 

penyelenggara melakukan controlling 

untuk memastikan acara berjalan 

lancar. Setelah acara berakhir, 

dilakukan clearing area di area 

venue dan rute fun run. 

 
Dari proses penyelenggaraan Pertamina 

Digital Fun Run 2019, terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi oleh pihak 

penyelenggara, yaitu : 
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1. Penukaran racepack tidak memakai 

sistem barcode scanning dikarenakan 

sering terjadi error. 

2. Terdapat beberapa konstruksi atau 

perbaikan jalan di rute yang telah 

direncanakan 

 

Dari kendala yang tertera diatas, 

muncul beberapa solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu : 

1. Solusi yang dipakai atas kendala 

barcode saat persiapan adalah 

melakukan pemeriksaan nama secara 

manual di seluruh database peserta. 

2. Dilakukan pengalihan rute sehingga 

peserta tidak melewati rute yang 

memiliki konstruksi. 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitan yang telah 

dilakukan dalam proses penyelenggaraan 

Pertamina Digital Fun Run 2019, dapat 

disimpulkan bahwa proses ini memiliki 

tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

implementasi perencanaan dan tahap 

implementasi event. Ketiga tahapan ini 

termasuk kedalam teori proses 

perencanaan dan pelaksanaan event yang 

tertera pada buku Strategic Sports Event 

Management. 

Didalam proses penyelenggaraannya, 

dapat disimpulkan dengan adanya 

perencanaan proses penyelenggaraan 

event yang tepat dan tersusun dengan baik 

dapat meminimalisir probabilitas kendala 

yang akan terjadi saat hari 

penyelenggaraan. 

Dalam penelitian ini dapat terbukti 

bahwa dengan dilakukannya site 

inspection dua kali, penyelenggara dapat 

melakukan pengalihan jalan sebelum fun 

run dimulai. Sementara dengan tidak 

dilakukannya tes percobaan barcode 

scanning sebelum hari pelaksanaan 

mengakibatkan terjadinya kendala dan 

tidak jadi dilakukannya penukaran 

racepack menggunakan sistem barcode 

scanning. 

 
SARAN 

 
Sebaiknya pada penyelenggaraan 

Pertamina Digital Fun Run 2019 menyusun 

alur persiapan dengan lebih terencana, 

supaya tidak terjadi kendala seperti yang 

terjadi dengan proses registrasi 

menggunakan barcode scanning. Serta 

menambahkan tahap evaluasi dan feedback 

supaya penyelenggara dapat menilai apa 

kekurangan dan kelebihan dari proses 

penyelenggaraan event ini sebagai evaluasi 

untuk persiapan event di masa yang akan 

datang. 
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ABSTRACT 

In an exhibition, there are two important things cannot be questioned, namely exhibitors (visitors) and visitors 

(visitors). As an organizer, providing maximum service for those who provide maximum service will give a good 

impression of an event. Therefore, the participant service process must be approved by the entire team including 

the operational team. The purpose of this study is to explain the exhibitor service process by the operational team 

at the Indonesia Fintech Summit and Expo 2019. The research method used is qualitative with descriptive 

differential analysis, which is to describe the data obtained in the form of sentences and flowcharts. The method 

of data collection is done by observing exhibitors in the process of preparation to the implementation of the event. 

The results showed several number of exhibit participant processes in preparation, starting with the distribution 

of ID cards, construction of booths, and entry of display items. Then at the exhibition the exhibition starts until the 

handover of goods. 

 

Keyword: Process, Service, Exhibitor, Operational, Exhibition 

 

ABSTRAK 

Dalam sebuah event pameran, terdapat dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu exhibitor (peserta) dan 

visitor (pengunjung). Sebagai penyelenggara, memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka merupakan 

sebuah kewajiban karena pelayanan yang maksimal akan memberikan kesan baik terhadap suatu event. Oleh 

karena itu, proses pelayanan exhibitor harus dipahami oleh seluruh tim termasuk tim operasional. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menjelaskan proses pelayanan exhibitor oleh tim operasional pada event Indonesia Fintech 

Summit and Expo 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif deferensial 

yaitu menjabarkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat dan flowchart. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi pelayanan exhibitor pada proses persiapan hingga pelaksanaan event. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat beberapa proses pelayanan exhibitor pada tahap persiapan, dimulai dari pembagian 

ID Card,  pembangunan booth hingga pemasukan barang display. Kemudian pada tahap pelaksanaan mengontrol 

exhibitor hingga serah terima barang display. 

 

Kata kunci: Proses, Pelayanan, Exhibitor, Operasional, Pameran    

 

 

PENDAHULUAN 

 

Financial Technology (Fintech) 

merupakan dampak dari perkembangan 

teknologi yang berhubungan dengan 

industri keuangan. Masyarakat yang 

semakin moderen mulai menyadari 

keefektifan dari teknologi ini. Asosiasi 

Fintech (AFFTECH) bekerjasama dengan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Indonesia (BI) menanggap cepat 

perkembangan ini dengan mengadakan 

pameran dan konferensi bernama Indonesia 

Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 

dengan menggandeng beberapa pengusaha 

Fintech  untuk mengedukasi dan 

mensosialisasikan Fintech kepada 

masyarakat luas dengan menjadi exhibitor 

dalam pameran tersebut. Pameran dipilih 

selain dikarenakan merupakan salah satu 

industri MICE yang paling berkembang 

namun juga dikarenakan pameran 

merupakan marketing tools paling efektif 

dalam memamerkan atau memasarkan 

produk dan jasa dari sebuah perusahaan. 

Seperti yang di jelaskan oleh Pendit 

mailto:everlinpudihang@gmail.com
mailto:herisetyawan@gmail.com
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(1999:25), “MICE diartikan sebagai wisata 

konvesi, dengan batasan: usaha jasa 

konvensi, perjalanan insentif dan pameran. 

MICE merupakan usaha dengan kegiatan 

memberi jasa pelayanan bagi suatu 

pertemuan sekelompok orang (negarawan, 

usahawan, cendikiawan dsb) untuk 

membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kepentingan bersama.” 

Selain itu menurut Rosson & 

Seringhaus, 1995; Stoeck & Schaudy, 2005, 

“Trade shows no longer function solely as 

a venue in which sales are made; instead, 

they have become a platform for 

information exchange and networking.” 

yang artinya kini pameran tidak lagi 

berfungsi hanya sebagai tempat penjualan. 

Sebaliknya, mereka telah menjadi platform 

atau wadah untuk pertukaran informasi dan 

relasi.  

Pameran juga secara umum seringkali 

didefinisikan sebagai “events at which 

products and services are displayed” yang 

jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

berarti “kegiatan yang mana produk dan 

pelayanan jasa ditampilkan” (Abdullah, 

2009:45) 

Pelayanan yang baik dapat 

menumbuhkan hubungan yang baik pula 

dalam sebuah pameran, hal ini 

dikemukakan  oleh (Huang, 2016;Lee, Lee, 

& Joo, 2015;Tanford et al., 2012) “It is the 

duty of the organizer to facilitate the 

relationshipbuilding not only between 

exhibitors and buyers but also between 

exhibitors and the organizer, at different 

stages of an exhibition.” yang berarti “itu 

merupakan tugas penyelenggara untuk 

memfasilitasi pembangunan hubungan 

tidak hanya antar peserta pameran dan 

pembeli tetapi juga antara peserta pameran 

dan penyelenggara dalam berbagai bidang 

di sebuah pameran.” 

Dalam hal pelayanan, terdapat 

beberapa pihak seperti pihak sales dan 

operasional yang berhubungan langsung 

dengan exhibitor yang mana merupakan 

klien utama dalam sebuah pameran. Salah 

satu tugas yang dilakukan oleh tim 

operasional adalah membantu tim sales 

pada tahap persiapan dan pelaksanaan 

pameran.  

Rangkaian aktivitas pelayanan yang 

dilakukan oleh tim operasional terhadap 

exhibitor juga bisa disesuaikan dengan teori 

mengenai fungsi manajemen oleh George 

R. Terry dalam bukunya yang berjudul 

“Principle of Management” (Sukarna, 

2011:10) membagi empat fungsi dasar 

manajemen yaitu Planning (perencanaan), 

Organizing (pengorganisasian), Actuating 

(pelaksanaan) dan Controlling 

(pengawasan). Keempat fungsi manajemen 

ini disingkat dengan POAC.  

Selain itu terdapat teori lain dari (Gie, 

2000:47) pada buku nya yang berjudul 

“Administrasi Perkantoran Modern” yang 

menjelaskan mengenai rangkaian POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, 

Controlling) yaitu  merencanakan, 

mengorganisasi (mengatur dan menyusun) 

mengarahkan (memberi arah dan petunjuk), 

mengawasi dan mengendalikan (melakukan 

kontrol) sampai menyelenggarakan secara 

tertib sesuatu hal menyangkut pekerjaan 

perkantoran (office-work) dalam arti sempit 

maupun dalam arti luas. (Gie, 2000:47)  

Terdapat 90 lebih exhibitor dalam 

event  Indonesia Fintech Summit and Expo 

2019, jumlah yang terbilang banyak ini 

membuat penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana tahap-tahap atau proses 

pelayanan exhibitor oleh tim Operasional 

pada event Indonesia Fintech Summit and 

Expo (IFSE) 2019. 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat kualitatif. Dimana data akan 

dijabarkan dalam bentuk deskriptif, naratif 

dan flowchart. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  studi kasus 

dimana teknik pengumpulan data di dapat 

dengan melakukan observasi dan 

wawancara secara langsung oleh penulis 

saat melakukan Praktik Kerja Lapangan 

pada event Indonesia Fintech Summit and 

Expo 2019.   

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menjelaskan proses pelayanan yang 

dilakukan oleh tim operasional pada 

exhibitor event Indonesia Fintech Summit 

and Expo (IFSE) 2019 dari tahap persiapan 

hingga penyelenggaraan event. 

Penelitian dilakukan terhadap 90 

exhibitor pada event Indonesia Fintech 

Summit and Expo dengan persentase 60% 

observasi dan 40% wawancara.  

Teori yang digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian mengenai 

proses pelayanan oleh tim operasional 

terhadap exhibitor, didapat dari George R. 

Terry. 1958 dalam bukunya Principles of 

Management (Sukarna, 2011:10)  membagi 

empat fungsi dasar manajemen, yaitu 1) 

Planning (merencanakan), 2) Organizing 

(mengorganisasi, mengatur), 3) Actuating 

(Pelaksanaan), 4) Controlling (mengawasi, 

melakukan kontrol). Keempat fungsi 

manajemen ini disingkat dengan POAC. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Indonesia Fintech Summit and Expo 

2019 dilaksanakan selama dua hari pada 

tanggal 23-24 September 2019 di Jakarta 

Convention Center (JCC). Tim operasional 

bekerja dalam 2 (dua) tahap yaitu persiapan 

dan pelaksanaan (during event). Tim 

operasional melakukan persiapan selama 2 

(dua) hari sebelum hari pelaksanaan 

tepatnya pada tanggal 21-22 September 

2019. Terdapat beberapa tahap persiapan 

pelayanan exhibitor yang dilakukan oleh 

tim operasional pada hari pertama 

diantaranya pembagian ID Card dan 

pembangunan booth. Kemudian pada hari 

kedua  terdapat beberapa kegiatan persiapan 

lain diantaranya melakukan pembanguan 

booth kembali, melakukan percobaan listrik 

dan memasukan display booth. Dokumen 

yang dibutuhkan pada tahap ini yaitu 

floorplan dan database kebutuhan 

operasional exhibitor. Proses tersebut dapat 

dilihat dalam flowchart sebagai berikut; 

 

Bagan 1. Flowchart Persiapan Exhibitor 

Hari Pertama (H-2 Penyelenggaraan) 

 

Sumber: IFSE, Data diolah 2020 

 

Bagan 2. Flowchart Persiapan Exhibitor 

Hari Kedua (H-1 Penyelenggaraan) 

 

Sumber: IFSE, Data diolah 2020 
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Pada hari pelaksanaan event IFSE 

2019, terdapat pula beberapa tahapan 

pelayanan yang dilakukan oleh tim 

operasional terhadap exhibitor. Tahapan 

berikut dapat digambarkan pada bagan 

sebagai berikut. 

 

Bagan 3. Flowchart Pelayanan Exhibitor 

Pada Hari Pertama Penyelenggaraan 

 
Sumber: IFSE, Data diolah 2020 

 

Bagan 4. Flowchart Pelayanan Exhibitor 

Pada Hari Kedua Pelaksanaan 

 

Sumber: IFSE, Data diolah 2020 

 

Pembahasan 

Pada hari persiapan sesuai dengan bagan 1 

dan bagan 2, berikut penjabaran pelayanan 

tim operasional kepada exhibitor : 

 

1) Pembagian ID Card 

Seperti yang terlihat pada bagan 1 

Flowchart Persiapan Exhibitor Hari 

Pertama (H-2 Penyelenggaraan), 

persiapan pada hari pertama yang 

dilakukan oleh tim operasional secara 

garis besar adalah pembagian ID Card 

dan Pembangunan Booth. ID Card 

diberikan kepada pekerja exhibitor untuk 

memberikan akses untuk memasuki 

venue selama pembangunan booth.  

 

2) Pembangunan Booth  

Dalam pembangunan booth, terdapat 

beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh 

tim operasional untuk memaksimalkan 

pelayanan yang maksimal terhadap 

exhibitor. Form tersebut diantaranya 

floor plan dan database yang berisi 

kebutuhan tiap exhibitor mulai dari 

kebutuhan listrik hingga tambahan 

keperluan dalam booth yang mana data 

ini di dapat dari 7 formulir operasional 

yang telah diberikan tim operasional 

kepada tim sales untuk exhibitor.  

Dari database tersebut, dapat dilihat 

jelas kebutuhan dari tiap exhibitor. Tugas 

tim operasional adalah memastikan 

seluruh kebutuhan operasional tiap 

exhibitor terpenuhi berdasarkan database 

tersebut. Oleh karena itu, jika adanya 

perbedaan atau perubahan yang tidak di 

perbaharui secara aktual, maka akan 

berakibat pada penilaian yang buruk 

terhadap pelayanan exhibitor. 

Selama bertugas sebagai tim 

operasional IFSE 2019, sempat 

ditemukan sedikit kendala pada tahap 

pembangunan booth, diantaranya adanya 

perbedaan data dikarenakan tim sales 

sempat tidak memberikan informasi 

mengenai perubahan tersebut kepada tim 

operasional. Hal ini membawa dampak, 

tim operasional harus menyesuaikan 

ulang database. 
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3) Percobaan Listrik 

Pada hari kedua, bagi exhibitor yang 

telah menyelesaikan pembangunan, dapat 

langsung mencoba listrik sesuai dengan 

permintaan. Tim operasional harus 

memastikan bahwa kebutuhan listrik 

exhibitor sesuai dengan database yang 

berasal dari 7 form operasional. Jika 

terdapat kendala, pemilik exhibitor dapat 

menghubungi sales untuk menambah / 

mengurangi daya. Sehingga pihak sales 

akan berkoordinasi dengan pihak 

operasional untuk disesuaikan. 

 

4) Pemasukan Display Booth 

Display booth dapat di masukan ke 

area exhibition sesuai dengan prosedur 

dan waktu yang telah ditentukan. 

Pemasukan barang display wajib 

menggunakan form B dan di dampingi 

oleh pihak operasional. Hal ini bertujuan 

untuk meminimalisir adanya kehilangan 

barang exhibitor dikarenakan masih 

tingginya tingkat lalu lalang pihak 

kontraktor dan pekerja pembangunan 

booth yang belum selesai.  

 

Pada tahap pelaksanaan yang 

diselenggarakan pada tanggal 23-24 

September 2019, sesuai dengan bagan 3 dan 

bagan 4, tim operasional melakukan 

beberapa tahapan diantaranya: 

 

1)   Penambahan ID Card 

 

Adanya penambahan anggota 

exhibitor, sponsor hingga asosiasi 

membuat tim operasional juga turut 

membantu dalam pengadaan ID Card 

tambahan.  

 

2) Controlling 

 

Tahap ini dilakukan oleh tim 

operasional dengan melakukan 

pemantauan secara berkala di area 

pameran untuk memastikan tidak adanya 

kendala terkait operasional seperti 

adanya padam listrik, memastikan tidak 

adanya kebocoran sound dari suatu 

program yang terdengar hingga ke area 

program lainnya, memantau penambahan 

atau kekurangan fasilitas dan lain-lain. 

Dokumen yang dibutuhkan dalam 

kegiatan ini adalah database operasional, 

checklist dan floor plan. 

 

3) Serah Terima Barang 

 

Ini merupakan tahap akhir ketika 

waktu pameran telah selesai. Dimana 

pihak exhibitor memberikan formulir 

serah terima barang yang ada di dalam 

booth. Tim operasional memastikan 

barang yang di tinggalkan sesuai dengan 

form yang diberikan.  

 

4) Menginformasikan Loading Out 

 

Pada tahap ini, tim operasional 

membantu menyebarkan selebaran 

informasi mengenai perubahan waktu 

dan teknis loading out yang diakibatkan 

adanya demonstrasi besar di luar lokasi 

pameran. 

Dalam pelaksanaan event IFSE 2019 

terdapat faktor pendukung dan penghambat 

yaitu: 

1. Faktor Pendukung 

Sumber daya manusia, teknologi dan 

perekonomian nasional. 

2. Faktor Penghambat 

Politik, demonstran, dan database yang 

berubah-ubah. 

Tujuan utama dari pelayanan exhibitor 

adalah adanya kepuasan exhibitor terhadap 

organizer dalam penyelenggaraan event. 
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IFSE 2019 kali ini berhasil mendatangkan 

kurang lebih 5000 visitor.  

 

KESIMPULAN 

 

      Dari hasil analisis dan data yang 

diperoleh maka dapat disimpulkan: bahwa 

tim operasional merupakan tim yang cukup 

vital dalam memberikan pelayanan 

terhadap exhibitor. Hal ini dikarenakan tim 

operasional berkaitan erat dengan tim sales 

yang juga berhubungan langsung dengan 

exhibitor. Pembagian tugas antara tim 

operasional dan tim sales kadang kali 

bersinggungan maka pembagian job desc 

yang jelas dan tepat akan memudahkan tiap 

tim dalam bekerja. Proses pelayanan yang 

kompak, jelas dan tepat oleh tim 

operasional memberikan kelancaran dalam 

menangani exhibitor selama masa persiapan 

hingga pelaksanaan. Penyelenggara IFSE 

2019 sudah berusaha untuk memberikan 

pelayanan terbaik saat adanya demonstrasi 

yang meluap hingga ke area venue, dengan 

memberikan informasi lebih awal kepada 

exhibitor mengenai perubahan waktu dan 

teknis loading out.  

 

SARAN 

 

     Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis 

menyarankan baiknya pihak penyelenggara 

lebih memperhatikan pembagian tugas 

terhadap setiap tim dan lebih 

memperhatikan resiko dari sebuah event. 

Sehingga bisa meminimalisir berbagai 

perubahan dan kekecewaan yang 

ditimbulkan baik dari peserta maupun  

pengunjung.  
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ABSTRACT 

Supporting event of an exhibition has the aim to increase the activity of sales promotion for the exhibition itself, 

no exception for the exhibition called Jakarta International Premium Products Fair 2019 which also held a 

coffee competition as its supporting event. This research talks about the implementation of the supporting event 

which was held to increase the sales promotion of the exhibition. The author examines using qualitative methods, 

in which the author investigates, describes and explains what happened. The author conducted research by 

being directly involved in the implementation of coffee competitions and conducted interviews with PT Aremgo 

Grafindo regarding determining the theme of supporting events. Then the writer analyzes the results of the 

research by describing the points by point, starting from the flow of the event to the relationship with sales 

promotions at the exhibition. The research lasted for two days, namely 7-8 November 2019 at the Jakarta 

Convention Center, Hall A. The coffee competition program in the end did not have a big impact on the 

exhibition, because the number of visitors was not large and the theme of the competition did not match the 

exhibition theme. 

 
Keywords: Competition, Exhibition, Sales Promotion, Supporting Event 

 
ABSTRAK 

Pengadaan supporting event atau acara pendukung pada suatu pameran ditujukan untuk meningkatkan aktivitas 

promosi penjualan di pameran itu sendiri, tak terkecuali pada pameran Jakarta International Premium Products 

Fair 2019 yang juga mengadakan kompetisi kopi sebagai supporting event. Penelitian ini bertujuan untuk 

membahas pelaksanaan supporting event yang diselenggarakan untuk meningkatkan promosi penjualan pada 

pameran. Penulis meneliti dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penulis menyelidiki, 

menggambarkan dan menjelaskan apa yang terjadi. Penulis melakukan penelitian dengan cara terlibat langsung 

pada pelaksanaan kompetisi kopi dan melakukan wawancara kepada pihak PT Aremgo Grafindo mengenai 

penentuan tema supporting event. Kemudian penulis menganalisis hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan 

poin per poin, mulai dari alur pelaksanaan acara hingga keterkaitan dengan promosi penjualan pada pameran. 

Penelitian berlangsung selama dua hari, yaitu 7-8 November 2019 di Jakarta Convention Center, Hall A. 

Program kompetisi kopi tersebut pada akhirnya tidak memberi dampak besar bagi pameran, dikarenakan jumlah 

pengunjung yang tidak membludak dan tema kompetisi tersebut kurang sesuai dengan tema pameran.   

 
Kata Kunci: Kompetisi, Pameran, Promosi Penjualan, Supporting Event 

 

 

PENDAHULUAN 
 

    Pameran merupakan sarana penjualan 

atau sarana bagi suatu perusahaan untuk 

memamerkan produknya. Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh definisi dari 

Thailand Convention and Exhibition Bureau 

(TCEB) (2014:87) yang menyebutkan 

bahwa pameran adalah "...a MICE business 

playing important role in steering the 

country's economy as it serves as channel 

where  suppliers or service providers 

introduce their products to the public. Each 

exhibition not only generates trading value, 

but also serves as a stage for exchanging 

opinions and building good relationships 

between buyers and sellers, leading to a 

large network.”. Dari pengertian tersebut, 

maka pameran adalah bisnis MICE yang 

berperan penting dalam mengarahkan 

perekonomian negara karena berfungsi 

sebagai saluran tempat pemasok atau 

penyedia jasa memperkenalkan produknya 

kepada publik. Setiap pameran tidak hanya 
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menghasilkan nilai perdagangan, tetapi juga 

berfungsi sebagai panggung untuk bertukar 

pendapat dan membangun hubungan yang 

baik antara pembeli dan penjual sehingga 

mengarah ke jaringan yang luas. 

   Pada definisi pameran di paragraf 

sebelumnya, dapat digarisbawahi bahwa 

tujuan pameran adalah untuk introduce their 

products to the public atau memperkenalkan 

produk dari produsen ke masyarakat, atau 

dengan kata lain pameran berfungsi sebagai 

sarana promosi penjualan. Guna 

meningkatkan aktivitas promosi, tak jarang 

bagi penyelenggara pameran mengadakan 

supporting event yang pelaksanaannya 

bersamaan dengan pameran itu sendiri. 

Supporting event bertujuan untuk menarik 

perhatian lebih dari masyarakat agar tertarik 

datang ke suatu pameran kemudian membeli 

produk yang ada di pameran tersebut. 

   Supporting event pada suatu pameran 

biasanya berupa special event. Seperti yang 

dijelaskan oleh Goldblatt (2005:6), special 

event fokus pada “...a unique moment in 

time, celebrated with ceremony and ritual to 

satisfy specific needs." atau bila 

diterjemahkan maka special event fokus 

pada momen unik dalam suatu waktu, 

dirayakan dengan upacara dan ritual untuk 

memenuhi kebutuhan spesifik. Dari definisi 

tersebut, dapat digarisbawahi kata specific 

needs atau kebutuhan khusus. Bila dikaitkan 

dengan pameran, maka special event, yang 

kemudian dijadikan supporting event pada 

suatu pameran berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan pameran itu sendiri, yaitu sebagai 

sarana meningkatkan aktivitas promosi 

penjualan. Kemudian Goldblatt (2011:11) 

juga menyebutkan bahwa “the planned 

events of our lives often give us purpose and 

bring us together to achieve common 

positive goals” yang maksudnya adalah, 

event yang terencana seringkali membawa 

kita ke tujuan positif. Bila dikaitkan lagi 

dengan tujuan diadakannya supporting event, 

yaitu sebagai sarana promosi penjualan yang 

nantinya bila berhasil, akan mendatangkan 

keuntungan bagi pihak penyelenggara dan 

peserta (exhibitor) yang terlibat. 

   Ada berbagai jenis supporting event saat 

pameran berlangsung, di antaranya seminar, 

workshop, kompetisi, talkshow, peluncuran 

produk baru, kuis, hiburan musik dan tari 

serta live demo. 

   Dalam mempersiapkan suatu event pada 

umumnya, yang mana berlaku pula untuk 

pelaksanaan supporting event, menurut 

Matthews (2008:12-13) terdapat lima 

tahapan dalam mempersiapkan event. 

Kelima tahapan tersebut yaitu The Concept 

and Proposal Phase (Fase Penentuan dan 

Pengajuan Konsep), The Marketing and 

Sales Phase (Fase Pemasaran dan 

Penjualan), The Coordination Phase (Fase 

Koordinasi), The Execution Phase (Fase 

Eksekusi atau Pelaksanaan) dan The 

Follow-up Phase (Fase Tindak Lanjut). 

Namun, penulis hanya akan fokus pada The 

Execution Phase atau Fase Pelaksanaan 

supporting event dari suatu pameran. 

   Pelaksanaan supporting event yang akan 

dijabarkan oleh penulis, mengarah pada 

sebuah kompetisi kopi yang menjadi 

supporting event untuk pameran Jakarta 

International Premium Products Fair 2019. 

Kompetisi kopi tersebut diselenggarakan 

atas dasar kerja sama PT Aremgo Grafindo 

sebagai penyelenggara pameran dan 

Perkumpulan Peracik Kopi Indonesia (PPKI) 

sebagai partner penyelenggara. 

 

METODE PENELITIAN 

 

   Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif yaitu menyelidiki, 

menggambarkan, dan menjelaskan poin per 

poin dari objek yang diselidiki. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2011:9) tentang 

metode penelitian kualitatif adalah 

“...metode yang berdasarkan pada filsafat 

postpositivisme, sedangkan untuk meneliti 

pada objek alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai intrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara 

triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat 

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada 
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generalisasi.” Penelitian berfokus pada 

tahapan pelaksanaan kompetisi kopi sebagai 

supporting event dari pameran Jakarta 

International Premium Products Fair 2019. 

   Teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis adalah observasi 

langsung dan wawancara. Pada saat 

melakukan observasi langsung, penulis 

terlibat secara langsung sebagai perwakilan 

dari PT Aremgo Grafindo untuk 

pelaksanaan supporting event ini. Kemudian 

penulis juga mewawancarai salah satu 

penggagas Perkumpulan Peracik Kopi 

Indonesia (PPKI) yang merupakan tangan 

kanan dari pelaksanaan kompetisi kopi ini, 

serta direktur PT Aremgo Grafindo yang 

mencetuskan ide pelaksanaan supporting 

event tersebut. 

   Metode analisis data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif, yang menurut Sugiyono 

(2009:29) adalah “suatu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum.”. 

Penulis akan menjabarkan tiap-tiap tahapan 

pelaksanaan supporting event pada pameran 

Jakarta International Premium Products Fair 

2019. Penulis juga akan menganalisis 

kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap 

tahapan pelaksanaan supporting event 

tersebut. 

   Objek penelitian ini berfokus pada 

tahapan pelaksanaan kompetisi kopi sebagai 

supporting event dari pameran Jakarta 

International Premium Products Fair 2019, 

yang difokuskan pada susunan acara dan 

cara penyisihan peserta. Selain itu, 

penelitian ini juga melibatkan 32 orang 

peserta yang kemudian terbagi dalam dua 

kategori kompetisi, yaitu manual brew (V60) 

dan latte art. 

   Penelitian terhadap pelaksanaan 

kompetisi kopi ini berlangsung selama dua 

hari, yaitu pada tanggal 7-8 November 2019 

di Lobby Hall A Jakarta Convention Center. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

   Pada penelitian ini, terdapat penerapan 

susunan acara dan cara penyisihan peserta 

dengan one by one atau satu lawan satu. 

Sistem tersebut telah ditetapkan oleh pihak 

Perkumpulan Peracik Kopi Indonesia (PPKI) 

yang memang sudah lama berkecimpung di 

berbagai pelaksanaan kompetisi kopi. 

Terdapat dua kompetisi, yaitu manual brew 

(V60) dan latte art yang dilaksanakan di hari 

yang berbeda namun tetap menerapkan alur 

pelaksanaan acara yang sama. Berikut 

adalah alur pelaksanaan acara pada 

supporting event Jakarta International 

Premium Products Fair 2019: 

 

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kompetisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah, 2020 
 

 

   Berdasarkan pada bagan di atas, dan 

menurut pihak PPKI, kompetisi tersebut 

menerapkan sistem one by one atau satu 

lawan satu agar lebih adil dalam penjurian. 

Selain itu, ditujukan agar juri fokus pada 

masing-masing hasil dari tiap-tiap peserta. 

Pada babak penyisihan, urutan tampil 

peserta diacak oleh panitia. Waktu yang 

diberikan untuk satu sesi di tiap babak 

adalah 10 menit, terhitung sejak peserta 

membuat gambar latte art atau meracik kopi, 

dilanjutkan dengan penilaian oleh juri, dan 

diputuskan langsung siapa yang lebih 

unggul pada sesi tersebut. Pada tiap 

kompetisi melibatkan 16 orang peserta dan 

tiga orang juri yang berasal dari pelaku 

Peserta tampil (Membuat latte art 

atau meracik kopi) 

Juri menilai dan menghitung skor 

Pengumuman skor serta 

pengumuman peserta yang 

lolos ke babak selanjutnya 

dan peserta yang gugur 
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industri kopi. Tiap-tiap kompetisi 

menghabiskan waktu 4,5 jam dan sudah 

termasuk konten pendukung jalannya 

kompetisi. 

 

Pembahasan 

Penentuan Urutan Tampil Peserta pada 

Babak Penyisihan 

   Pada saat hari pelaksanaan kompetisi, 

panitia yang bertugas di meja registrasi 

ulang mengumpulkan data tiap peserta yang 

sudah hadir. Kemudian, panitia yang 

bertugas mengontrol jalannya program acara 

mengambil data peserta untuk diurutkan. 

Peserta diurutkan secara acak, yaitu dengan 

memasangkan yang urutan ganjil dengan 

ganjil, genap dengan genap. Misal, perserta 

yang pertama hadir dipasangkan dengan 

yang hadir ketiga, dan seterusnya. Sama 

halnya dengan yang genap, peserta yang 

hadir kedua dipasangkan dengan yang hadir 

keempat, dan seterusnya. 

 

Penjelasan Alur Pelaksanaan Kompetisi 

di Tiap Sesi 

   Pada bagian Temuan, sudah dijelaskan 

bahwa pelaksanaan kompetisi dilakukan 

dengan beberapa tahapan. Dimulai dari 

masing-masing peserta tampil secara 

bergantian sesuai urutan (membuat latte art 

atau meracik kopi), dilanjutkan dengan 

penilaian oleh juri, lalu skor masing-masing 

peserta langsung diumumkan dan yang 

terakhir pengumuman peserta yang lolos dan 

gugur langsung dari juri. 

   Berdasarkan bagan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pelaksanaan tiap sesi 

sangatlah sederhana dan hanya butuh sedikit 

waktu. Namun, output yang dihasilkan tetap 

akurat karena penjurian dilakukan oleh 

pelaku industri kopi yang sudah mahir dan 

berpengalaman di bidangnya. 

 

Penjurian 

   Penilaian pada setiap performa peserta 

dilakukan oleh tiga orang juri yang berbeda 

di setiap kompetisi. Para juri berasal dari 

berbagai bidang, seperti industri dan 

akademi. 

   Pada penilaian untuk kompetisi latte art, 

indikator yang digunakan dalam menilai 

masing-masing peserta adalah kemiripan 

dengan contoh gambar yang telah 

disediakan juri, kebersihan dan kerapian 

serta estetika. Sedangkan indikator pada 

kompetisi manual brew (V60) meliputi rasa, 

tingkat keasaman dan keseimbangan 

komposisi. Setiap indikator dinilai dengan 

skala 1-100. 

   Durasi waktu penjurian tidaklah lama, 

hanya memakan waktu sekitar 3-5 menit 

untuk setiap sesinya. 

 

Hasil Kompetisi 

   Hasil masing-masing kompetisi 

dirangkum pada suatu bagan seperti berikut: 

 

Gambar 2. Hasil Kompetisi Latte Art 

 

 
Sumber: data diolah, 2020 

 

Gambar 3. Hasil Kompetisi Manual Brew 

(V60) 

 

 
Sumber: data diolah, 2020 
 

   Pada kedua gambar di atas, dapat dilihat 

bahwa sistem satu lawan satu dirasa efektif 

dan adil. Mengingat jumlah peserta yang 

sesuai, yaitu perpangkatan dua (16 = 2^4). 
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Sehingga semua peserta merasakan babak 

penyisihan dengan sistem satu lawan satu. 

   Pada kotak berwarna hijau yang ada di 

tengah bawah, itu merupakan perebutan 

juara ketiga. Yang mana diikuti oleh peserta 

yang kalah pada babak semifinal. 

 

Kelebihan dan Kekurangan 
   Kelebihan dari pelaksanaan kedua 

kompetisi ini, dari sisi penyusunan acara dan 

sistem penyisihan peserta, yaitu efektif. 

Dikatakan efektif karena tiap sesi di 

masing-masing babak hanya membutuhkan 

sepuluh hingga 15 menit dan bila ditotal, 

keseluruhan babak hanya membutuhkan 

waktu sekitar maksimal empat jam saja. 

   Kekurangan dari pelaksanaan kedua 

kompetisi ini, juga ditinjau dari sisi 

penyusunan acara dan sistem penyisihan 

peserta, yaitu sebenarnya waktu bisa 

dipersingkat lagi dengan menampilkan 

empat peserta langsung sehingga lebih 

menghemat waktu. Sebenarnya durasi 

keseluruhan kompetisi tidaklah menjadi 

masalah, namun dikarenakan kompetisi ini 

merupakan supporting event pada suatu 

pameran dagang, dikhawatirkan tidak dapat 

memberi dampak yang nyata bagi angka 

penjualan di pameran tersebut. 

   Selain itu, penentuan kompetisi kopi 

sebagai supporting event kurang sesuai 

dengan pameran itu sendiri yang merupakan 

pameran internasional multiproduk bertema 

lifestyle. Terlebih, pameran ini juga 

merupakan pameran yang melibatkan 

penyelenggara dari Korea Selatan, yaitu 

Coex, sehingga kultur Korean Lifestyle 

terasa sangat kental pada saat masuk ke 

pameran ini, namun saat keluar dari area 

pameran langsung bisa dirasakan suasana 

yang berbeda berkat adanya kompetisi. Hal 

ini menyebabkan supporting event ini seolah 

tidak menyatu dengan pameran. 

 

Keterkaitan dengan Promosi Penjualan 

Pameran 

   Sebelumnya telah disinggung bahwa 

tujuan supporting event pada suatu pameran 

salah satunya untuk meningkatkan promosi 

penjualan itu sendiri. Namun, pada 

pelaksanaan supporting event di pameran 

Jakarta International Premium Products Fair 

2019 ini nyatanya tidak mendatangkan lebih 

banyak pengunjung. Berdasarkan apa yang 

diamati oleh penulis saat terlibat langsung 

pada pelaksanaan kompetisi tersebut, ada 

sekitar 50 orang menonton kompetisi, 

namun setelah pelaksanaan kompetisi 

tersebut selesai tidak ada yang sekadar 

mengelilingi area pameran. Sehingga untuk 

pelaksanaan pameran Jakarta International 

Premium Products Fair selanjutnya, bila PT 

Aremgo Grafindo tetap ingin mengadakan 

supporting event, kompetisi kopi dirasa 

bukanlah konten yang tepat. 

 

KESIMPULAN 

 

   Pelaksanaan kompetisi kopi sebagai 

supporting event untuk pameran Jakarta 

International Premium Products Fair 2019 

awalnya ditujukan sebagai sarana untuk 

meningkatkan promosi penjualan di 

pameran itu sendiri. Setelah dilaksanakan 

dengan mengadakan dua kompetisi, yaitu 

latte art dan manual brew (V60), dan dengan 

melibatkan Perkumpulan Peracik Kopi 

Indonesia sebagai partner penyelenggara, 

ternyata tidak memberikan dampak yang 

besar bagi pelaksanaan dan penjualan pada 

pameran tersebut dikarenakan tema 

kompetisi tersebut kurang sesuai dengan 

tema pameran yang mana temanya adalah 

korean lifestyle. 

 

SARAN 
 

   Pada pelaksanaan pameran Jakarta 

International Premium Products Fair 2019 

disarankan agar tidak langsung 

menggabungkan dua event yang temanya 

berbeda dan sedikit korelasinya. Perlu 

ditinjau ulang saat menentukan konten 

supporting event, terlebih bila ingin 

meningkatkan aktivitas penjualan pada saat 

pameran berlangsung. Riset pasar sangat 

berperan dalam penentuan tema konten, agar 

tidak rugi dan sesuai dengan tujuan awal 

dibuatnya pameran tersebut. 
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ABSTRACT 

Indonesia have diverse tourism object, both natural and artificial made. One of the famous ones in Indonesia is in 

Bogor Regency. Bogor Regency has a lot of tourist attractions and regional attractions, thus Bogor Regency 

Culture and Tourism Office must have a way to promote it self to Indonesia and also the world. Therefore the 

most important thing is to have a good and effective promotion and can be evaluated about obstacle that Bogor 

Regency Culture and Tourism Office face on promotion itself. From that is known that the purpose is to know 

how to do promotion effectively and what Bogor Regency Culture and Tourism Office can do. One of the way to 

promote Bogor Regency is an national or international event. Therefore Bogor Wonderful Golf event was made 

to increase the amount of tourist that come Bogor Regency. The promotion on Bogor Wonderful Golf 2019 

event is also aim too identify the preparedness and evaluation. The used method of research is data gathering 

through interview and observation and the method of data analysis through qualitative method. The research 

shows : 1) The most effective form of promotion is by telemarketing 2) Bogor Wonderful Golf event have a 

positive response, seen by the amount participant 3) Bogor Wonderful Golf 2019 event was one of the way 

Bogor Regency Culture and Tourism Office use to promote Bogor tourism and can be said succesful seen by the 

increase of tourist that come to Bogor. 

 

Keyword: Event, Promotion, Tourism, Tourism Site. 

 

ABSTRAK  

Indonesia memiliki pariwisata daerah yang beragam dari alam dan buatan. Salah satu pariwisata yang terkenal di 

Indonesia terdapat di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor pun memiliki obyek wisata, sehingga Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor harus memiliki cara untuk memperkenalkan wisata daerahnya 

tersebut kepada seluruh dunia juga Indonesia. Sehingga diketahui hal yang terpenting adalah memiliki promosi 

yang baik dan efektif dan dapat dievaluasi tentang kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bogor dalam menjalankan kegiatan promosinya. Dari hal itu diketahui juga bahwa tujuannya pun 

tentang bagaimana kegiatan promosi yang efektif, yang dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bogor. Salah satu cara promosinya adalah pengadaan sebuah acara nasional dan internasional yang 

diadakan Kabupaten Bogor. Maka dibuatlah acara Bogor Wonderful Golf untuk peningkatan jumlah wisatawan 

ke daerah Kabupaten Bogor. Kegiatan Promosi Pada Event Bogor Wonderful Golf 2019 oleh Dinas Kabupaten 

Bogor ini juga bertujuan untuk mengetahui persiapan dan pelaksanaan promosi pada acara tersebut.  Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data melalui metode wawancara dan observasi,  

sedangkan metode analisis data melalui cara metode kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Kegiatan 

promosi yang paling efektif adalah dengan melakukan metode telemarketing 2) Kegiatan promosi Bogor 

Wonderful Golf memiliki respon positif, yang bisa terlihat dari kuota peserta terpenuhi. 3) Acara Bogor 

Wonderful Golf 2019 adalah salah satu promosi pariwisata yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bogor dan bisa dikatakan berhasil untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan 

jumlah pengunjung ke Kabupaten Bogor. 

 

Kata Kunci: Event, Obyek Wisata, Pariwisata, Promosi.
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PENDAHULUAN  

 

     Pariwisata merupakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya 

tarik serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tersebut. Kabupaten Bogor 

memiliki pariwisata dengan obyek wisata 

yang beragam sehingga Dinas Kabupaten 

Bogor memiliki cara untuk 

memperkenalkan pariwisatanya melalui 

acara-acara yang dibuat setiap tahun 

dengan mencampurkan unsur kesenian 

serta wisata alam dan buatannya, salah 

satunya adalah acara Bogor Wonderful 

Golf 2019 yang sudah menjadi acara 

internasional tahunan dari Dinas 

Kabupaten Bogor.  

     Maka dari itu untuk memperkenalkan 

produk pariwisata tersebut memerlukan 

promosi untuk memperkenalkan ke luar 

negeri juga di Indonesia.  

     Promosi merupakan bagian dari 

Marketing, marketing (pemasaran) 

menurut Kotler dan Keller (2012:27) 

adalah “Manajemen pemasaran sebagai 

seni dan ilmu dalam memilih target pasar 

dan mendapatkan,mempertahankan dan 

meningkatkan konsumen dengan 

membuat,memberikan  dan 

mengkomunikasikan nilai konsumen yang 

superior.” 

     Promosi adalah bagian dari hal 

terpenting dari marketing. Promosi 

(promotion) adalah suatu  usaha 

perusahaan atau individu untuk 

memberikan  informasi dan mempengaruhi 

serta menarik konsumen secara langsung 

terhadap produk yang dihasilkan. Dengan 

adanya promosi, produsen atau distributor 

mengharapkan kenaikannya angka 

penjualan.  

     Promosi mencakup metode komunikasi 

yang digunakan pemasar untuk 

memberikan informasi tentang produknya. 

Informasi bisa bersifat verbal dan visual. 

Jenis promosi pun dibagi menjadi tiga 

yaitu melalui 1) Promosi Secara Fisik 2) 

Promosi Melalui Media Tradisional 3) 

Promosi Melalui Media Digital. 

     Serta terdapat Bauran promosi 

(promotion mix) merupakan gabungan dari 

berbagai jenis promosi yang ada untuk 

suatu produk yang sama agar hasil dari 

kegiatan  promo yang dilakukan dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Bauran 

komunikasi pemasaran menurut Kotler 

(1997:604) terdapat advertising, sales 

promotion, public relations and publicity, 

personal selling dan direct marketing.  

     Hal tersebut yang menjadi dasar dari 

kegiatan promosi, sehingga dapat diketahui 

promosi yang baik dan efektif untuk acara 

Bogor Wonderful Golf 2019, maka 

terdapat rumusan masalah yang muncul 

yaitu tentang persiapan kegiatan promosi 

serta pelaksanaan kegiatan promosi, karena 

hal tersebutlah penelitian ini menjadi 

penting karena dapat bertujuan untuk 

mengetahui tentang persiapan kegiatan 

promosi serta pelaksanaan kegiatan 

promosi. Sehingga tujuan untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan 

pariwisata Kabupaten Bogor dapat 

terpenuhi.  

 

METODE PENELITIAN 

 

     Dalam penulisan jurnal ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

Metode Pengumpulan Data 

1.   Metode Wawancara 

Penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara 

metode wawancara yaitu kepada 

tim Marketing dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bogor serta melakukan 
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wawancara dengan pihak ketiga 

yaitu Event Organizer yang 

memenangkan lelang acara dan 

sebagai organisir acara. Metode 

wawancara yang digunakan yaitu 

wawancara terstruktur dan tidak 

tersturktur. 

2.   Metode Observasi 

Melakukan pengumpulan data 

menggunakan metode observasi 

dengan cara melakukan participant 

observation dimana terlibat secara 

langsung dalam situasi perencanaan 

maupun pelaksanaan kegiatan 

pemasaran dan promosi event 

tersebut. Dalam metode ini 

prosedur yang dilakukan adalah 

dengan cara ikut langsung dalam 

persiapan acara sampai pelaksanaan 

acara. Metode ini dilakukan di 

Sentul, Puncak Bogor dan Pemda 

Cibinong.  

 

Metode Analisis Data  

     Metode analisis data yang digunakan 

dalam penulisan penelitian jurnal adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif, 

yaitu mengumpulkan dan melakukan 

perbandingan dengan informasi dan data 

yang telah dipelajari sebelumnya. Metode 

kualitatif memberikan kelebihan dalam hal 

kedalaman analisis yang memang 

diperlukan pada hasil penulisan penelitian 

jurnal yang saya lakukan. 

     Metode kualitatif dilakukan dengan 

prosedur mengumpulkan data/informasi 

dari acara tersebut tahun lalu, setelah itu 

dibandingkan dilihat data/informasi yang 

didapatkan dengan acara tahun ini.  

     Penlitian menggunakan metode 

wawancara, observasi dan kualitatif 

dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 

tanggal 29 November 2019 di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bogor. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bogor merupakan perangkat 

daerah sebagai unsur pendukung 

penyelenggaraan pemerintah daerah, 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dibentuk  Berdasarkan Peraturan Daerah, 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata tipe A sebagai 

perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kebudayaan 

dan bidang pariwisata. Dinas mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang kebudayaan dan bidang pariwisata 

serta tugas pembantuan. 

     Untuk memenuhi target yang diberikan 

oleh Bupati tentang membuktikan diri 

sebagai “The City of Sport and Tourism” 

dan adanya peningkatan jumlah wisatawan 

di Kabupaten Bogor maka Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata melakukan 

beberapa program salah satunya adalah 

pengadaan acara yang dikerjakan oleh 

bidang promosi dan masuk ke dalam seksi 

event di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Bogor, acara yang telah dibuat salah 

satunya adalah Bogor Wonderful Golf yang 

sudah menjadi agenda di setiap tahunnya 

dan menjadi salah satu acara internasional 

yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Bogor. 

     Acara itu pun tidak akan sukses jika 

tidak adanya promosi yang baik dan efisien 
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maka terdapat proses promosi yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut :  

 

Bagan 1. Proses Kegiatan Promosi 

 

 
sumber : hasil data olahan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor, 

2019 

 

     Proses kegiatan promosi ini sangatlah 

penting untuk dilakukan dan cara ini lah 

yang dianggap paling baik dan efektif 

dalam pelaksanaan kegiatan promosi pada 

event Bogor Wonderful Golf 2019. Dari 

proses kegiatan ini dapat dikatakan bahwa 

cara ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Kotler (1997:604) 

melalui bauran komunikasi pemasaran.  

 

Pembahasan 

     Berikut penjabaran secara detail proses 

kegiatan promosi yang telah ditemukan 

dalam proses penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

 

1. Mengumpulkan dan Mencari 

Database Peserta 

     Sebelum memulai proses promosi yang 

harus dipastikan adalah target peserta acara 

Bogor Wonderful Golf 2019. Target 

peserta sasarannya yaitu Member dari Asia 

Pacific Golf Confederation (APGC) yang 

terdiri dari 41 asosiasi diwilayah Asia 

Pasifik dengan jumlah anggota sebanyak 

18 juta pegolf dan Non-member Asia 

Pacific Golf Confederation (APGC) yaitu 

keluarga dari member, badan pariwisata 

masing-masing, para olahragawan 

paralayang yang ikut serta memeriahkan 

acara. 

 

2. Advertising 

     Salah satu promosi yang sering 

digunakan adalah periklanan atau 

advertising. Promosi menggunakan media 

konventional, media digital dan media 

cetak. Promosi ini masuk kedalam above 

the line (abl) yang telah dilakukan untuk 

acara Bogor Wonderful Golf ini. 

     Media promosi disebarkan kepada 

member APGC melalui periklanan 

dikirimkan melalui media elektronik 

seperti (e-flyer) ke email para 

member/grup whatsapp yang telah dibuat. 

Sedangkan untuk penyebaran kepada non-

member APGC dikirimkan oleh para 

member APGC kepada para keluarga dari 

member, badan pariwisata masing-masing 

negara, para olahragawan paralayang yang 

akan mereka ajak untuk ikut serta pada 

acara Bogor Wonderful Golf.  

 

Gambar 1. E-Flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil data olahan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bogor, 2019 

 

     Sedangkan penyebaran bahan promosi 

spanduk, baliho dan umbul-umbul dicetak 

dan dipasang dibeberapa titik yaitu venue 

acara, jalan pusat pemerintahan daerah 

Kabupaten Bogor, Jalan raya Jakarta-

Bogor dan kawasan puncak. Hal ini 

bertujuan untuk mempromosikan acara 
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tersebut ke masyarakat Kabupaten Bogor 

dan para wisatawan yang sedang datang ke 

Kabupaten Bogor. 

 

Gambar 2. Baliho di Jalan Raya Pemda 

Kabupaten Bogor 

 

 
sumber : hasil data olahan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bogor, 2019 

 

     Serta terdapat juga pengiklanan melalui 

media televisi, koran, media portal, 

youtube dan social media influencing yang  

bertujuan agar para masyarakat dari luar 

daerah mengetahui acara ini dan juga agar 

para wisatawan lokal maupun 

mancanegara tertarik untuk datang ke 

Kabupaten Bogor.  

 

Gambar 3. Koran Promosi Tentang Bogor 

Wonderful Golf 2019 

 

 
sumber : Koran Radar Bogor, 2019 

 

Gambar 4. Media Portal Promosi Tentang 

Bogor Wonderful Golf 2019 

 

 
sumber : Megapolitan.antaranews.com, 

2019 

 

3. Telemarketing  

     Setelah para peserta mempunyai rasa 

kepercayaan tentang acara yang akan 

diselenggarakan melalui promosi secara 

terbuka yang dilakukan melalui cara 

advertising,  selanjutnya adalah melakukan 

telemarketing yang merupakan bagian dari 

personal selling. Cara ini merupakan 

bagian dari bellow the line (btl). Cara 

promosi melalui telemarketing dilakukan 

dikarenakan target peserta yang di luar 

Kabuapetan Bogor dan juga para peserta 

yang kebanyakan adalah para pengusaha 

sulit untuk mempunyai waktu luang, 

sehingga lebih mudah untuk dihubungi 

melalui telepon. Dengan menggunakan 

kontak dari database yang telah didapat, 

telemarketing dilakukan dengan cara 

menghubungi calon peserta untuk 

mengkonfirmasi apakah calon peserta 

tertarik untuk mengikuti event tersebut.  

     Dari kegiatan telemarketing  tersebut 

akan ada calon peserta yang akan 

menanyakan detail acara beserta 

pertanyaan lainnya yang mereka ragukan 

dan ingin diketahui. Kemudian akan 

dijelaskan semua pertanyaan tersebut agar 

para calon peserta tidak ragu untuk 

mengikuti acara tersebut.  

 

 

 



 

Widya Denata Sari, Amirudin. (2020). 

4. Delegate Boosting 

     Persatuan Golf Indonesia (PGI) selaku 

asosiasi yang membantu mengurus acara 

ini melakukan pertemuan langsung kepada 

asosiasi yang tergabung pada Asia Pacific 

Golf Confederation (APGC), saat 

pertemuan itulah maka PGI akan 

membantu mempromosikan acara serta 

menjelaskan secara detail acara Bogor 

Wonderful Golf, serta kelebihan dari acara 

tersebut sehingga membuat tertarik para 

target peserta untuk mengikuti acara 

tersebut.  

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan yang didapatkan bahwa 

pada proses promosi yang dilakukan dari  

mengumpulkan dan mencari database 

peserta, advertising, telemarketing dan 

delegate boosting adalah bahwa 

keseluruhan ini sangatlah penting dalam 

menyukseskan acara ini dan untuk 

mencapai target peserta yang diharapkan. 

Kegiatan promosi yang 

dilakukan/pembahasan dalam penelitian ini 

pun menghasilkan bahwa menunjukkan  

selama melakukan kegiatan promosi yang 

paling efektif adalah dengan melakukan 

telemarketing kepada target peserta karena 

langsung mendapat tanggapan serta 

jawaban atau respon yang cepat. Dengan 

kegiatan telemarketing ini juga banyak 

para anggota asosiasi berminat untuk 

menjadi peserta pada acara Bogor 

Wonderful Golf. Serta dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan promosi Bogor Wonderful 

Golf memiliki respon positif, yang bisa 

terlihat dari kuota peserta terpenuhi. Acara 

Bogor Wonderful Golf ini pun terbukti 

membantu dalam peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor 

pada tahun 2019. Hal itu terlihat dari 

peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 

5% yang berjumlah kurang lebih 8.000.000 

(delapan juta) pengunjung di tahun 2019, 

meningkat dari tahun 2018 yang hanya 

sekitar 7.600.000 (tujuh juta enam ratus) 

pengunjung saja. Hal ini disimpulkan 

bahwa acara ini dikatakan berhasil untuk 

meningkatkan dan mendorong peningkatan 

jumlah pengunjung ke Kabupaten Bogor, 

serta acara Bogor Wonderful Golf 

membuktikan diri menjadi “The City of 

Sport and Tourism” 

 

SARAN 

 

     Saran yang dapat diberikan kepada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bogor adalah sebaiknya 

kegiatan promosi dilakukan lebih gencar 

kembali sehingga dapat menargetkan 

peserta acara dari seluruh negara di dunia 

tidak hanya asia saja, sebaiknya target 

peserta tidak hanya peserta laki-laki tetapi 

juga peserta perempuan sehingga ada dua 

jenis tournament golf yang berbeda yang 

dilaksanakan di Bogor Wonderful Golf, 

sebaiknya lebih meningkatkan fasilitas 

akomodasi dan adanya paket city tour agar 

para peserta dapat melihat keindahan 

Kabupaten Bogor sehingga tujuan untuk 

mempromosikan Kabupaten Bogor 

terlaksana dengan baik, sebaiknya acara 

Bogor Wonderful Golf kedepannya bisa 

dipublikasikan lebih banyak lagi di media 

elektronik seperti tv commercial. 
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ABSTRACT 

Researchers have the assumption that Secure and Safety is a very important part in an event because it can be a 

benchmark of the success of an event, and therefore therefore special handling of Secure and Safety in an event 

is required. To uncover this the researchers used a series of methods, viz. The first, an observation of the 

handling of Secure and Safety at the Djakarta Warehouse Project 2019 event by PT Samsara Indonesia Sentosa. 

Second, in-depth interviews with logistics procurement vendors, PT Samsara Indonesia Sentosa, regarding the 

strategy of handling Secure and Safety in an event. The researchers' findings show that the handling of Secure 

and Safety in an event some special strategies are needed in handling Secure and Safety. The research findings 

show that the handling of Secure and Safety in an event requires some special strategies in handling Secure and 

Safety. 

 
Keyword: handling, event, secure , safety 

 
ABSTRAK  

Peneliti memiliki asumsi bahwa Secure and Safety adalah bagian yang sangat penting dalam suatu event karena 

bisa menjadi tolak ukur kesuksesan suatu event, maka dari itu diperlukan penanganan khusus dalam Secure and 

Safety pada suatu event. Untuk menguak hal tersebut  peneliti menggunakan serangkaian metode, yakni. Pertama 

dilakukan pengamatan terhadap penanganan  Secure and Safety pada event Djakarta Warehouse Project 2019 

oleh PT Samsara Indonesia Sentosa. Kedua, melakukan wawancara secara mendalam kepada vendor pengadaan 

logistik yaitu PT Samsara Indonesia Sentosa mengenai strategi penanganan Secure and Safety dalam suatu event. 

Temuan peneliti memperlihatkan bahwa dalam penanganan Secure and Safety pada suatu event diperlukannya 

beberapa strategi khusus dalam penananan Secure and Safety. 

 
Kata Kunci: penanganan, event , keamanan , keselamatan 
 

 

PENDAHULUAN  

 

Dalam menyelenggarakan suatu event 

festival tentu saja dibutuhkannya loading 

barang logistik. Penanganan Secure and 

Safety menjadi suatu bagian penting dalam 

proses pemuatan dan pembuatan barang 

logistik didalam suatu event. Penanganan 

Secure and Safety akan memberikan 

dampak baik bagi  pihak penyelenggara 

maupun pihak vendor. 

Dalam event kali ini pihak 

penyelenggara maupun pihak vendor 

melakukan kerjasama dalam penanganan 

secure and safety. Dilihat dari banyaknya 

visitor yang datang pada event festival 

Djakarta Warehouse Project 2019 yang 

diselenggarakan di Jiexpo Kemayoran 

menjadi perhatian dalam penanganan 

Secure and Safety untuk kelancaran dan 

kesuksesan event tersebut dan juga untuk 

keamanan dan keselamatan para visitor 

yang datang. Secure and Safety adalah 

suatu hal yang sangat penting dan menjadi 

perhatian utama dalam suatu pengadaan 

logistik di suatu event.  

Berdasarkan hal tersebut diatas 

peneliti memiliki asumsi bahwa dalam 

proses penanganan Secure and Safety 

memiliki beberapa tahapan dan strategi 

khusus untuk melakukan penanganan 

Secure and Safety. Terlebih dalam event 

festival Djakarta Warehouse Project 

mailto:abikhafi31@gmail.com
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memiliki banyaknya barang logistik yang 

masuk dan  menampung ribuan visitor 

yang harus diprioritaskan keamanan dan 

keselamatannya. Maka berdasarkan asumsi 

tersebut peneliti akhirnya mengambil topik 

pembahasan Penanganan Secure And 

Safety pada event festival oleh PT Samsara 

Indonesia Sentosa 

 

METODE PENELITIAN 

 

    Metode yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode deskriptif, metode deskriptif 

adalah suatu metode yang mendeskripsikan 

suatu fenomena dengan berdasarkan 

pengalaman peneliti serta hasil observasi 

yang telah dilakukannya. Data yang 

terhimpun disebut data deskriptif atau data 

naratif. Selain menggunakan observasi 

pada saat pengumpulan data, cara lain yang  

digunakan adalah wawancara. 

Waktu yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian adalah pada 

bulan September 2019 sampai dengan 

bulan Desember 2019. Sample yang 

diambil pada penelitian kali ini adalah 

suatu event festival  yang diselenggarakan 

oleh PT Ismaya Grup yaitu Djakarta 

Warehouse Project yang diselenggarakan 

di Jiexpo Kemayoran 

Yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah bagaimana kita dapat melakukan 

penanganan Secure and Safety dalam suatu 

event festival lainnya. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Dalam penelitian yang dilakukan kali 

ini ditemukan beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam proses penanganan 

Secure and Safety.  

Penanganan ini dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil Secure and Safety yang 

baik dan benar agar saat pra during event 

tersebut dapat berjalan dengan lancar. 

Menurut Sugeng Budiono (2008 : 5) 

definisi dari Keselamatan adalah bahwa 

program keselamatan kerja salah satu 

tujuannya adalah melindungi tenaga kerja 

atas hak keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produksi dan produktivitas 

bahkan menurut Depnaker RI, 1996:42 

Kecelakaan akan menyebabkan 

kelambatan produksi, padahal ketepatan 

waktu dapat menghemat biaya yang besar, 

sebaliknya ketidaktepatan dalam 

memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian 

yang besar pada perusahaan dan 

pelanggan. Dari kedua teori diatas dapat 

diasumsikan bahwa aspek Secure and 

Safety sangat berpengaruh dalam sebuah 

produktifitas, membuat produksi menjadi 

efisien dalam budget dan juga menjaga 

keamanan dan keselamatan. 

Kemuadian Logistik merupakan 

salah satu aspek penting yang ada disuatu 

event, Menurut Yolanda M. 

Siagian (2005), logistik didefinisikan 

sebagai bagian dari proses rantai suplai 

(supply chain) yang berfungsi 

merencanakan, melaksanakan, mengontrol 

secara efektif, efisien proses pengadaan, 

pengelolaan, penyimpanan barang, 

pelayanan dan informasi mulai dari titik 

awal (point of origin) hingga titik 

konsumsi (point of consumption) dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan konsumen 

Hal tersebut dapat di artikan bahwa sebuah 

secure and safety pada logistik yang 

digunakan disebuah event akan 

mempengaruhi peningkatan produksi dan 

produktivitas dimana akan menjadi tolak 

ukur kesuksesan suatu event.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

dalam penelitian serta pengalaman yang 

dilakukan oleh peniliti dan menurut teori 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Ketenagakerjaan_Indonesia
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para ahli maka ditemukan penanganan 

untuk melakukan secure and safety pada 

kegiatan event adalah: 

1. Mengenali keadaan lapangan 

2. Mengenali dan memahami 

equipment dan prosedur 

pemasangan barang logistik, 

dimana equipment yang dipakai 

para pekerja sangat penting 

digunakan untuk menjaga 

kemanan para pekerja dan 

mengetahui prosedur 

pemasangan akan mempercepat 

produksi logistik tersebut agar 

tidak terjadi keterlambatan 

produksi serta menjaga 

keamanan dan keselamatan 

para pekerja untuk 

mendapatkan produktifitas 

yang efisien. 

3. Penentuan material produksi 

sangat penting untuk 

menentukan pembiayaan 

produksi dan juga memilih 

material produksi yang 

memenuhi standar keamanan 

agar produksi tidak terlambat.  

4. Sumber daya manusia disini 

menentukan produktifitas suatu 

produksi di logistik  

 

Pembahasan 

Pada sebuah penanganan Secure and Safety 

tentunya dibutuhkan beberapa strategi. 

Pada kasus yang dilakukan oleh PT 

Samsara Indonesia Sentosa pada Festival 

DWP 2019 hal yang pertama yang 

dilakukan yaitu mengenali keadaan 

lapangan. Mengenali keadaan lapangan 

sangat lah penting bagi pihak 

penyelenggara maupun vendor, Seperti 

mengetahui struktur tanah yang akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan 

produksi logistik yang akan berpengaruh 

pada proses pembangunan barang logistik. 

Selain itu jika pihak penyelenggara sudah 

mengenali keadaan lapangan berarti 

penyelenggara akan menguasai secara 

penuh venue yang akan digunakan. 

 Mengenali dan memahami  equipment 

dan prosedur yang akan digunakan dalam 

pemasangan tentunya menjadi aspek 

penting dalam secure and safety. Salah 

satu contohnya adalah dalam membangun 

sebuah stage rigging dengan ketinggian 

lebih dari 15 meter. Para pekerja tentunya 

wajib menggunakan alat pengamanan 

dalam pemasangannya seperti hardness , 

pelindung kepala , dan sarung tangan. Hal 

ini harus sangat diperhatikan karena 

menjadi keamanan dan keselamatan para 

pekerja.  

 Para pekerja tentunya juga harus 

memahami prosedur pemasangan yang 

benar step by step secara detail agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pemasangan yang 

bisa berdampak buruk saat acara 

berlangsung yang dapat mencelakanan 

para visitor, pihak penyelenggara maupun 

pengisi acara. 

 Adapun penentuan material produksi 

juga menjadi aspek penting dalam 

penanganan Secure and Safety dimana 

pihak penyelenggara dan pihak vendor 

harus tau material yang digunakan sudah 

mencapai standar yang diperlukan. 

Menghindari kesalahan yang berdampak 

buruk seperti menggunakan material 

produksi bekas ataupun  tidak pernah 

dirawat. 

 Sumber daya manusia pun juga 

menjadi kunci utama dalam aspek 

penanganan Secure and Safety dimana 

sumber daya manusia harus memiliki 

kemampuan pada bidangnya. Sumber daya 

yang digunakan juga harus dalam keadaan 

sehat rohani dan jasmani. 

 



 

Muhammad Khafi A., Rimsky K Judiseno. (2020). 

KESIMPULAN 

 

     Secure and Safety berguna untuk 

menjamin kemanan dan keselamatan para 

pekerja, visitor yang datang, pihak 

penyelenggara maupun pengisi acara yang 

akan menjadi tolak ukur kelancaran dan 

kesuksesan sebuah event. Adapun beberapa 

strategi dalam penanganan seperti 

Mengetahui keadaan lapangan, mengetahui 

dan memahami equipment dan prosedur 

pemasangan, penentuan material produksi 

dan juga sumber daya manusia.   

 

SARAN 

 

     Dalam penanganan ini tentunya pihak 

penyelenggara harus mempunya 

kesepakatan dengan pihak vendor bahwa 

Secure and Safety menjadi aspek prioritas 

dalam pekerjaannya nanti. Pihak 

penyelenggara juga harus mempunya 

pengetahuan terlebih dahulu akan dampak 

apa saja yang bisa terjadi dan juga 

mengetahui pengetahuan tentang Secure 

and Safety. 
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ABSTRACT
The procurement of goods has an important role to support the operations of the event, because it is to meet the
needs of goods that are not owned by the event organizer. The purpose of this study was to identify the
procurement method used by the event organizer. The research method used is qualitative, by collecting data
using direct observation of the procurement process, and conducting interviews with the event organizer's
operational manager. Data analysis uses process analysis stages of the two methods of procurement of goods.
The locus of this research was conducted at the music festival event called Synchronize Fest 2019 at the Jakarta
International Expo (JIExpo). The results showed that the procurement process uses two methods, namely tender
and direct procurement. (1)The tender method starts with the event organizer presentation of terms of references
(TOR), the tender participant (vendor) submits the bidding document, announces the winner and signs the letter
of cooperation between the event organizer and the tender winner. (2)The method of direct procurement is carried
out by appointing a vendor who has been working together for three years with an event organizer.

Keyword: Direct Procurement, Method of Procurement of Goods, Tender.

ABSTRAK
Pengadaan barang memiliki peran penting untuk menunjang operasional event, karena untuk memenuhi
kebutuhan barang yang tidak dimiliki oleh event organizer tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi
metode pengadaan barang yang digunakan oleh event organizer. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung proses pengadaan barang, dan
melakukan wawancara dengan manajer operasional event organizer. Analisis data menggunakan analisis proses
tahapan dari kedua metode pengadaan barang. Lokus penelitian ini dilakukan pada event festival musik
Synchronize Fest 2019 di Jakarta International Expo (JIExpo). Hasil penelitian menunjukan bahwa proses
pengadaan barang menggunakan dua metode yaitu tender dan penunjukan langsung. (1)Metode tender dimulai
dengan event organizer presentasi term of references (TOR), peserta tender (vendor) mengajukan dokumen
penawaran, pengumuman pemenang dan melakukan penandatanganan surat kerja sama antara event organizer
dengan pemenang tender. (2)Metode penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk satu vendor yang sudah
kerja sama selama tiga tahun dengan event organizer.

Kata Kunci: Metode Pengadaan Barang, Penunjukan Langsung, Tender

PENDAHULUAN

Special event menurut Joe Goldblatt
(2014: 8) dalam bukunya Special Events:
Creating and Sustaining a New World for
Celebration, adalah unique moment in time
celebrated with ceremony and ritual to
satisfy specific needs. Special event adalah
sebuah selebrasi yang dilaksanakan pada
momen yang memiliki keunikan tertentu
dengan bentuk seremonial dan ritual untuk
memenuhi kebutuhan spesifik.

Special events menurut Prita Kemal
Gani merupakan aktivitas-aktivitas yang
dirancang secara khusus dalam rangkaian
program kehumasan. Kegiatan tersebut
antara lain mengandung ciri-ciri:
Menunjang kegiatan manajemen dalam
pencapaian tujuan organisasi, menciptakan
citra positif dan kepercayaan publik.
Kedua, membina hubungan harmonis
antara organisasi dengan publik (eksternal
dan internal). Ketiga, membangun proses
komunikasi dua arah antara organisasi
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dengan publik. Keempat, melayani
keinginan publik, demi terwujudnya tujuan
dan kebaikan bersama.

Menurut Ruslan (1998:297) dalam
bukunya Kiat dan Strategi Kampanye
Public Relations mengemukakan, bahwa
untuk menyelenggarakan acara atau
kegiatan khusus, humas tersebut harus
mampu menarik perhatian dari publik
terhadap perusahaan atau produk tertentu,
yang ingin ditampilkan melalui aktivitas
special events itu sendiri. Dalam hal ini,
maka kegiatan special events dari humas
tersebut mampu memuaskan bagi
pihak-pihak lain yang terlibat atau terkait
untuk berperan serta dalam suatu
kesempatan pada acara khusus humas, baik
untuk meningkatkan pengetahuan
(knowledge), kesadaran (awareness), upaya
pemenuhan selera (pleasure), dan menarik
simpati atau empati, sehingga mampu
menumbuhkan saling pengertian bagi
kedua belah pihak. Pada akhirnya, kegiatan
ini dapat menciptakan citra (image) positif
dari masyarakat atau publik sebagai target
sasarannya.

Selain itu menurut Pudjiastuti
(2010:122-123) mengungkapkan ada 20
(dua puluh) yang masuk kategori special
event berdasarkan tujuan dan kebutuhan
khusus: Civic Event, Ekspositions, Fair
and Festivals, Hallmark Event, Hospitality,
Meeting and Conference, retail Event,
Social life Cycle Event, Sport Event,
Tourism. Selain itu masih termasuk Special
Event: Roadshow, Contest and
Competition, Permainan, Demonstration,
Debat, Launching, Media Conference,
Media Tour, Gathering, Reunion.

Pada penelitian ini akan membahas
salah satu dari kategori special events yaitu
Festival. Festival memberikan hiburan
dalam bentuk kesenian, budaya dan
permainan, maupun dalam penjualan

produk serta tidak ada unsur kompetisi
hanya pertunjukkan. Karakteristik festival
antara lain, melibatkan banyak peserta,
tujuan utamanya memberikan hiburan
kepada khalayak untuk menunjukkan
eksistensi perusahaan atau produknya,
aneka hiburan dan permainan bisa
disajikan sekaligus dalam acara yang
berbentuk festival.

Pada festival biasanya ada satu tema
yang diangkat. Festival seringkali diadakan
bersama untuk saling mendukung,
khalayak sasaran spesifik, tempat
pelaksanaan merupakan representatif untuk
jenis festival, pelaksanaan bisa mencapai
1-3 hari atau dalam jangka waktu yang
lebih panjang lagi, satu minggu atau satu
bulan. Bisa diadakan secara rutin atau
sekali saja. (Pudjiastuti, 2010:122-123).

Untuk mendukung sebuah tema festival,
maka dibutuhkan ide kreatif beserta barang
logistik yang mendukung kemegahan
sebuah festival. Untuk mewujudkan ide-ide
kreatif event organizer atau EO dalam
suatu festival maka, EO akan melakukan
proses pengadaan barang atau jasa.
Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa
sangat mempengaruhi proses jalannya
suatu persiapan dan keberhasilan sebuah
penyelenggaraan festival.

Fungsi pengadaan menurut Subagya
(1994) dalam bukunya Manajemen
Logistik, adalah kegiatan dalam menambah
serta memenuhi kebutuhan barang atau
jasa yang didasarkan pada peraturan yang
berlaku yaitu membuat barang menjadi ada
yang sebelumnya tidak ada. Fungsi
pengadaan ini dapat berupa pembelian,
hibah, sewa, perbaikan, pembuatan,
peminjaman, penukaran, dan lain
sebagainya.

Pengadaan barang memiliki peran
penting untuk menunjang operasional
event, karena untuk memenuhi kebutuhan
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barang yang tidak dimiliki oleh event
organizer tersebut. Tujuan penelitian ini
untuk mengidentifikasi metode pengadaan
barang yang digunakan oleh PT Dyandra
Promosindo selaku event organizer pada
festival musik Synchronize Fest 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif, dengan pengumpulan
data menggunakan observasi secara
langsung proses pengadaan barang, dan
melakukan wawancara dengan manajer
operasional event organizer. Analisis data
menggunakan analisis proses tahapan dari
kedua metode pengadaan barang.

Lokus penelitian ini dilakukan pada
event festival musik Synchronize Fest 2019
di Jakarta International Expo (JIExpo).
Penelitian dimulai pada bulan Agustus
2019 sampai dengan Oktober 2019. Data
peneliti berasal dari data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh secara
langsung dari sumber data melalui
wawancara dengan informan dan
melakukan pengamatan dengan situasi
yang melibatkan tempat, pelaku, dan
aktivitas PT Dyandra Promosindo selaku
event organizer Synchronize Fest,
sedangkan data sekunder berasal dari
dokumen dan catatan-catatan arsip untuk
dijadikan sebagai data penunjang
penelitian. Teknik pengambilan data
dilakukan dengan mewawancarai manajer
operasional event organizer sebagai
informan kunci (key informan) secara
mendalam untuk dapat menjawab
pertanyaan penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Temuan

Metode pengadaan barang pada event
Synchronize Fest 2019 menggunakan dua

metode yaitu Tender dan Penunjukkan
Langsung. Kedua metode ini dilakukan
untuk pengadaan barang yang berbeda.
Metode tender dilakukan untuk pengadaan
barang konstruksi panggung dan LED.
Sedangkan metode penunjukkan langsung
dilakukan untuk pengadaan barang sound
system dan lighting.

Pembahasan
Metode pengadaan barang baik tender

maupun penunjukkan langsung memiliki
alur prosedurnya masing-masing. Di
bawah ini akan dijelaskan bagaimana alur
prosedur dalam melaksanakan pengadaan
barang oleh PT Dyandra Promosindo
selaku event organizer Synchronize Fest
2019.
Tender

Alur prosedur pelaksanaan tender
disajikan dalam bentuk bagan sebagai
berikut:

Gambar 1. Alur prosedur metode tender

Sumber : hasil data olahan

Seperti pada alur prosedur di atas,
tender dimulai dengan event organizer
(EO) mempresentasikan term of references
(TOR) kepada para peserta tender yaitu
para vendor dengan kriteria yang sesuai
pada pengadaan barang tersebut. Peserta
tender untuk pengadaan barang konstruksi
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panggung adalah vendor Thunder, Sinar
Dyandra Abadi (SDA) dan Aditent. Peserta
tender untuk pengadaan barang LED
adalah vendor V2, XCell dan AUVI 89.
Presentasi TOR dilakukan selama dua sesi
sesuai dengan jenis pengadaan barang dan
dilakukan di kantor PT Dyandra
Promosindo dengan mengundang seluruh
peserta tender tersebut.

Setelah event organizer
mempresentasikan TOR kepada para
vendor, maka vendor tersebut akan
mengajukan dokumen penawaran yang
berisi spesifikasi serta pengajuan harga dan
technical drawing atau gambar kerja.

Kemudian event organizer akan
merundingkan dokumen penawaran vendor
untuk dapat menentukan vendor mana
yang mampu memberikan barang sesuai
dengan permintaan event organizer dalam
term of references. Setelah menentukan
pemenang, event organizer akan
menghubungi seluruh peserta tender via
email untuk menyampaikan informasi
terkait pemenang tender tersebut. Maka
tahap terakhir dalam proses tender adalah
melakukan penandatanganan surat kerja
sama antara pemenang tender dengan event
organizer.

Fungsi pengadaan menurut Subagya
(1994) dalam bukunya Manajemen
Logistik, adalah kegiatan dalam menambah
serta memenuhi kebutuhan barang atau
jasa yang didasarkan pada peraturan yang
berlaku yaitu membuat barang menjadi ada
yang sebelumnya tidak ada. Fungsi
pengadaan ini dapat berupa pembelian,
hibah, sewa, perbaikan, pembuatan,
peminjaman, penukaran, dll.

Berdasarkan teori tersebut dapat
dihasilkan analisis bahwa pelaksanaan
yang dilakukan oleh event organizer sesuai
dengan teori yang dikatakan oleh Subagya,
bahwa pengadaan barang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan barang yang
sebelumnya tidak ada menjadi ada. Fungsi
pengadaan yang dilakukan

Penunjukkan Langsung
Penunjukkan langsung adalah metode

pengadaan barang untuk pekerjaan yang
memenuhi kriteria keadaan tertentu dan
keadaan khusus, dengan cara menunjuk
langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa.
Metode penunjukan langsung dilaksanakan
untuk pengadaan barang sound system dan
lighting. Vendor untuk pengadaan barang
sound system adalah Sumberia dan vendor
untuk pengadaan barang lighting adalah
Pecahin. Event organizer memilih metode
penunjukan langsung dikarenakan, vendor
tersebut sudah terjalin kesepekatan kerja
sama jangka panjang sehingga proses
penunjukan langsung berjalan dengan
efisien.

Kriteria vendor untuk penunjukan
langsung adalah dikarenakan peralatan
yang dibutuhkan event organizer ada di
vendor tersebut, harga yang didapat dari
setiap peralatan bisa lebih murah
dibandingkan vendor lain, ketersediaan
peralatan dari vendor tersebut, dan yang
paling penting karena sudah terjalin
kesepakatan kerja sama jangka panjang
dengan vendor tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah menjelaskan bahwa
penunjukan langsung adalah menunjuk
langsung satu penyedia barang atau jasa
yang dianggap berkompetensi untuk
menyelesaikan proyek tersebut. Dapat
dihasilkan analisis bahwa, pelaksanaan
pengadaan barang dengan metode
penunjukan langsung yang dilakukan oleh
PT Dyandra Promosindo sudah sesuai
dengan peraturan presiden tersebut.
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Bahwasanya penunjukan langsung
merupakan menunjuk langsung vendor
Sumberia untuk barang sound system, dan
vendor Pecahin untuk barang lighting.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat
diketahui bahwa pengadaan barang yang
dilakukan oleh PT Dyandra Promosindo
selaku event organizer festival musik
Synchronize Fest 2019 menggunakan dua
metode yaitu Tender dan Penunjukkan
Langsung. Tender dilakukan untuk
pengadaan barang konstruksi panggung
dan LED, sedangkan penunjukkan
langsung dilakukan untuk pengadaan
barang sound system dan lighting.

Kedua metode tersebut memiliki
tahapan yang berbeda. Proses tender
dimulai dengan event organizer
mempresentasikan term of references
(TOR) kepada peserta tender yaitu vendor,
selanjutnya para vendor akan mengajukan
dokumen penawaran, event organizer akan
mengumumkan pemenang tender dan
melakukan penandatanganan surat kerja
sama antara event organizer dengan vendor
pemenang tender. Penunjukkan langsung
dilakukan dengan menunjuk satu vendor
yang sudah kerja sama selama tiga tahun
dengan event organizer.

SARAN

Saran yang disampaikan peneliti
berdasarkan penelitian yang telah diperoleh
adalah untuk memudahkan proses
pengadaan barang pada event di tahun
selanjutnya cukup menggunakan satu
metode saja yang paling memudahkan
untuk event organizer agar dapat mencapai
efisiensi waktu dan mencapai proses yang

maksimal dalam pengadaan barang yang
terbaik.
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ABSTRACT 

Registration is an indicator of the success of the exhibition so there’s no problems with the registration procedure 

which is divided into two, namely online registration and onsite registration. The registration process is needed to 

explain a procedure for registration of all parties involved. The research objective explains the registration process 

at the Indonesia Infrastructure Week 2019 event. The research method used is a qualitative method of data 

collection using observation of the registration process and direct interviews with the company's senior marketing 

manager. Data analysis explains the registration process through two mechanisms, namely pre-registration and 

re-registration. The research locus was conducted at the Indonesia Infrastructure Week 2019 event at JIEXPO 

Kemayoran. The results of this study explain that the registration process is divided into two mechanisms, namely 

pre-registration and re-registration. Pre-registration is an online registration flow that begins by gathering a 

company database, contacting potential visitors, sending e-registration forms, sending proof of online registration 

confirmation, and following up. Re-registration is a registration flow aimed at visitors who have previously 

registered online, by showing proof of confirmation and personal data. In addition to re-registration, there is 

onsite registration aimed at visitors who register on the spot. 

 
Keyword: Pre-registration, Registration process, Re-registration 

 

ABSTRAK 

Registrasi merupakan salah satu bentuk indikator kesuksesan penyelenggaraan pameran agar tidak menimbulkan 

kendala dengan tata cara registrasi yang terbagi menjadi dua, yaitu online registration dan onsite registration. 

Proses registrasi diperlukan untuk menjelaskan suatu tata cara registrasi dari seluruh pihak yang terlibat. Tujuan 

penelitian menjelaskan proses registrasi pada event Indonesia Infrastructure Week 2019. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi terhadap proses registrasi 

dan wawancara langsung dengan senior marketing manager perusahaan. Analisis data menjelaskan proses 

registrasi melalui dua mekanisme yaitu registrasi awal dan registrasi ulang. Lokus penelitian dilakukan pada event 

Indonesia Infrastructure Week 2019 di JIEXPO Kemayoran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses 

registrasi terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu registrasi awal dan registrasi ulang. Registrasi awal merupakan 

alur registrasi online yang diawali dengan mengumpulkan database perusahaan, menghubungi calon visitor, 

mengirimkan e-formulir pendaftaran, mengirimkan bukti konfirmasi pendaftaran online, dan melakukan follow up. 

Registrasi ulang merupakan alur registrasi yang ditujukan kepada visitor yang sebelumnya sudah melakukan 

pendaftaran online, dengan menunjukan bukti konfirmasi dan data diri. Selain registrasi ulang, terdapat registrasi 

onsite yang ditujukan kepada visitor yang melakukan pendaftaran di tempat. 

 

Kata Kunci: Proses registrasi, Registrasi awal, Registrasi ulang 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sebagai industri yang bergerak di bidang 

jasa pelayanan bagi suatu pertemuan 

kelompok untuk membahas masalah-

masalah yang berkaitan dengan 

kepentingan bersama, kegiatan MICE yang 

menggunakan banyak fasilitas pariwisata 

dan biaya yang spektakuler dapat 

memberikan kontribusi baik dalam 

penyediaan tenaga kerja maupun 

peningkatan devisa negara. Pada era 

globalisasi ini terutama dukungan dari aspek 

kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan serta 

persaingan bisnis menyebabkan 

peningkatan dalam hal penyelenggaraan 

kegiatan MICE yang menunjukan 

berkembangnya prospek industri MICE di 

Indonesia. Salah satu kegiatan MICE yang 

memiliki peningkatan dalam kuantitasnya 

mailto:dellafrishela@gmail.com
mailto:etty_khongrat@yahoo.com
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adalah Exhibition. 

      Hasil penelitian dari Masteralexi dan 

Mary Hums (2005:239) menyatakan bahwa 

registrasi dianggap salah satu elemen yang 

paling penting dalam penyelenggaraan 

suatu event karena hal tersebut merupakan 

pertama kalinya peserta bertatap langsung 

dengan staf registrasi. Sedangkan

 menurut Gunawijaya (2006: 35) 

registrasi dibagi dalam dua tahap, yaitu 

tahap pendataan dan tahap pelaksanaan. 

      Salah satu elemen dalam kelancaran dan 

kesuksesan event tersebut yaitu adanya 

registrasi. Dalam sebuah pelaksanaan event 

exhibition, dibutuhkan kriteria pelaksanaan 

registrasi pameran yang baik, yaitu adanya 

proses registrasi yang dibuat secara 

sistematis, seperti mekanisme registrasi dan 

flow registrasi. 

      Proses registrasi yang terdapat pada 

event ini diperlukan untuk mengetahui alur 

dari seluruh pihak yang terlibat dan 

berkepentingan. Alur registrasi yang 

terbagi menjadi dua (On-line & On-site 

Registration) sangat membantu aspek 

lancarnya kegiatan pada event ini. 

 

METODE PENELITIAN 

 

      Adapun lokasi dan objek penelitian 

dilakukan pada event Indonesia 

Infrastructure Week 2019 di JIEXPO 

Kemayoran dan waktu penelitian 

dilakukan pada 5 Agustus – 15 November 

2019. 

      Dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan 

menggunakan metode kualitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan 

observasi terhadap proses registrasi dan 

wawancara langsung dengan senior 

marketing manager perusahaan. 

      Dalam menganalisis data – data yang 

didapat digunakan dengan metode 

deskriptif kualitatif dengan menjelaskan 

proses registrasi melalui dua mekanisme 

yaitu registrasi awal dan registrasi ulang. 

 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

      Dalam event exhibition, terdapat sebuah 

proses persiapan registrasi, yang dimana 

proses registrasi tersebut digunakan untuk 

perusahaan dalam mengundang para calon 

peserta pameran. Proses persiapan 

registrasi yang dimaksud dapat dilihat di 

bagan di bawah ini. 

 
Gambar 1. Flowchart Persiapan Pre- 

Registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah 2019 

 

      Pada persiapan pra-registrasi 

terdapat beberapa tahapan, yaitu: 

 

1. Mengumpulkan Database 

Pengumpulan database didapat melalui 

visitor yang telah hadir di tahun sebelumya, 

rekanan perusahaan yang berpotensial, 

asosiasi/komunitas, dan tamu undangan 

(VIP). 
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2. Menghubungi calon visitor 

     Setelah memperoleh database 

perusahaan, data yang berhasil, 

selanjutnya akan dihubungi melalui 

telepon dan email untuk mengundang dan 

diarahkan untuk dapat mengisi e-form 

registration melalui whatsapp, email, atau 

dapat mengakses website. 

 
3. E-form Registration 

Dengan memasuki link atau website 

yang sudah diberikan, calon visitor dapat 

langsung registrasi secara online dengan 

mengisi kelengkapan data diri. 

 
4. Bukti Konfirmasi 

Setelah berhasil mengikuti rangkaian 

registrasi online, para calon visitor akan 

mendapatkan bukti konfirmasi berupa 

barcode dan sebagai salah satu tanda bukti 

peserta telah melakukan pendaftaran 

online. 

 

5. Follow Up 

Pihak perusahaan akan melakukan 

follow up pada list calon visitor yang telah 

terdaftar untuk mengingatkan kembali dan 

menghindari kesalahan pada saat 

melakukan registrasi online. 

 
Pelaksanaan registrasi pada event 

exhibition terbagi menjadi dua mekanisme 

pendaftaran, yaitu re-registrastion dan 

during event registration. 

 

Gambar 2. Flowchart On-site 

Registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah 2019 

 

      Pada alur on-site registration event 

exhibition terdapat beberapa tahapan, yaitu: 

 
1. Mengisi Formulir Registrasi 

Untuk memulai alur registrasi, calon 

visitor harus mengambil form registrasi 

pada fill in counter dan melakukan 

pengisian data diri dengan lengkap guna 

informasi dan kebutuhan database 

perusahaan. 

 
2. Input Data 

Jika data dan informasi sudah lengkap 

terisi maka data tersebut akan di input ke 

sistem registrasi on-site. 

 
3. Memberikan ID Badge dan Show Guide  
     Setelah selesai meng input data dan 
dicetak, ID Badge dan show guide akan 
langsung diberikan pada calon visitor. 

 
Pembahasan 

      Dalam kegiatan yang telah 

dilaksanakan, terdapat sebuah proses 

persiapan registrasi, yang dimana proses 

registrasi tersebut digunakan untuk 

perusahaan dalam mengundang para calon 

visitor pameran. Proses ini merupakan 

salah satu langkah awal yang diambil 

perusahaan untuk memberikan informasi 

terkait event Indonesia Infrastructure 

Week 2019 sekaligus pintu utama untuk 
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melakukan registrasi pendaftaran bagi 

calon visitor yang ingin menghadiri 

pameran ini. 

1. Re-registration 

Dengan melakukan re-registration, 

visitor tidak perlu mengantri pada saat 

pelaksanaan pameran dan memudahkan 

perusahaan untuk mendapatkan angka 

perkiraan awal jumlah calon visitor yang 

akan hadir. 

 
2. On-site registration 

Registrasi dengan meggunakan 

mekanisme on-site ditujukan kepada calon 

visitor yang sebelumnya belum melakukan 

registrasi melalui online. 

 
Penelitian yang telah dilaksanakan ini 

sudah sesuai jika dibandingkan dengan 

teori Gunawijaya (2006:35) dalam 

bukunya yang mengatakan bahwa 

registrasi dibagi menjadi dua tahap yaitu 

pre-registration dan during registration. 

 
KESIMPULAN 

 

  Proses registrasi terbagi menjadi dua 

mekanisme, yaitu registrasi awal dan 

registrasi ulang. Registrasi awal 

merupakan alur registrasi online yang 

diawali dengan mengumpulkan database 

perusahaan, menghubungi calon visitor, 

mengirimkan e-formulir pendaftaran, 

mengirimkan bukti konfirmasi 

pendaftaran online, dan melakukan follow 

up. Registrasi ulang merupakan alur 

registrasi yang ditujukan kepada visitor 

yang sebelumnya sudah melakukan 

pendaftaran online, dengan menunjukan 

bukti konfirmasi dan data diri. Selain 

registrasi ulang, terdapat registrasi onsite 

yang ditujukan kepada visitor yang 

melakukan pendaftaran di tempat. 

 

SARAN 

 

      Sebaiknya pada penilitian selanjutnya 

diperlukan pembenahan lebih dalam pada 

segi eksekusi proses penyelenggaraannya, 

dibutuhkan bukti yang lebih akurat pada 

setiap data yang diambil seperti contoh foto 

kesalahan teknis yang terjadi, wawancara 

terhadap pihak yang turut andil dalam 

penyelenggaraan seperti pihak IT tentunya 

dalam kasus permasalahan terhadap 

permasalahan dan penanggulangannya. 
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ABSTRACT  

This study aims to find out how the OLX team's strategy in selecting the Key Opinion Leader (KOL) in 

increasing brand awareness at the OLX 2019 Rebranding event. The type of research used is study case 

research. The kind of research use is study case of the data observation and interveiw. The data that collected 

from observation was used as primary data while the data from the interview one used as secondary data to 

support the observation data. The results obtained in this study include: 1) The strategy used in the selection of 

KOL to improve brand awareness there are 4 criteria, someone who is experienced and expert in a particular 

field, has a great influence on sosial media, has a huge number of followers and has interactive talking skill. 2) 

There are 3 obstacles found, including provisions regarding talent contracts with other brands, talent schedules 

and budgets. 3) Things done to overcome the obstacles found include finding other talents that fit the criteria, 

lobbying since the last day and adjusting the budget to the needs. 

 

Keyword: Brand awareness, Key Opinion Leader, KOL, Rebranding Event, Sosial media. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan  OLX dalam pemilihan Key 

Opinion Leader (KOL) dalam meningkatkan brand awareness pada event Rebranding OLX 2019. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan Teknik pengambilan data berupa observasi dan 

wawancara. Data yang diperoleh dari observasi berupa data primer yang didapatkan dari pengamatan secara 

langsung di lapangan dan data wawancara dijadikan sebagai data sekunder untuk mendukung data primer. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian diantaranya: 1) Strategi yang digunakan dalam pemilihan KOL untuk 

meningkatkan brand awarenass terdapat 3 kriteria, yaitu seseorang yang berpengalaman dan ahli di bidang 

tertentu, memiliki pengaruh yang besar di sosial media, memiliki follower yang banyak dan memiliki 

kemampuan berbicara secara interaktif. 2) Hambatan yang ditemukan ada 3, diantaranya ketentuan mengenai 

kontrak talent dengan brand lain, jadwal talent dan anggaran. 3) Hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

yang ditemukan diantaranya mencari talent lain yang sesuai kriteria, melakukan lobby sejak jauh hari dan 

menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan. 

Kata Kunci: Brand awareness, Event Rebranding, Key Opinion Leader, KOL, Media Sosial. 
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PENDAHULUAN  

 

     Pada Agustus 2019, OLX Indonesia 

melakukan Rebranding untuk 

merefleksikan fase baru perusahaan. OLX 

mengklaim akan menyediakan lebih 

banyak layanan, kesempatan dan pilihan 

cerdas bagi pembeli yang sangat sesuai 

dengan kebutuhan. Berbagai perubahan 

dilakukan  diantaranya mengubah brand 

message, logo, warna, tampilan aplikasi 

dan berbagai fiturnya. Hal ini tentu saja 

memberikan dampak pada branding OLX 

Indonesia sendiri di masyarakat. Sementara 

branding berkaitan dengan penciptaan 

identitas merek, Rebranding adalah tentang 

menciptakan kembali identitas itu. 

Perusahaan yang mengadopsi nama baru, 

slogan, atau identitas visual dan lain-lain 

sebagai hasil dari merger dan akuisisi atau 

perubahan dalam strategi perusahaan  

(Muzellec et al, 2003:31). Sesuai dengan 

pendapat Muzellec, OLX Indonesia 

berusaha untuk menciptakan Kembali 

identitas produk dengan cara merubah 

logo, warna, tampilan aplikasi dan 

fiturnya. Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mensosialisasikan adanya 

Rebranding ini adalah dengan  

menyelenggarakan event Rebranding OLX 

2019 yang bertajuk Dealfest OLX 2019. 

     Proses Rebranding dapat 

mempengaruhi ekuitas brand (Muzzelec & 

Lambkin, 2006:1) dan secara tidak 

langsung juga berpengaruh kepada brand 

awareness karena ekuitas brand akan 

terwujud ketika konsumen memiliki 

tingkat kesadaran dan kekuatan yang 

tinggi, mendapatkan kesenangan dan 

keunikan yang tergabung dalam memori 

konsumen. Aaker (1991:20) 

mendefinisikan ekuitas merek sebagai 

seperangkat aset dan kewajiban terkait 

dengan merek, nama dan simbol, yang 

dapat menambah atau mengurangi nilai 

yang diberikan oleh produk atau layanan 

kepada perusahaan dan / atau 

konsumennya Sedangkan menurut Rositter 

& Percy (1987:264) brand awareness 

didefinisikan sebagai kapasitas konsumen 

untuk mengenali sebuah merek diantara 

merek yang lain. 

     Untuk mendapatkan kembali dan 

meningkatkan brand awareness dari 

masyarakat, OLX Indonesia  harus 

melakukan beberapa strategi. Salah satu 

strategi yang telah dilakukan adalah 

dengan menggunakan Key Opinion Leader. 

Dikutip dari artikel dalam website 

Influencer Marketing Hub, Key Opinion 

Leader adalah seorang ahli yang 

pendapatnya dihargai dalam industri atau 

bidang pengetahuan tertentu, dan 

didengarkan oleh khalayak yang lebih luas, 

mereka biasanya memiliki audiens yang 

ditargetkan khusus untuk ceruk mereka. 

Pendapat lain dalam website 

activecampaign.com menyatakan bahwa 

Key Opinion Leader (KOL) adalah 

individu yang dipercaya dan dihormati 

secara khusus untuk ilmu tertentu. Dalam 

dunia pemasaran, saat ini istilah KOL 

bukan lagi hal baru. Sejak tren sosial 

media di Indonesia meningkat, selebriti 

menjadi salah satu alat marketing yang 

paling efektif untuk meningkatkan brand 

awareness (Goldsmith et al., 2000; Keller, 

2002) dalam Tong & Hawley (2009:6). 

Sesuai dengan pendapat yang dipaparkan 

oleh MacDonald & Sharp (2000:8) yang 

menyatakan bahwa  brand awareness 

dapat meningkat dengan paparan seseorang 

untuk melihat, mendengar atau 

memikirkannya. Oleh karena itu, segala 

upaya yang dilakukan pemasar seperti 

merancang simbol, logo, karakter, 

pengemasan atau iklan dan promosi 

dengan slogan dapat meningkatkan 
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keakraban dan kesadaran konsumen akan 

suatu merek.  

     Dalam penentuan Key Opinion Leader 

banyak sekali hal yang harus 

dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan, Diperlukan strategi yang 

matang dalam menentukan siapa yang akan 

dipilih sebagai Key Opinion Leader 

(KOL). Karena citra Key Opinion Leader 

akan Dalam penelitian ini akan dijelaskan 

secara terperinci bagaimana proses 

pemilihan Key Opinion Leader (KOL) 

dalam meningkatkan brand awareness 

pada event Rebranding OLX 2019. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode studi kasus. 

Studi kasus termasuk dalam penelitian 

analisis deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan terfokus pada suatu kasus 

tertentu untuk diamati dan dianalisis secara 

cermat sampai tuntas. Kasus yang 

dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, 

misalnya berupa individu atau kelompok. 

Di sini perlu dilakukan analisis secara 

tajam terhadap berbagai factor yang terkait 

dengan kasus tersebut sehingga akhirnya 

akan diperoleh kesimpulang yang akurat 

(Sutedi, 2009:61). 

     Sedangkan untuk pengumpulan data, 

penelitian ini menggunakan teknik 

observasi dan wawancara. Menurut 

Sugiyono (2017:203) observasi sebagai 

teknik pengumpulan data yang mempunyai 

ciri spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lainnya. Observasi dilakukan 

dengan melihat langsung di lapangan 

misalnya bagaimana para stakeholder 

merumuskan strategi pemilihan Key 

Opinion Leader (KOL) secara langsung. 

Menurut Esterberg dalam Sugiono 

(2017:314) wawancara adalah pertemuan 

antara dua orang untuk bertukar informasi 

atau ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

     Penelitian dilakukan sepanjang bulan 

Agustus – Oktober 2019 dimulai dari 

persiapan, pelaksanaan dan paska 

pelaksanaan event Rebranding OLX 2019 

yang diselenggarakan di Gandaria City, 

Jakarta Selatan.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

    OLX merupakan bentuk transformasi 

dari sebuah platform jual beli barang bekas 

di Indonesia yang dulunya bernama 

tokobagus.com. Sejak 14 tahun berdiri, 

platform ini telah melakukan perubahan 

logo sebanyak 5 kali. Berikut merupakan 

transformasi logo olx dari tahun 2005 – 

2014: 

 

Gambar 1. Tranformasi Logo OLX 

 
Sumber: oryzaonline.com 

 

Dan kini, OLX hadir di tahun 2019 dengan 

logo baru. 

 

Gambar 2. Logo Baru OLX 
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Sumber: OLX the Brief 

 

     Dengan lahirnya logo baru ini, OLX 

menyelenggarakan event Rebranding OLX 

2019 untuk mensosialisasikannya secara 

langsung kepada khalayak luas. Tujuan 

dari Rebranding ini sendiri adalah untuk 

menstandarisasi platform di seluruh grup 

OLX, memberikan pengalaman yang lebih 

baik kepada pengguna dalam menjual dan 

membeli produk dan meningkatkan 

kepercayaan dan keamanan pengguna 

OLX. 

     Tujuan-tujuan ini diimplementasikan ke 

dalam seluruh aspek event, termasuk 

diantaranya talkshow. Sesi talkshow ini 

dibuat menjadi 8 sesi berdasarkan kategori 

terpilih. Sesi ini dipimpin oleh 1 pembawa 

acara dan menhadirkan 3 pembicara yang 

terdiri dari 1 Key Opinion Leader dan 2 

narasumber terpercaya. Selain untuk 

mensosialisasikan tujuan-tujuan tadi, sesi 

talkshow ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan brand awareness mengingat 

banyak sekali perubahan yang dilakukan 

dalam berbagai aspek, terutama logo dan 

user interface di website dan aplikasi. 

     Key Opinion Leader digunakan sebagai 

salah satu strategi tim OLX untuk 

meningkatkan brand awareness dalam 

event Rebranding OLX 2019. Hal ini 

diputuskan dengan berbagai macam 

pertimbangan, salah satunya karena 

tingginya pengguna sosial media di 

Indonesia yang mencapai 150 juta 

pengguna. Selain karena pertimbangan 

banyaknya pengguna sosial media, 

menggunakan Key Opinion Leader juga 

dipilih berdasarkan alasan untuk 

menciptakan citra yang sesuai dengan apa 

yang ingin dibangun oleh tim OLX. Saat 

ini, OLX memiliki 10 kategori penjualan. 

Maka ada 10 Key Opinion Leader yang 

dipilih tim OLX untuk mengisi acara. Key 

Opinion Leader ini bertugas untuk mengisi 

acara talkshow yang dilaksanakan secara 

interaktif di tempat berlangsungnya event 

dan mempromosikan OLX di sosial media 

masing-masing. Dari 10 kategori, penulis 

hanya akan fokus ke 2 kategori, yaitu 

kategori properti dan otomotif. Hal ini 

dilakukan karena 2 kategori tersebut 

merupakan kategori monster yang dimiliki 

OLX. Panitia OLX sendiri juga lebih 

memfokuskan pada 2 kategori tersebut. 

     Dalam pemilihannya, tim OLX 

sepenuhnya memberikan wewenang 

kepada tim organizer untuk menentukan 

siapa saja opsi KOL yang dipilih dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

Table 1. Kriteria Kandidat KOL 

No Kategori Spesifikasi 

1 Motor & 

Mobil 

Individu yang ahli di 

bidang otomotif 

Memiliki pengaruh 

yang besar di sosial 

media 

Memiliki banyak 

pengikut di sosial media 

Bisa berbicara dengan 

audience secara 

interactive 

2 Properti Individu yang ahli di 

bidang property 

Memiliki pengaruh 

yang besar di sosial 
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media 

Memiliki banyak 

pengikut di sosial media 

Bisa berbicara dengan 

audience secara 

interactive 

Sumber: OLX The Brief 

 

     Setelah opsi KOL ditentukan, tim 

organizer memberikan kandidat-kandidat 

KOL terpilih untuk selanjutnya diseleksi 

oleh tim OLX. Tim seleksi OLX akan 

memilih masing-masing 1 Key Opinion 

Leader (KOL) untuk setiap kategorinya. 

     Dari kandidat yang telah diberikan, tim 

OLX memutuskan untuk memilih Ridwan 

Hanif untuk menjadi Key Opinion Leader 

kategori Mobil & Motor dan Arief 

Muhammad untuk menjadi Key Opinion 

Leader untuk kategori properti. Dalam 

proses pemilihannya, ditemukan beberapa 

hambatan diantaranya: peraturan-peraturan 

mengenai kontrak, jadwal dan anggaran. 

Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh (Goldsmith et al., 2000; 

Keller, 2002) dalam Tong & Hawley 

(2009:6) yang menyatakan bahwa selebriti 

dapat membantu meningkatkan value 

dalam brand awareness. 

 

Pembahasan 

     Dalam bahasan sebelumnya, diketahui 

bahwa ada 4 spesifikasi kriteria kandidat 

Key Opinion Leader (KOL) untuk 

menentukan siapa kandidat terpilih. Empat 

kriteria oleh tim OLX dsn tim organizer 

dijadikan sebagai strategi untuk pemilihan 

Key Opinion Leader (KOL). Strategi 

tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan 

dan tujuan yang ingin dicapai oleh OLX itu 

sendiri. Berikut bahasan mengenai kriteria 

kandidat Key Opinion Leader secara lebih 

terperinci: 

 

a. Individu yang ahli di bidang 

otomotif/property 

     Kriteria ini ditentukan agar setiap 

Key Opinion Leader yang berbicara di 

hadapan public memiliki pengetahuan 

yang mumpuni mengenai kategori yang 

sedang dibahas. Key Opinion Leader 

setidaknya memiliki pengalaman yang 

sesuai dengan citra yang ingin 

disampaikan. Dengan pengetahuan 

yang dimiliki Key Opinion Leader, 

diharapkan mereka dapat mengedukasi 

audience mengenai tips dan trik dalam 

memilih, membeli atau menjual 

property atau otomotif seperti mobil 

dan motor. Tips dan trip inilah yang 

nantinya bisa diaplikasikan dalam 

menggunakan aplikasi OLX. 

b. Memiliki pengaruh yang besar di sosial 

media 

     Pengaruh Key Opinion Leader di 

sosial media menjadi pertimbangan 

karena semakin besar pengaruh yang 

dimiliki diharapkan akan memberikan 

pengaruh pada pengguna OLX. OLX 

berharap dengan mengundang Key 

Opinion Leader bisa menambah jumlah 

pengguna baru OLX yang sekarang 

berjumlah lebih dari 20 juta pengguna 

aktif. Sosial media dinilai efektif 

karena masyarakat sekarang cenderung 

mengikuti gaya hidup influencer yang 

mereka lihat di sosial media. Pengaruh 

seperti inilah yang ingin dicapai oleh 

OLX. Sehingga Key Opinion Leader 

yang terpilih akan membagikan 

beberapa konten di sosial media (dalam 

hal ini Instagram) tentang 

pengalamannya dalam menggunakan 

aplikasi OLX. Di antara konten-konten 

yang dibagikan, Key Opinion Leader 

secara tidak langsung juga 

memperkenalkan tampilan baru OLX 

beserta fitur-fitur tambahan lainnya 
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sehingga memberikan pengalaman 

yang lebih baik dan meningkatkan 

kepercayaan dan keamanan dalam 

bertransaksi di OLX seperti tujuan 

utama yang ingin dicapai.  

c. Memiliki banyak pengikut di sosial 

media 

     Lagi-lagi sosial media menjadi 

kriteria penting dalam pemilihan Key 

Opinion Leader. Karena tidak bisa 

dipungkiri, gaya hidup masyarakat 

jaman sekarang Sebagian besar 

menghabiskan waktunya di sosial 

media. Dengan pengikut yang banyak, 

Key Opinion Leader diharapkan dapat 

membantu memperluas pasar OLX dan 

membantu mensosialisasikan kepada 

para pengikutnya mengenai tampilan 

OLX yang baru. Serta memberikan 

demonstrasi penggunaan aplikasi OLX 

dalam kehidupan sehari-hari. Semakin 

banyak pengikut di sosial media, maka 

kemungkinan Key Opinion Leader 

tersebut untuk mempengaruhi 

pengikutnya menggunakan OLX juga 

akan semakin besar. 

 

d. Bisa berbicara dengan audience serara 

interaktif 

     Kemampuan berbicara secara 

langsung dengan publik menjadi salah 

satu hal yang harus dipenuhi karena 

tugas utama dari Key Opinion Leader 

adalah untuk mensosialisasikan The 

New OLX secara langsung di hadapan 

publik dengan harapan untuk 

meningkatkan kepekaan publik 

terhadap tampilan OLX yang baru. 

Saat Key Opinion Leader mampu 

mengajak publik untuk berinteraksi 

secara langsung dalam 

mempromosikan OLX, diharapkan 

pengalaman yang dirasakan oleh publik 

tersebut menjadi pengalaman yang tak 

terlupakan dan bisa menyebarkannya 

lagi ke lebih banyak orang. 

     Dalam pencarian kandidat Key 

Opinion Leader terpilih, tim 

menemukan beberapa hambatan, 

diantaranya: 

a. Beberapa kandidat terikat kontrak 

dengan produk lain 

     Saat seorang talent terikat kontrak, 

maka ada peraturan-peraturan yang 

harus dipatuhi oleh talent tersebut. 

Dalam hal ini, salah satu yang menjadi 

kandidat terpilih Key Opinion Leader 

terikat kontrak dengan merek lain yang 

tidak membolehkan talent tersebut 

untuk mempromosikan produk lain. 

Namun jika tetap ingin menggunakan 

jasa talent tersebut, maka OLX harus 

membayarkan konpensasi dengan 

jumlah tertentu. Solusi yang diambil 

dari masalah ini adalah mencari 

kandidat lain yang lebih sesuai dan 

tidak terikat kontrak dengan pihak 

manapun. 

b. Jadwal 

     Jadwal menjadi salah satu hambatan 

yang dihadapi karena kesulitan mencari 

talent yang sesuai dengan jadwal yang 

diinginkan. Solusi pertama yang 

diambil dalam menyelesaikan masalah 

ini adalah dengan melakukan negosiasi 

dengan kandidat terpilih untuk tetap 

melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. 

Namun jika talent tersebut tetap tidak 

bisa, maka tim organizer akan 

menyesuaikan kembali jadwal yang 

sudah direncanakan dengan jadwal 

talent yang bersangkutan. 

c. Budget 

     Budget menjadi salah satu hambatan 

utama yang ditemukan. Karena banyak 

kandidat Key Opinion Leader yang 

sangat sesuai dengan kriteria mematok 

harga yang sangat tinggi bahkan hanya 
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untuk sekali posting konten di sosial 

media. Ada beberapa solusi yang 

digunakan untuk menghadapi 

hambatan ini, diantaranya adalah 

menambah anggaran untuk Key 

Opinion Leader, memilih paket-paket 

tertentu yang hanya dibutuhkan untuk 

konten talkshow dan mengganti 

kandiddat Key Opinion Leader dengan 

kandidat lain yang tarifnya sesuai 

dengan anggaran yang telah ditentukan. 

 

     Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana strategi yang 

tepat dalam memilih Key Opinion Leader 

untuk meningkatkan brand awareness; 2) 

Kelebihan dari penelitian ini adalah data  

yang didapatkan cukup variatif karena 

penulis berada di kedua belah posisi, baik 

di posisi organizer dan posisi panitia 

internal OLX. Namun yang menjadi 

kelemahan adalah ada sebagian data yang 

cukup konfidensial yang tidak bisa penulis 

dapatkan sehingga mempengaruhi hasil 

dari penelitian ini; 3) Hasil dari penelitian 

yang dilakukan cukup baik karena 

penelitian ini menuntukkan keberhasilan 

strategi yang digunakan dalam menentukan 

pemilihan Key Opinion Leader. Namun 

yang disayanngkan adalah penulis tidak 

berhasil mendapatkan salah satu data yang 

bisa mendukung hasil dari penelitian 

sehingga penelitian ini terkesan 

menggantung. 4) Penelitian ini 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang dalam penyelenggaraan eventnya 

membutuhkan Key Opinion Leader. 

Kriteria yang ditentukan bisa menjadi 

acuan event organizer dalam memilih Key 

Opinion Leader; 5) Untuk penelitian 

selanjutnya, calon penulis diharapkan 

untuk mengikuti tren perkembangan gaya 

hidup yang terjadi di masyarakat. Karena 

segala hal yang berkaitan dengan industry 

event bersifat sangat dinamis. Pergantian 

suatu tren ke tren yang lain bisa sangat 

cepat. Ada kemungkinan hasil yang 

didapat dalam penelitian ini hanya berlaku 

untuk beberapa waktu ke depan saja. 

 

KESIMPULAN 

 

     Strategi pemilihan Key Opinion Leader 

yang telah dilakukan dengan cara memilih 

individu yang ahli di bidang property dan 

otomotif, memiliki pengaruh dan jumlah 

pengikut yang besar di social media dan 

dapat berinteraksi secara langsung dengan 

publik oleh tim organizer dan OLX jika 

dilihat dari jumlah visitors yang datang ke 

penyelenggaraan event Rebranding OLX 

2019 secara langsung dinilai efektif karena 

jumlah visitors sangat banyak hingga 

memenuhi venue acara dan mereka secara 

aktif terlibat dalam kegitan aktifasi yang 

tersedia. Namun peneliti tidak bisa menilai 

dari segi peningkatan jumlah pengguna dan 

nilai penjualan karena peneliti tidak 

berhasil mendapatkan data terkait dari tim 

interlan OLX.  

 

SARAN 

 

     Saran yang penulis berikan berdasarkan 

dengan simpulan yang diambil adalah 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan Key Opinion Leader 

sebagai sarana meningkatkan brand 

awareness dinilai cukup efektif, namun 

jika di masa depan cara seperti ini 

dilakukan kembali, ada baiknya untuk 

melihat hasil evaluasi Key Opinion 

Leader yang bersangkutan apakah 

valuenya sudah sesuai dengan nilai 

yang kita berikan. Jika tidak, maka 

lebih baik untuk mencari Key Opinion 

Leader yang baru 
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b. Walaupun penggunaan Key Opinion 

Leader ini dinilai sangat efektif, namun 

harus disesuaikan kembali dengan 

anggaran yang telah disediakan. 
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ABSTRACT
Researchers have the assumption that a resource person has a very big influence on the success of a workshop
event, therefore a specific strategy is needed to select a resource person for the activities of a workshop. To
uncover this the researchers used a series of methods, viz. The first was an observation of the selection of
resource persons conducted by the Bogor Culture and Tourism Office of a workshop on developing the human
resources of the tourism industry in the Bogor Regency. Second, to categorize the needs of the resource persons,
in this method the researcher divides into 2 categories: experienced resource persons or government officials
who are occupying these positions, and resource persons in accordance with experts or someone with an
appropriate educational background. Third, interviewing the organizers, the Bogor District Culture and Tourism
Office about the strategies used in selecting speakers at the Workshop on developing the human resources of the
tourism industry by the Bogor District Culture and Tourism Office. The researchers' findings show that not all
resource persons can be used in a workshop event, only resource persons who have expertise in the field of
practice or have had a fairly good experience before that can be a resource person in the workshop event.

Keyword: Strategy, Speaker, Event, Workshop.

ABSTRAK
Peneliti memiliki asumsi bahwa seorang narasumber mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
kesuksesan suatu event workshop, maka dari itu diperlukan suatu strategi khusus untuk memilih seorang
narasumber untuk kegiatan suatu workshop. Untuk menguak hal tersebut peneliti menggunakan serangkaian
metode, yakni. Pertama dilakukan pengamatan terhadap cara pemilihan narasumber yang dilakukan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor terhadap event workshop pengembangan sumber daya manusia
industri pariwisata diwilayah Kabupaten Bogor. Kedua, melakukan pengketegorian keperluan narasumber, dalam
metode ini peneliti membagi dalam 2 kategori yaitu narasumber yang berpengalaman atau pejabat pemerintahan
yang sedang menduduki posisi yang sesuai dengan bidang tersebut, dan narasumber yang sesuai dengan ahlinya
atau seorang dengan latar pendidikan yang sesuai. Ketiga melakukan wawancara kepada penyelenggara yaitu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tentang strategi yang digunakan dalam pemilihan
narasumber pada event workshop pengembangan sumber daya manusia industri pariwisata oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Temuan peneliti memperlihatkan bahwa tidak semua narasumber
dapat digunakan dalam suatu event workshop, hanya narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang praktek
atau telah memiliki pengalaman yang cukup baik sebelumnya yang dapat menjadi seorang narasumber dalam
event workshop.

Kata Kunci: Strategi, Narasumber, Event, Workshop.

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan suatu
workshop atau pelatihan tentu saja
dibutuhkan narasumber yang kompeten
dalam bidang tersebut, narasumber
menjadi suatu bagian penting dalam
menyelenggarakan acara workshop atau
pelatihan. Narasumber akan memberikan

suatu materi yang telah ditentukan oleh
penyelenggara yang berkaitan dengan tema
dan tujuan acara.

Dalam Workshop kali ini untuk
menentukan narasumber tentu saja
penyelenggara tidak sembarang, dilihat
dari audience yang akan hadir para
pengusaha dalam industri Pariwisata
wilayah Kabupaten Bogor, maka
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narasumber yang dipilih telah berdasarkan
beberapa kriteria yang ditentukan oleh
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kabupaten Bogor yang mendapat
persetujuan dari Sekretariat Daerah
Kabupaten Bogor. Maka pasti ada suatu
alasan tersendiri mengapa penyelenggara
memilih seorang narasumber.

Narasumber adalah suatu hal yang
sangat penting dan menjadi nilai jual
utama dalam suatu event workshop,
narasumber juga dapat mejadi
pertimbangan untuk keikutsertaan seorang
audience dalam menhikuti seatu event
workshop

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti
memiliki asumsi bahwa dalam tahap
pemilihan narasumber maka dibutuhkan
strategi khusus, apalagi dalam event
workshop yang diharuskan seorang
narasumber yang dapat menyampaikan
suatu teori dan praktek secara bersamaan
dengan baik. Maka berdasarkan asumsi
tersebut peneliti akhirnya mengambil topik
pembahasan Strategi Pemilihan
Narasumber Pada Event Workshop oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti
adalah metode deskriptif, metode deskriptif
adalah suatu metode yang mendeskripsikan
suatu fenomena dengan berdasarkan
pengalaman peneliti serta hasil observasi
yang telah dilakukannya. Data yang
terhimpun disebut data deskriptif atau data
naratif. Selain menggunakan observasi
pada saat pengumpulan data, cara lain yang
lazim digunakan adalah wawancara.

Waktu yang digunakan oleh peneliti
dalam melakukan penelitian adalah pada
bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan

November 2020. Sample yang diambil
pada penelitian kali ini adalah suatu event
workshop yang diselenggarakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bogor.

Peneliti juga menggunakan quisioner
yang disebar setelah acara workshop
selesai dilaksanakan kepada para audience
tentang kepuasan audience terhadap
narasumber yang disediakan oleh panitia
yang dalam hal ini adalah Dinas Kebiyaan
dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

Yang menjadi fokus penelitian ini
adalah bagaimana kita dapat memilih
seorang narasumber yang tepat untuk
dijadikan seorang pemateri dalan suat
event workshop yang dimana dalah
kegiatannya akan dipraktekan langsung hal
– hal yang menjadi bahan materi utama.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan
Dalam penelitian yang dilakukan kali

ini ditemukan beberapa strategi yang
digunakan saat memilih seorang
narasumber untuk event workshop. Strategi
ini dapat digunakan disemua event
workshop yang pada kagitiatannya terdapat
praktek terhadap materi yang menjadi
bahasan utama dalam workshop tersebut.

Strategi ini dibutuhkan untuk
mendapatkan seorang narasumber yang
sanagt tepat untuk dijadikan seorang
pemateri dalam suatu pembahasan tertentu
pada event workshop tersebut.

Menurut Iqbal Alan Abdullah
dalam Bukunya yang berjudul Managemen
Konferensi dan Event bahwa arti dari
narasumber secara umum merajuk kepada
salah satu orang. Orang tersebut mewakili
pribadi ataupun lembaga atau juga badan
yang mengetahui/ menguasai secara jelas
tentang suatu informasi atau menjadi
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sumber informasi untuk kepentingan
pemberitahuan pada media massa, ataupun
pada khalayak banyak.

Narasumber menjadi suatu bagan
penting dalam kegiatan/ acara, yang
dimana pada saat ini, suatu acara paling
sering lebih dulu dilihat narasumber
dibandngkan program yang dimiliki oleh
acara tersebut. Hal ini biasanya terjadi jika
Event yang akan dimulai dari kedekatan
khusus dengan pembicara tertentu yang
memiiki nilai jual tersendiri.

Sedangkan untuk workshop itu
sendiri memiliki definisi kegiatan yang
dimana dalam kegiatan tersebut terdapat
orang-orang yang mempunyai keahlian
dalam bidang tertentu, berkumpul lalu
membahas permasalahan tertentu dan
memberi pengajaran/pelatihan kepada para
peserta. Dapat dikatakan juga workshop
merupakan memberikan pengajaran atau
pelatihan kepada para peserta, mengenai
teori dan juga praktek pada suatu bidang.

Berdasarkan hasil pengamatan dal
penelitian serta pengalaman yang
dilakukan oleh peniliti maka ditemukan
strategi untuk memilih narasumber pada
suatu event workshop adalah:

1. Narasumber dapat diambil darri
instansi pemerintah yang
sedang manjabat dalam bidang
yang terkait dengan materi
workshop

2. Narasumber dapat diambil dari
industri yang berkaitan dengan
bidang yang terkait dengan
materi workshop.

3. Narasumber dapat diambil dari
lembaga independent yang
berpengalaman dalam bidang
yang terkait dengan materi
workshop

4. Narasumber harus memiliki
pengalaman pada bidang yang

terkait dengan materi
workshop..

5. Narasumber harus berasa dari
lulusan pendidikan yang terkait
dalam bidang terkait dengan
materi workshop

6. Selain pandai dalam
menyampaikan suatu teori,
seorang narasumber dalam
event workshop juga harus
memiliki keahlian dalam
menyampaikan suatu materi
dalam bentuk praktek.

Dari beberapa point diatas maka dapat
disimpulkan strategi utama dalam memilih
narasumber untuk suatu event workshop
adalah seseorang yang telah
berpengalaman dan telah berkecimpung
dalam bidang yang berkaitan dengan
materi workshop, karena seorang
narasumber workshop tidak hanya
memberikan materi dalam bentuk teori
tetapi seorang narasumber workshop juga
harus mengusai tehnik dasar terkait bidang
dalam materi tersebut. Dapat diartikan
narasumber juga harus bisa mempraktekan
materi yang telah ia berikan kepada para
peserta workshop.

Pembahasan
Memilih seorang narasumber memang

bukanlah hal yang mudah, maka dari hal
tersebut dalam memilih seorang
narasumber dibutuhkan strategi yang
khusus.

Narasumber dengan keahlian dapat
menyampaikan teori serta praktek secara
sekaligus memang bukanlah hal yang
mudah, bahkan tidak semua narasumber
yang dapat melakukan hal tersebut, untuk
mendapatkan narasumber yang sesuai
dengan kriteria maka, narasumber dapat
diambil dari seorang pejabat pemerintah
yang sedang menduduki jabatan sesuai
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dengan bidang terkait dengan materi
workshop karena seorang pejabat
seharusnya memahami taori maupun
praktek dalam suatu materi.

Selain pejabat pemerintahan narasumber
juga dapat berasal dari industri yang sesuai
dengan bidang yang terkait dengan materi
dari workshop tersebut, karena seseorang
yang berasal dari industri maka seorang
narasumber tersebut pasti memahami hal
tersebut yang dibutuhkan.

Lembaga independent pun dapat
menjadi seorang narasumber tetapi dalam
memilih narasumber yang berasal dari
lembaga independent memang harus
memilih dari independent yang terpecaya
dan profesional serta berpengalaman dalam
bidangnya.

Selain itu pertimbangan lain dalam
memilih seorang narasumber adalah
pelaman dan latar belakang pendidikan
yang dimiliki oleh seorang narasumber
tersebut, seorang narasumber untuk suatu
event workshop dibutuhkan seseorang yang
memiliki pengalaman serta ahli
dibidangnya maka dari itu latar pendidikan
juga penting dalam memilih seorang
narasumber.

Workshop adalah suatu event yang
menyamoaikan materi secara teori dan
praktek, maka dari itu pertimbangan yang
paling tepat dalam memilih seorang
narasumber untuk sutau kegiatan workshop
adalah narasumber yang memang pandai
dalam menyampaikan materi baik secara
teori maupun secara praktek.

Keunggulan dari temuan dari hasil
penelitian kali ini adalah, panitia workshop
dapat dengan mudah untuk memilih
seorang narasumber untuk suatu kegiatan
workshop yang akan dibuat karena
narasumber adalah suatu nilai jual untuk
suatu event workshop.

Maka narasumber yang dipilih akan
sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan
untuk suatu event workshop.

KESIMPULAN

Dalam event workshop sangat
dibutuhkan narasumber yang memiliki
keahlian dalam menyampaikan materi baik
secara teori aupun praktek. Maka perlu
beberapa strategi dan pertimbangan yang
digunakan dalam memilih seorang
narasumber. Tidak sembarangan juga
panitia dapat menentukan narasumber,
tentu dengan berbagai pertimbangan dan
kriteria yang telah dibuat sebelumnya.
Dengan menggunakan strategi yang telah
penulis buat maka panitia dapat dengan
mudah mengelompokan narasumber mana
saja yang dapat digunakan dalam suatu
event workshop.

SARAN

Dalam menentukan seorang narasumber
sangat dibutuhkan pertimbanagn tim,
kesuksesan event workshop besar
pengaruhnya dari seorang narasumber yang
telah dipilih, maka sebelum menentukan
pasti seorang narasumber dibutuhkan
kesepakatan serta diketahui oleh semua
panitia.
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ABSTRACT 

In planning, the operational division has the task of managing licensing letters and designing booth and 

conference set-up so that operations run smoothly. Meanwhile, when the event is held, the operational division 

carries out field monitoring so that everything goes according to plan, but sometimes it doesn't go according to 

plan. In its implementation there are obstacles that make plans change so that the right solution is needed to 

solve the problem. This study aims to identify factors in the occurrence of obstacles that were found during the 

holding of the Indo EBTKE ConEx 2019 event and find the right solution to solve the problem. The data analysis 

method used in this research is a qualitative descriptive method, namely analyzing the data by investigating, 

describing, describing, and explaining the data for analysis. The data collection method used in this study is the 

first by conducting interviews with key informants. Then the second is through direct observation / observation 

in the planning process of the operational division. The results of this study found that there were four factors 

that caused obstacles in event Indo EBTKE ConEx 2019 were : 1) the funding factor; 2) equipment procurement 

factors; 3) external factors; and 4) internal factors. 

 

Keywords: Operational Division, Event, Barriers, Planning. 

 
ABSTRAK 

Dalam melakukan perencanaan, divisi operasional mempunyai tugas untuk  mengurus surat perizinan dan 

mendesain set up booth dan conference agar operasional berjalan lancar. Sedangkan ketika pelaksanaan event  

divisi operasional melakukan monitoring lapangan agar semua berjalan sesuai rencana, namun terkadang tidak 

berjalan sesuai rencana. Pada pelaksanaannya terdapat hambatann yang membuat rencana menjadi berubah 

sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor terjadinya hambatan yang ditemukan selama penyelenggaraan event Indo EBTKE 

ConEx 2019 dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara 

menyelidiki, mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan data-data untuk dianalisis. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama dengan melakukan wawancara kepada key 

informant. Lalu yang kedua melalui pengamatan / observasi secara langsung pada proses perencanaan divisi 

operasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan hambatan pada 

event Indo EBTKE ConEx 2019, yaitu: 1) faktor pendanaan;  2) faktor pengadaan peralatan; 3) faktor eksternal; 

dan 4) faktor internal. 

 

Kata Kunci: Divisi Operasional, Event, Hambatan, Perencanaan. 

 

 

mailto:yugha.cg@gmail.com
mailto:tutyherawati@yahoo.com


 

Yuga Cahya Gumilang, Tuty Herawati. (2020). 

PENDAHULUAN  

 

     Dalam membuat pameran yang lancar 

dan sukses membutuhkan persiapan dan 

perencanaan yang matang. Untuk itu 

Professional Exhibition Organizer atau  

event organizer memiliki sebuah divisi 

operasional pada kepanitiaan event. 

     Menurut Wysocky (2000:1)  

manajemen operasi adalah desain, operasi, 

dan pengembangan dari sistem-sistem 

yang mengantarkan kepada tujuan utama 

perusahaan barang dan jasa dengan 

kombinasi. Hal ini berkaitan dengan 

deskripsi tugas divisi operasional yang 

bertanggung jawab untuk mengurus 

operasional sebuah event dan mendesain  

konstruksi pameran.   

     Proses pengendalian proyek sangat 

penting, namun tidak jarang pada waktu 

pelaksanaaannya tidak berjalan sesuai 

rencana. Berdasarkan pengalaman faktor 

penghambat pelaksanaan pembangunan 

proyek konstruksi harus diperhitungkan 

dan dipertimbangkan secara matang jika 

proyek akan dilaksanakan (Joyosukarto, 

2006). 

    Berdasarkan ulasan diatas penulis 

melakukan penelitian untuk menganalisa 

hambatan dan juga faktor apa saja yang 

dapat menjadi hambatan divisi operasional 

pada event INDO EBTKE ConEx 2019 

kepanjangan dari Energi Baru Terbarukan 

dan Konservasi Energi Conference and 

Exhibition yang di selenggarakan di 

Jakarta Convention and Center (JCC) dan 

di organize Dyandra Promosindo. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2011), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat post positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif 

atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

     Pada penelitian ini metode deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan menganalisis 

data dengan cara menyelidiki, 

mendeskripsikan, menggambarkan, dan 

menjelaskan data-data untuk dianalisis. 

Metode pengumpulan data yang pertama  

dengan melakukan pengamatan / observasi 

secara langsung pada proses perencanaan 

divisi operasional. Lalu yang kedua 

melaukan wawancara kepada key 

informant.  

     Observasi dilakukan penulis selama 6 

bulan (Juli-Desember 2019) dan terlibat 

langsung sebagai internship team di divisi 

operasional INDO EBTKE 2019. 

     Untuk Jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam dengan 

mengajukan pertanyaan kepada key 

informan 1 sebagai Koordinator Divisi 

Operasional, Key informan 2 sebagai 

Ketua Divisi Operasional, key informan 3 

sebagai Senior General Manager dan Key 

informan 4 sebagai pihak dari JIEXPO dan 

Key informan 5 sebagai pihak dari 

Samudra, Kontraktor pada event ini. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Faktor Penyebab Hambatan 

     Berdasarkan metode penelitian yang 

disebutkan pada bab sebelumnya, penulis 
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menemukan bahwa  ada enam faktor yang 

dapat menyebabkan hambatan seperti tabel 

berikut ini : 

 

Gambar 1. Analisis Faktor Yang 

Menyebabkan Hambatan 

 
sumber : data diolah tahun 2020 

 

     Faktor pendanaan terjadi karena dana 

yang diberikan tidak disetujui oleh bagian 

finance sehingga mempengaruhi jumlah 

dan kualitas dari kebutuhan operasional.       

     Faktor koordinasi dan komunikasi 

terjadi karena tim tidak kooperatif bekerja 

sama dan gagalnya komunikasi antar 

divisi. 

     Faktor internal terjadi karena rekan satu 

divisi/antar divisi melakukan kesalahan 

yang dapat menyulitkan (mobilitas) rekan 

atau team-nya.  

     Faktor eksternal terjadi karena adanya 

orang diluar team yang dapat 

merugikan/menyulitkan panitia.  

     Faktor pengadaan peralatan terjadi 

karena peralatan yang dibutuhkan kurang 

ataupun sulit di dapatkan.  

     Faktor venue/lokasi terjadi karena 

venue yang digunakan memiliki fisik, 

iklim, dan cuaca yang membutuhkan 

penanganan khusus. 

 

Faktor Penyebab Hambatan pada Indo 

EBTKE ConEx 

     Dari enam faktor yang sudah dijelaskan,  

Pada event Indo EBTKE ConEx di 

temukan sedikitnya ada empat faktor yang 

menyebabkan hambatan pada divisi 

operasional. Faktor tersebut adalah faktor 

pendanaan, faktor pengadaan peralatan, 

faktor eksternal, dan faktor internal. 

     Pertama adalah faktor pendanaan. 

Hambatan yang terjadi karena faktor 

pendanaan menyebabkan pengurangan 

kebutuhan operasional yang dapat 

menurunkan perfoma tim dan juga 

kenyamanan saat persiapan dan acara 

berlangsung. 

     Selanjutnya faktor yang kedua adalah 

faktor pengadaan peralatan. Ketika METI, 

klien dari Dyandra Promosindo meminta 

tambahan ruangan untuk konten lomba 

yang diberitakan pada hari pelaksanaan 

acara, peralatan yang dibawa kontraktor 

tidak mencukupi untuk membangun 

ruangan tersebut yang direncanakan 

berlokasi di GPN JIEXPO. 

     Faktor yang  ketiga adalah faktor 

eksternal. Ditemukan bahwa ketika 

mengundang  Menteri ESDM, dibutuhkan 

protokol khusus dan beliau meminta masuk 

ke lokasi menggunakan pintu loading in 

barang di hall C2 JIEXPO. Kondisi pintu 

tersebut harus rapih dan indah ketika 

dilalui Menteri. 

     Faktor keempat adalah faktor internal. 

Dalam internal tim, tim memiliki tanggung 

jawab lain dibeberapa proyek event lain 

yang berdekatan dengan event ini. 

Sehingga fokus beberapa tim internal divisi 

operasional menjadi terbagi yang 

mengakibatkan perencanaan event ini 

berjalan lambat dan tidak sesuai dengan 

timeline. 

 

Solusi Hambatan pada Indo EBTKE 

ConEx 

    Hambatan Faktor Pendanaan di 

ilustrasikan sebagai berikut ini. 
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Gambar 2. Analisis Faktor Pendanaan 

Sebagai Penyebab Hambatan 

 
sumber : data diolah tahun 2020 

 

     Solusi dari hambatan pendanaan adalah 

divisi operasional harus merevisi 

kebutuhan prioritas dengan cara substitusi 

dan mengurangi kebutuhan operasional 

sehingga dana bisa cair. Beberapa barang 

yang di substitusi adalah peralatan 

konstruksi booth diturunkan kualitasnya 

satu tingkat lebih rendah, dan pengurangan 

kamera CCTV pada titik-titik yang sudah 

ditentukan. 

     Solusi dari hambatan pengadaan 

peralatan adalah dengan cara mengambil 

peralatan sisa/yang tidak terpakai di event 

lain pada venue yang sama sehingga 

kontraktor mendapat tambahan peralatan 

konstruksi booth untuk membangun 

ruangan lomba dengan tepat waktu. 

     Solusi dari hambatan eksternal adalah 

meminya bantuan tim official contractor 

divisi operasional untuk mendekorasi pintu 

loading in sehingga rapih ketika dilalui 

oleh Menteri. 

     Terakhir adalah solusi dari hambatan 

internal adalah dengan menambahkan 

SDM untuk meningkatkan kinerja tim 

sehingga dapat menyelesaikan semua 

tugasnya. 

 

Pembahasan 

   Penelitian ini dilakukan untuk membuat 

perencanaan event semakin lebih baik lagi 

dan mengurangi peluang terjadinya 

hambatan pada event berikutnya. 

     Penelitian ini menjelaskan hambatan 

dan faktor penyebab terjadinya hambatan, 

dan solusi dari setiap hambatan yang 

terjadi. 

     Selain itu manfaat penelitian ini juga 

dapat dirasakan oleh semua Professional 

Exhibition Organizer agar menjadi 

pedoman dalam merencanakan persiapan 

operasional acara pameran, dan juga 

memberikan wawasan tambahn kepada 

seluruh SDM yang berada di industri 

Pameran agar lebih siap menghadapi setiap 

hambatan. 

 

KESIMPULAN 

 

     Dalam penelitian ini ditemukan enam 

faktor yang menyebabkan hambatan pada 

divisi operasional yaitu faktor pendanaan, 

faktor pengadaan peralatan, Faktor 

koordinasi dan komunikasi, faktor 

eksternal, faktor internal, faktor lokasi. 

Pada event INDO EBTKE CONEX 2019 

hambatan yang terjadi pada divisi 

operasional terjadi karena empat faktor 

yaitu faktor pendanaan, faktor pengadaan 

peralatan, faktor eksternal, dan faktor 

internal. 

    Hambatan yang ditemukan divisi 

operasional adalah: 1) Pengurangan dana 

kebutuhan operasional; 2) Kekurangan 

peralatan konstruksi pameran untuk 

membangun ruang lomba di lt.2 GPN 

JIEXPO; 3) Permintaan Menteri ESDM 

memasuki venue melalui pintu loading in 

dengan keadaan akses yang buruk; 4) 

Keterlambatan tugas dan tidak sesuai 

dengan timeline karena kepala divisi 
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operasional terpecah fokus sehingga tidak 

ada pengontrolan time management. 

 

SARAN 

 

     Adapun Saran yang diberikan sebagai 

berikut:  1) Hambatan pendanaan dapat 

dikurangi dengan pencarian main sponsor 

yang mampu memenuhi kebutuhan event 

ini. 2)  Hambatan pengadaan peralatan 

sebaiknya divisi operasional dapat 

meyakinkan kontraktor untuk membawa 

peralatan lebih untuk mengantisipasi 

penambahan yang tidak diduga. 3) 

Hambatan eksternal disarankan untuk 

membicarakan hambatan tersebut kepada 

seseorang yang ahli ataupun lebih 

berpengalaman sehingga setiap permintaan 

khusus bisa terpenuhi. 4) Hambatan 

internal disarankan untuk mematuhi 

timeline dan jika terasa ada salah satu 

internal yang menyulitkan mobilitas segera 

dibicarakan di grup internal untuk mencari 

pemecahan masalah yang tepat. 
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ABSTRACT 

Logistics is one of the supporters in a conference, especially in the planning and procurement, this is needed so 

that the needs of an item in the event can be met effectively and efficiently. This study aims to identify and analyze 

the local EO (event organizer) as a provider of logistics goods that are appointed directly by the organizer from 

planning to procurement at the conference event. This research was compiled using qualitative research methods 

by collecting observation data directly on the logistics process at the event. The results of this study explain that 

the logistical process is divided into two stages, namely planning and procurement. The research lokus was 

conducted at the 2019 Commercial Conference event at The Mulia Hotel & Resort Bali, Nusa Dua. The steps taken 

during the planning process are the client makes a checklist of goods needs at the event to be held, the client 

company makes a direct appointment to the local EO as a logistics goods supplier at the event, the client holds a 

direct meeting with the local EO and conducts site inspection, the client discuss materials with the local EO based 

on the calculation of the level of risk at the designated venue, make an offer for the specified material and make a 

payment. Stages at the time of procurement is to explain the schedule of loading activities with the vendor to hold 

a direct meeting to discuss the rules that apply in the venue to be used as well as the bidding process regarding 

the items listed on the required checklist, make an MOU and payment. After all the steps have been carried out, 

the company hands over the work to the organizer. 

 

Keyword: Conference, Logistics Process, Procurement Process, Planning Process. 

 

ABSTRAK 

Logistik merupakan salah satu supporting dalam sebuah penyelenggaraan conference terutama dalam bagian 

perencanaan dan pengadaan, ini diperlukan agar kebutuhan akan suatu barang pada event dapat terpenuhi dengan 

efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa EO (event organizer) lokal 

sebagai penyedia barang logistik yang ditunjuk langsung oleh penyelenggara mulai dari perencanaan sampai 

dengan pengadaan pada event conference. Penelitian ini disusun  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan penggumpulan data observasi secara langsung pada proses logistik di event yang diselenggarakan. Hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses logsitik terbagi menjadi dua tahap yaitu perencanaan dan pengadaan. 

Lokus penelitian dilakukan pada event Commercial Conference 2019 di The Mulia Hotel & Resort Bali, Nusa 

Dua. Tahapan yang dilakukan pada saat proses perencanaan yaitu pihak klien membuat checklist kebutuhan barang 

pada event yang yang akan diselenggarakan, perusahaan klien melakukan penunjukan langsung kepada EO lokal 

sebagai penyedia barang logistik pada event tersebut, klien mengadakan pertemuan langsung bersama EO lokal 

serta melakukan site inspection, klien mendiskusikan material dengan EO lokal berdasarkan perhitungan dari 

tingkat resiko pada venue yang sudah ditentukan, melakukan penawaran atas material yang sudah ditentukan dan 

melakukan pembayaran. Tahapan  pada saat pengadaan yaitu dengan menjelaskan jadwal kegiatan loading dengan 

vendor hingga melakukan pertemuan langsung untuk membahas mengenai peraturan yang berlaku di venue yang 

akan digunakan serta proses penawaran mengenai barang-barang yang tercantum pada checklist yang dibutuhkan, 

melakukan MOU  dan pembayaran. Setelah semua tahapan sudah dilakukan, pihak perusahaan melakukan serah 

terima hasil pekerjaan kepada penyelenggara.  

 

Kata Kunci: Konferensi, Proses Logistik, Proses Pengadaan, Proses Perencanaan. 
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PENDAHULUAN 

 

Dwyer dan Forsyth (1997) MICE 

merupakan akronim dari meetings, 

incentives, conferences and exhibitions. 

Wisata MICE merupakan salah satu sektor 

dalam industri pariwisata yang berkembang 

sangat pesat. 

Kegiatan ini telah di rencakanan secara 

matang oleh suatu kelompok atau kumpulan 

orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam 

penyelenggaran kegiatan tersebut. Dunia 

MICE merupakan dunia bisnis yang sangat 

menjanjikan namun masih sangat baru 

dalam masyarakat karena belum banyak 

memiliki peminat seperti bisnis lainnya. 

Industri MICE Indrajaya (2015:83) 

memiliki potensi pertumbuhan positif 

seiring membaiknya perekonomian dan 

naiknya pendapatan masyarakat, 

keberhasilan pembangunan industri MICE 

memiliki multiplier effect yang sangat besar 

karena melibatkan begitu banyak pelaku 

bisnis diantaranya pihak yang potensial 

mendapatkan keuntungan besar bisnis MICE 

yaitu percetakan, hotel, perusahaan 

souvenir, biro perjalanan wisata, 

transportasi, professional conference 

organizer (PCO), usaha kecil dan menengah 

(UKM), dan event organizer. Banyak sektor 

terkait dengan industri MICE, yaitu: industri 

perhotelan, restoran, kerajinan, biro 

perjalanan udara dan darat, kuliner dan 

penerjemah. 

Data ICCA yang menjelaskan 

besarnya jumlah pertumbuhan pertemuan di 

Indonesia selama 10 tahun, dalam hal ini 

salah satunya dalam bentuk conference yaitu 

sebesar 10,57%. 

Berdasarkan ICCA Indonesia 

menduduki peringkat ke 4 (empat) Asean 

dengan total 94 (Sembilan puluh empat) 

conference telah diselenggarakan di 

Indonesia. Hal tersebut mendorong untuk 

melaksanakan conference di Indonesia untuk 

membahas visi dan misi perusahaan di tahun 

yang akan datang, PT Pijar Kreasi Maksimal 

sebagai salah satu organizer mengadakan 

event Commercial Conferene 2019 yang 

ditunjuk langsung oleh PT HM Sampoerna. 

Conference adalah rapat atau 

pertemuan untuk berunding atau bertukar 

pendapat mengenai suatu masalah yang 

dihadapi bersama permusyawaratan. 

Conference juga merupakan media 

komunikasi tatap muka yang memberikan 

suatu kemungkinan bahwa dengan 

conference dapat dicapai pemahaman 

bersama yang tidak mungkin dicapai melalui 

komunikasi secara tertulis. 

Seringkali pada Conference 

dibutuhkanya manajemen logistik yang 

sangat baik. Seperti kegiatan perencanaan 

dan pengadaan. Pada tujuan penulisan kali 

ini khususnya akan membahas komponen 

manajemen logistik yaitu pengadaan barang. 

Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha 

dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi 

operasional yang telah digariskan dalam 

fungsi perencanaan maupun pengadaan. 

Perencanaan dan pengadaan barang 

pada penyelenggaraan event merupakan 

salah satu aspek penting yang harus 

diperhatikan karena melingkupi banyak hal 

yang berkaitan dengan berlangsungnya 

event.  Seperti operasional, keuangan, dan 

pengamanan. Perusahaan yang terkait agar 

dapat menjaga agar kualitas barang dapat 

dilakukan dengan jumlah dan kualitas yang 

tepat, selain itu perusahaan juga dapat 

menjaga pengeluaran untuk pengadaan 

barang dapat dilakukan secara efisien, dan 

perusahaan juga dapat menjaga serta 

mendukung efisiensi ataupun efektifitas 

dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

serta citra yang baik untuk memberikan rasa 

kepercayaan dengan industri terkait. 

Sehubungan dengan adanya praktik kerja 
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lapangan untuk bagian manajemen logistik 

yang dirasa kurang memiliki improvisasi 

tidak cukup banyak, penulis berharap karya 

ilmiah ini dapat memberikan inovasi atau 

sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. 

      Adapun masalah yang dikemukakan di 

penelitian ini  adalah: 

a. Bagaimana persiapan dalam melakukan 

perencanaan logistik pada Event 

Conference  oleh perusahaan tempat 

penelitian. 

b. Bagaimana pelaksanaan saat melakukan 

pengadaan logistik pada Event 

Conference  oleh perusahaan tempat 

penelitian. 

c. Bagaimana kendala yang dihadapi serta 

solusi dalam pelaksanaan perencanaan 

dan pengadaan logistik pada Event 

Conference oleh perusahaan tempat 

penelitian. 

      Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk memahami persiapan dalam 

melakukan perencanaan logistik pada 

Event Conference oleh perusahaan 

tempat penelitian. 

2. Untuk memahami pelaksanaan saat 

melakukan pengadaan logistik pada 

Event Conference  oleh perusahaan 

tempat penelitian. 

3. Untuk memahami kendala dan solusi 

dalam pelaksanaan perencanaan dan 

pengadaan logistik pada Event 

Conference  oleh  PT perusahaan tempat 

penelitian. 

     Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat bagi penulis dengan adanya 

praktik kerja lapangan ini mahasiswa 

dapat memahami secara langsung situasi 

dan kondisi yang dihadapi pada saat 

pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

2. Manfaat bagi perusahaan yang terkait 

atau yang menaungi mahasiswa untuk 

mencoba kerja lapangan mendapatkan 

tenaga kerja fresh yang secara langsung 

dapat membantu dalam proses 

pengembangan perusahaan yang sedang 

berkembang. 

3. Manfaat bagi Politeknik Negeri Jakarta 

mahasiswa dapat berkontribusi dalam 

membawa citra baik Politeknik Negeri 

Jakarta dengan membuktikan kepada 

perusahaan terkait bahwa mahasiswa 

yang dihasilkan merupakan mahasiswa-

mahasiswa yang terpelejar dan 

berkompeten. Dengan membuktikan 

memiliki kinerja yang baik dalam 

pelaksaan praktik kerja lapangan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan waktu penelitian 

      Tempat penulis melakukan penelitian 

yaitu pada event Commercial Conference 

2019, tanggal 15-17 Oktober 2019 di The 

Mulia Hotel & Resort Bali, Nusa Dua. 

      Penelitian ini dimulai dari 2 Agustus 

hingga 3 Desember 2019. Di perusahaan 

yang bergerak di bidang event organizer 

yaitu PT Pijar Kreasi Maksimal yang 

bertempat di Jalan Nuansa Timur XII No.2, 

Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, 

Bali 80361. 

 

Objek penelitian 

      Objek penelitian adalah PT Pijar Kreasi 

Maksimal sebagai penyelenggara pada 

event Commercial Conference 2019. 

 

Metode Pengumpulan Data 

      Penulis melakukan metode 

pengumpulan data yang bersumber dari 
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kepustakaan, informasi dari pihak yang 

berwenang, observasi. 

 

Metode Analisa Data 

       Metode analisis data yang akan 

digunakan pada praktik kerja lapangan kali 

ini dengan menggunakan metode analisis 

data kualitatif, yaitu menggunakan metode 

riset yang sifatnya deskriptif, 

menggunakan analisis, pengacu pada data, 

memanfaatkan teori yang ada sebagai 

bahan pendukung. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Dalam event Conference, terdapat sebuah 

proses perencanaan barang logistik. Proses 

perencanaan barang logistik yang dimaksud 

dapat dilihat di bagan di bawah ini.,  

 

Gambar 1. Proses Perencanaan barang 

logistik pada event Conference  

 

 
 

Sumber:  Data primer diolah 2019 

 

     Pada perencanaan barang logistik pada 

event Conference  terdapat beberapa 

tahapan, yaitu: 

 

1. Pengumpulan Barang 

     Divisi logistik mengumpulkan beberapa 

kebutuhan barang logistik yang dibutuhkan 

oleh divisi-divisi lain, lalu setelah 

mengumpulkan kebutuhan logistik divisi 

lain pihak divisi logistik membuat checklist 

kebutuhan semua divisi. Kebutuhan 

checklist logistik  di identifikasi secara detail 

dikarenakan mengurangi resiko kekurangan 

ataupun pembelian barang mendadak. 

 

2. Penunjukan Langsung  

     Perusahaan tempat penilitian ditunjuk 

langsung oleh perusahaan client sebagai 

penyedia barang logistik pada event 

Conference. Perusahaan client 

menghubungi perusahaan tempat penilitian 

lalu menginformasikan bahwa event 

Conference akan segera dilaksanakan 

dengan melibatkan perusahaan tempat 

penelitian sebagai vendor penyedia barang 

logistik. Pihak client tidak melakukan 

proses pitching untuk penyalur penyedia 

barang-barang logistik pada event 

Conference. Proses penunjukan langsung 

pihak client terhadap perusahaan tempat 

penelitian berdasarkan pengalaman, 

performa, kepercayaan dan nilai kepuasan 

yang didapat oleh pihak client pada event-

event sebelumnya. Pada proses ini pihak 

client dengan perusahaan tempat 

dilakukanya penelitian melakukan 

penyesuaian jadwal meeting untuk 

keberlangsungan event Conference. 

 

3. Meeting dengan Pihak Client 

     Pihak perusahan tempat penelitian 

sebagai penyedia barang logistik di event 

Conference yang ditunjuk langsung oleh 

pihak client. Pihak client melakukan 
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meeting dengan pihak perusahaan tempat 

penielitian untuk memberi tahu konsep, 

waktu, tempat, design, dan kebutuhan yang 

akan digunakan pada event Conference. 

Pihak client dan pihak tempat penelitian 

membicarakan tentang site inspection yang 

akan dilakukan pada jadwal pertemuan 

selanjutnya. Pihak tempat penelitian 

membuat itinerary untuk menyesuaikan 

durasi di venue-venue yang akan 

dikunjungi, serta estimasi perjalanan dari 

venue ke venue. 

 

4. Site Inspection  

      Setelah mengetahui informasi-

informasi serta konsep yang sudah matang 

mengenai event Conference. Pihak client 

dan pihak tempat penelitian melakukan site 

inspection. Dalam melakukan kegiatan site 

inspection perusahaan tempat penelitian 

harus melakukan beberapa kegiatan untuk 

mempermudah serta menghindari 

hambatan pada saat pelaksanaan loading in 

dan loading out. 

 

5. Menentukan Material Produksi 

      Dalam tahap menentukan material 

produksi sangat berpengaruh dalam 

membuat anggaran, karena material yang 

akan digunakan berbeda harganya dan 

berbagai macam, maka dari itu penentuan 

material yang digunakan tidak dapat 

dibilang murah dan juga mahal karena 

untuk menentukan material yang akan 

digunakan itu berdasarkan tingkat kesulitan 

dan ketahanan material terhadap konsep 

design yang disepakati. Kemudian didalam 

menentukan material produksi juga sangat 

berpengaruh untuk kekuatan barang yang 

akan digunakan.  

 

6. Melakukan Penawaran 

      Didalam proses penawaran, budgeting 

yang dihasilkan dihitung dari bahan 

material yang sudah ditentukan dan juga 

tingkat kesulitan dalam membuat barang 

tersebut, serta jumlah sumber daya 

manusia yang mengerjakan barang yang 

akan dipesan. Jika pihak dari perusahaan 

client mencoba melakukan penawaran 

penurunan harga maka perhitungan bahan 

material serta jumlah sumber daya manusia 

dalam membuat barang harus dituruni 

kualitasnya dan dikurangi jumlah sumber 

dayanya. 

 

7. Budgeting Fix (Biaya Pasti) 

      Setelah material barang yang akan 

digunakan pada event Conference sudah 

ditentukan, selanjutnya perusahaan tempa 

penelitian membuat budgeting fix (biaya 

pasti). Budgeting Fix tersebut dihitung 

melalui sumber daya manusia atau tenaga 

kerja yang dibutuhkan untuk memasang 

barang yang diminta, kesulitan lokasi 

pemasangan, waktu yang dibutuhkan, dan 

barang pendukung yang digunakan dalam 

membuat barang yang akan digunakan 

pada event Conference. 

      Surat tersebut diberikan kepada 

perusahaan tempat penilitian, yang 

didalamnya berisi jumlah dan jenis barang 

yang akan disediakaan dalam perencanaan 

dan pengaadan barang barang yang akan 

digunakan, serta deskripsi barang-barang 

yang ditawarkan, diskon atau potongan 

harga, rincian hinggan satuan total harga 

penawaran. 

 

8. Purchasing Order (Pembayaran) 

      Setelah budgeting fix diterima pihak 

client kemudian client melakukan 

pembayaran pemesanan barang sesuai 

budgeting fix yang telah diterima., surat ini 

sangat penting karena berisi komitmen 

kesepakatan serta tahapan pembayaran 

pemesanan barang dari pelanggan. Jika 

suatu saat perusahaan sudah mengantarkan 



 

Fariz Aditya Rachman, Etty Khongrat. (2020). 

 

atau menyelesaikan jasa penyediaan, 

kemudian client menyangkalnya. Maka 

surat pemesanan (purchasing order) ini 

dapat menjadi bukti. 

 

Gambar 2. Flowchart Pelaksanaan 

pengadaan barang logistik pada event 

Conference. 

 
Sumber: Data primer diolah 2019 

 

      Pada pelaksanaan pengadaan barang 

logistik pada event Commercial Conference 

2019  terdapat beberapa tahapan, yaitu: 

 

1. Menjabarkan Jadwal Kegiatan Loading 

     Setelah semua proses perencanaan telah 

dilaksanakan masuk ke proses penjabaran 

jadwal loading. Membuat jadwal jam kerja 

kepada team yang turun saat dilapangan 

pada saat pra event, during event, post 

event. 

      Selain itu tahapan pada saat penjabaran 

jadwal kegiatan juga memperhatikan 

kesulitan serta kepentingan suatu barang 

yang akan digunakaan pada saat 

pelaksanaan. 

1) Dapat menentukan prioritas 

2) Selesai dengan tepat waktu 

3) Mengetahui progress pembuatan 

 

2. Seleksi Vendor 

      Dalam proses pencarian database 

vendor terbilang cukup sulit dan juga 

mudah karena dalam menentukan vendor 

tergantung dari harga yang sudah 

disepakati. Perusahaan tempat penelitian 

sudah memiliki database vendor lokal Bali 

dari yang berkualitas rendah hingga 

kualitas tinggi. Dari sekian banyak vendor 

yang sudah ditentukan, pilihan diserahkan 

kepada client untuk memutuskan kualitas 

yang rendah atau yang tinggi. Dengan 

memiliki database perusahaan lebih 

mudah untuk mengelompokan sebuah 

vendor yang khusus untuk mengerjakan 

suatu barang logistik (printing, dekorasi, 

lighting). Dengan membuat database juga 

mempermudah pekerjaan yang akan dating 

jika ingin mengakses sebuah data yang 

tersimpan dengan aman. 

 

3. Mengundang Vendor 

     Setelah proses pencarian database 

vendor langkah selanjutnya yang dilakukan 

perusahaan tempat penelitian adalah 

mengundang vendor tersebut ke kantor 

perusahaan tempat penelitian untuk 

menginformasikan konsep – konsep yang 

sudah disepakati client. Kemudian dari 

pihak tempat penelitian memberi arahan 

tentang penempatan – penempatan barang 

yang sudah ditentukan serta, ukuran dalam 

pembuatan barang – barang yang 

digunakan, pada saat pertumuan ini pihak 

perusahaan tempat penelitian juga 

menginformasikan tentang jam loading in 

dan loading out serta jalur loading yang 

akan dilewati dan juga tempat tunggu parkir 

untuk kendaraan – kendaraan yang 
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menunggu antrian untuk memasuki area 

loading dock. 

 

4. Melakukan Penawaran 

     Didalam proses penawaran ini, barang-

barang yang akan digunakan kualitasnya 

disesuaikan dengan kesepakatan harga oleh 

pihak client, waktu yang dibutuhkan untuk 

proses ini terbilang cukup lama karena 

vemdor harus mengkalkulasi pembuatan 

suatu barang dengan material yang sudah 

ditentukan. 

 

5. Konfirmasi Vendor 

     Setelah melakukan penawaran dan 

mengetahui kebutuhan logistik yang 

dibutuhkan pada event Conference pihak 

vendor meng konfirmasi penawaran dan 

tugas yang sudah ditentukan pada saat 

pertemuan. 

 

6. Melakukan MOU 

     Setelah vendor meng konfirmasi, pihak 

perusahaan tempat penelitian dan pihak 

vendor menandatangani MOU yang 

berisikan perjanjian perjanjian masa kerja 

yang telah disepakati kedua belah pihak. 

 

7. Purchasing Order 

     Setelah melakukan MOU perusahaan 

tempat penelitian menerima invoice event 

Conference dari pihak vendor. Pihak 

perusahaan tempat penelitian melakukan 

purchasing sesuai invoice yang diberikan. 

 

8. Serah Terima Hasil Pekerjaan 

      Setelah semua proses pelaksanaan telah 

dilaksanakan perusahaan tempat penelitian 

melakukan serah terima ke pihak client. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berikut merupakan kesimpulan dari 

kegiatan proses perencanan dan 

pelaksanaan pada event Conference oleh 

perusahaan tempat penelitian: 

a. Proses persiapan perencanaan pada 

event Conference oleh perusahaan 

tempat penelitian dimulai dengan 

kegiatan menyusun checklist logistik 

sesuai kebutuhan masing-masing 

divisi, penunjukan langsung 

perusahaan tempat penelitian sebagai 

penyedia barang logistik, meeting 

dengan client, site inspection, 

penentuan material, penawaran, 

budgeting fix hingga proses 

pembayaran. 

b. Proses pelaksanaan pengadaan pada 

event Conference oleh perusahaan 

tempat penelitian dimulai dengan 

kegiatan menjabarkan jadwal kegiatan 

loading, seleksi vendor, mengundang 

vendor, proses penawaran, konfirmasi 

vendor, MOU, purchasing order dan 

serah terima hasil kerja. 

c. Terdapat kendala yang di hadapi dalam 

perencanaan dan pengadaan pada event 

Conference oleh perusahaan tempat 

penelitian diantaranya bertambahnya 

barang logistik diluar checklist dan 

keterlambatan vendor pada saat 

pelaksanaan pengadaan. 

 

SARAN 

 

     Makalah ini memang diakui memiliki 

banyak kekurangan terkait dengan 

pembahasan yang kurang mendalam dalam 

beberapa analisis. Kekurangan penelitian 

ini dapat menjadi gagasan untuk penelitian 

selanjutnya. Berikut ini beberapa saran 

yang diberikan peneliti terkait dengan 

penelitian dalam makalah ini. 

1. Pengembangan penelitian 

selanjutnya dapat diperdalam lagi 

dengan metode studi kasus. Atau 

dengan penelitian kuantitatif yaitu 
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melakukan survei terhadap publik 

mengenai suatu kasus tertentu. 

2. Menyatukan faktor-faktor yang 

terlibat dalam proses pembelajaran 

agar berkesinambungan. 
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ABSTRACT 

In organizing an event, sponsors are needed to help raise funds from external parties to increase the budget for 

the event funds. This research’s goal is for knowing the role of sponsorship in an event, understand the process 

started from preparation until the execution. The method is live observation, secondary data collection  from 

books and documentation during the execution. The result of this research indicates that sponsorship has an 

important role in effectiveness of an exhibition, knowing and understanding step by step that have to do starting 

from preparation until execution from execution of 34th Trade Expo Indonesia. And there is also obstacle like 

miss communication between organizer and sponsors, along with solution which is direct handle the problem 

and quick explain with perceptive. While the obstacle and solution become the evaluation on the implementation 

of the next project.  

 

Keyword: Exhibition, Sponsor, Effectiveness 

 
ABSTRAK 

Dalam penyelenggaraan sebuah event dibutuhkan sponsor untuk membantu mencari dana dari pihak eksternal 

guna menambah anggaran dana acara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sponsorship dalam 

sebuah event, memahami proses mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pameran. Metode yang 

digunakan adalah observasi secara langsung, pengumpulan data sekunder dari buku-buku materi, dan 

dokumentasi selama proses kegiatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sponsorship berperan penting 

dalam efektivitas sebuah pameran, mengetahui serta memahami tahap-tahap yang dilakukan mulai dari persiapan 

hingga pelaksanaan dari penyelenggaraan pameran 34th Trade Expo Indonesia. Selain itu terdapat juga hambatan 

seperti kesalahan komunikasi antara penyelenggara dengan pihak sponsor, beserta solusinya ialah menangani dan 

menjelaskan dengan cepat tanggap. Adapun hambatan serta solusi tersebut menjadi evaluasi dalam pelaksanaan 

event berikutnya. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pameran, Sponsorship 

 

 

PENDAHULUAN 

 

     MICE (Meeting, Incentive, Conference 

and Exhibition) merupakan bisnis yang 

memberikan kontribusi tinggi secara 

ekonomi, terlebih bagi negara berkembang. 

Kegiatan MICE di Indonesia saat ini 

menjadi salah satu fokus utama dari 

pemerintah untuk dikembangkan. 

Berdasarkan kajian Oxford Economic 

2018, dari dampak ekonomi sektor bisnis 

event Indonesia menempati urutan ke 17, 

mengalahkan Thailand yang ada di posisi 

ke 22, dengan direct spending US$6,3 

miliar, direct GDP US$3,9 miliar, belanja 

rata-rata per partisipan US$296, dengan 

total peserta 21,4 juta orang, dan 

menciptakan pekerjaan langsung untuk 

104.000 orang. Dari data tersebut, Asosiasi 

Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) 

ingin menjadikan exhibition atau pameran 

sebagai penyokong utama di industri 

MICE, karena baik secara bisnis akan 

mendatangkan devisa dan  wisatawan 

mancanegara. 
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     Selama beberapa tahun terakhir, 

Indonesia telah mencapai tren positif 

pertumbuhan ekspor dalam berbagai 

produk dan layanan ke pasar global, yang 

harus dipertahankan dan ditingkatkan lebih 

lanjut, karena Indonesia juga bersaing 

dengan negara lain dalam mengeksplorasi 

peluang global. 

     Untuk terus meningkatkan kinerja 

ekspor nasional, Departemen Perdagangan 

telah proaktif dalam mengundang dan 

mendatangkan pembeli dan investor untuk 

kesepakatan langsung dengan penyedia 

produk dan layanan ekspor Indonesia 

dalam bentuk event pameran dagang 

tahunan yaitu 34th Trade Expo Indonesia  

(TEI) yang diselenggarakan oleh PT 

Debindomulti Adhiswasti. 

     Pameran tersebut adalah pameran 

dagang internasional yang berfokus pada 

Business to Business yang dirancang untuk 

mendorong pertumbuhan produk ekspor 

dan ekspansi pasar ekspor. Pameran ini 

mengangkat tema "Melangkah Maju untuk 

Melayani Dunia" untuk mempromosikan 

produk-produk berkualitas buatan 

Indonesia untuk pasar global, 

mengembangkan jaringan bisnis, investasi 

dan memamerkan produk-produk premium 

dan terbaik Indonesia. 

     Jurnal ini disusun dengan tujuan untuk 

memberikan wawasan tentang peran 

sponsorship dari proses persiapan hingga 

evaluasi dalam event berskala 

internasional, sekaligus mempelajari 

hambatan beserta solusi yang dimana 

terlibat langsung dalam segala prosesnya. 

     Pada jurnal ini memaparkan hasil 

analisis dari efektivitas sponsorship dalam 

penyelenggaraan pameran ini dengan 

menggunakan berbagai data yang relevan, 

seperti penjelasan tentang efektivitas yang 

dipaparkan oleh Prasetyo Budi Saksono 

(1984) yakni efektivitas adalah mengukur 

seberapa besar tingkat kelekatan antara 

output yang dicapai dengan output yang 

diharapkan dan jumlah input dalam suatu 

perusahaan atau seseorang. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian yang dilakukan bertempat di 

perusahaan PT Debindomulti Adhiswasti 

yang beralamat di Jl. KH Abdullah Syafii 

No.9, RT.13/RW.5, Bukit Duri, Kec. 

Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 12840. Proses 

penelitian selama 5 (lima) bulan terhitung 

dari bulan Agustus hingga Desember tahun 

2020. 

      Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) 

metode dalam hal pengumpulan data, yaitu 

observasi, pustaka, dan dokumentasi. 

Dengan observasi secara langsung, dapat 

terlihat pengaruh sponsor dalam event 

tersebut. Metode pustaka berguna sebagai 

data sekunder ketika melakukan penelitian 

dan dokumentasi berguna sebagai 

pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam 

penelitian. Metode analisis yang digunakan 

ialah metode kuantitatif, dimana proses 

yang dilakukan hanya melalui pengamatan 

dan bukan dari dasar-dasar perhitungan. 

Pengamatan yang dilakukan melalui 

keterlibatan langsung dalam kegiatan 

penyelenggaraan pameran ini. 

. 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

  

Temuan 

     Pada penelitian ini ditemukan hal-hal 

terkait dengan keefektifan sponsorship 

dalam pameran ini. Dimana sponsorship 

sangat berpengaruh dalam kelancaran 

tahap persiapan dan pelaksanaan pameran. 
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     Dalam pameran TEI terdapat beberapa 

konten acara, yaitu TEI Night, regional 

discussion, seminar, dan talkshow. 

     Sponsorship memiliki peran penting 

dalam sebuah event, sebagai berikut: 

a) Mengenalkan event secara detail 

b) Memberi dukungan berupa 

anggaran dana maupun hal lainnya 

c) Meningkatkan brand awareness 

d) Meningkatkan kepercayaan 

exhibitor terhadap penyelenggara 

     Selain itu, ditemukan beberapa kendala 

selama proses kegiatan dan juga 

perumusan solusi terbaik atas kendala-

kendala tersebut. 

 

Pembahasan 

     Efektivitas sponsor dapat dinilai mulai 

dari proses persiapan hingga pelaksanaan 

event. Proses persiapan pada pameran ini 

pihak sponsor sudah mulai 

mempublikasikan bahwa perusahaannya 

akan mendukung pameran TEI, melalui 

publikasi dapat meningkatkan brand 

awareness, menarik perhatian pengunjung 

maupun exhibitor yang akan bergabung, 

dan memberi kepercayaan kepada 

exhibitor maupun pihak lain yang ingin 

bekerja sama dengan pameran TEI.  

     Sedangkan pada tahap pelaksanan pihak 

sponsor memberikan dukungan yang 

sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. 

Dukungan yang diberikan oleh pihak 

sponsor berbeda-beda. Berikut adalah 

sponsor yang mendukung pameran ini: 

a) BPDP Kelapa Sawit 

Memberikan dana kurang lebih 

sebesar Rp 700.000.000,- 

b) Indonesia Exim Bank 

Memberikan dana kurang lebih 

sebesar Rp 900..000.000,- 

c) PT Sinar Sosro 

Memberikan produk berupa 

minuman Tehbotol Sosro sebanyak 

25.000 kotak senilai Rp 

450.000.000,-  

d) Gojek dan Bluebird 

Sebagai official transportation 

partner, pihak penyelenggara 

menyediakan area khusus untuk 

menjadi titik kumpul para 

pengunjung yang membutuhkan 

transportasi umum. 

e) Jaloor 

Paket business lounge dengan value 

sebesar Rp 100.000.000,00/lounge. 

f) Andalin 

Paket business lounge yang 

memiliki value sebesar Rp 

100.000.000,00/lounge. 

g) Blinkzap.com 

Melakukan barter keuntungan 

kepada pihak penyelenggara 

dengan menayangkan iklan pada 

videotron di Flavor Bliss Alam 

Sutera yang berukuran 2x3m 

sebanyak 5 buah (7-20 Oktober 

2019) dan billboard di lampu 

merah Giant BSD dengan ukuran 

5x10m  (7-20 Oktober 2019). 

h) Sin A Sixfifteen 

Memberikan dana kurang lebih 

sebesar Rp 100.000.000,- 

 

Tabel 1. Sponsor yang Mendukung Konten 

Acara TEI Night 

No Nama Perusahaan 

1 PT Dua Kelinci 

2 API (Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia) 

3 CIMB Niaga 

4 PT Mawar Jaya 

5 PT Lautan Natural Krimerindo 

6 Kopi 

7 Momchips 

8 PT Monde Mahkota Biskuit 

9 PT Satou Lab 

10 GAPMMI (Gabungan Pengusaha 
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Makanan dan Minuman 

Indonesia) 

11 PT Kalbe Farma 

12 PT Forisa Nurapersada 

13 PT Mayora Indah 

14 CV Arjuna 999 

15 PT Niramas Utama 

16 PT Sababay Industry 

Sumber: Data diolah 2020 

 

     Berdasarkan jumlah dan input yang 

diberikan sponsor sudah cukup banyak. 

Maka sponsorship dinilai efektif karena 

sponsorship dapat meningkatkan brand 

awareness, mendukung pameran TEI 

dengan memberikan anggaran dana 

maupun produk dari pihak sponsor, 

memberikan kepercayaan kepada berbagai 

pihak yang bekerjasama 

     Selama tahap persiapan hingga 

pelaksanaan, sponsorship turut 

menemukan beberapa kendala yaitu terjadi 

kesalahan komunikasi yang menyebabkan 

pihak sponsor tidak mendapatkan hak 

sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. 

     Menanggapi permasalahan yang 

ditemui, sebagai pihak penyelenggara 

harus mampu menangani dengan cepat dan 

tanggap agar terciptanya rasa percaya yang 

ditimbulkan pihak sponsor. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan, selama 

tahap persiapan hingga pelaksanaan 

pameran, sponsorship berperan sangat baik 

sesuai dengan manfaatnya. Sponsorship 

dapat meningkatkan brand awareness, 

mendukung pameran TEI dengan 

memberikan anggaran dana maupun 

produk dari pihak sponsor, memberikan 

kepercayaan kepada berbagai pihak yang 

bekerjasama, hingga pameran ini dapat 

berjalan dengan lancar dan dinilai efektif. 

 

SARAN 

 

     Pameran 34th Trade Expo Indonesia 

sebaiknya sudah memiliki target sponsor 

yang sesuai dengan pasar pameran ini, 

karena pameran perdagangan ini 

merupakan pameran perdagangan yang 

terbesar di Indonesia. Sebaiknya hanya 

menargetkan sponsor ke perusahaan yang 

berfokus pada Business to Business. 
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ABSTRACT 

The National Social Forestry Festival (PeSoNa) 2019 activity was held on 27-28 November 2019 at Auditorium 

Dr. Soedjarwo, Manggala Wanabakti Building, Ministry of Environment and Forestry in Jakarta. Involve internal 

part namely social forestry Enterprises and indigenous forests (BUPSHA) under the Directorate General of Social 

Forestry and Environmental Partnerships (PSKL). This activity with the theme of "Pesta Rakyat" is held with the 

aim to introduce to the public about the development of government efforts and society in social forestry 

management throughout Indonesia. The research aims to determine the role of publication and impact on the 

implementation of the National Social Forestry Festival (PeSoNa) 2019. The type of research conducted is a 

method of descriptive analysis based on a collection of theories and observations directly at the time of preparation 

until implementation.  The data collection techniques undertaken are observations, interviews and documentation 

to collect and analyze from the data obtained. Results of the study showed that the process of preparation and 

implementation of the publication through several phases such as 1) preparatory meeting; 2) define the program; 

3) Create the design; 4) Create a press release; 5) Confirmation of principal; 6) Installation of publication 

materials. 

 
Keyword: festival, ministry, publication, roles, society   

 

ABSTRAK 
Kegiatan Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2019 yang telah berlangsung pada 27 – 28 November 

2019 di Auditorium Dr. Soedjarwo dan selasar Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, Jakarta. Melibatkan pihak internal yaitu Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) 

dibawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Kegiatan dengan tema “Pesta 

Rakyat” ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada publik tentang perkembangan hasil 

dari upaya pemerintah dan masyrakat dalam pengelolaaan perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran publikasi dan dampak pada pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial Nasional 

(PeSoNa) 2019. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analisis berdasarkan kumpulan teori dan 

pengamatan secara langsung pada saat persiapan sampai pelaksanaan.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisa dari data yang diperoleh. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses persiapan dan pelaksanaan publikasi melalui beberapa tahap 

seperti 1) Rapat persiapan; 2) Menentukan program; 3) Membuat desain; 4) Membuat press release; 5) Konfirmasi 

pimpinan; 6) Pemasangan materi publikasi. 

 
Kata Kunci: festival, kementerian, masyarakat, perhutanan, publikasi 
 

 

PENDAHULUAN

 

MICE (meeting, incentive, convention 

& exhibiton) dalam perkembangannya 

sekarang telah mempengaruhi beberapa 

sektor pertumbuhan di berbagai negara di 

dunia, dengan semakin banyak aktivitas 

MICE yang dapat dilihat pada informasi 

sehari-hari mengenai pertemuan ataupun 

pameran.  

Indonesia menjadi salah satu negara 

yang ikut dalam perkembangan industri 

MICE dengan harapan dapat meningkatkan 

pertumbuhan  ekonomi dan mendongkrak 

pariwisata. Meningkatnya jumlah kegiatan 

MICE di Indonesia, seperti pameran, 

pertemuan, dan insentif sesuai kebijakan 

yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 

2009 Tentang Pariwisata. Seperti pada 

mailto:amiruddin1956@yahoo.com
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tahun 2018  kegiatan MICE berskala 

internasional yang banyak diselenggarakan 

membuktikan bahwa industri MICE 

memang sedang digalakkan sebagai ”tulang 

punggung” pariwisata Indonesia menurut 

Kementerian Periwisata Indonesia yang 

menjadi bukti bahwa perkembangan 

industri MICE di Indonesia cukup 

signifikan. 

Festival PeSoNa 2019 menjadi salah 

satu kegiatan MICE berskala nasional yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Bina 

Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Kegiatan ini berbentuk pameran yang 

diikuti oleh Kelompok Perhutanan Sosial di 

seluruh Indonesia dengan tujuan 

meningkatkan nilai dari Produk Hutan 

Selain Kayu. Pameran menurut Goldbalt 

(1997:4) yaitu “Events at which products 

and services are displayed”. Di dukung 

oleh pernyataan Kesrul (2004:16), bahwa 

pameran adalah ajang pertemuan yang 

dihadiri secara bersama-sama yang 

diadakan di suatu ruang pertemuan atau 

ruang pameran hotel, dimana sekelompok 

produsen atau pembeli lainnya dalam suatu 

pameran dengan segmentasi pasar yang 

berbeda. 

Dalam menjalankan kegiatan tersebut, 

salah satu aspek yang paling penting dalam 

menyelenggarakan kegiatan MICE adalah 

Publikasi kegiatan tersebut kepada 

masyrakat luas dengan tujuan membentuk 

citra yang baik, memberikan informasi 

tentang kegiatan tersebut dan menjaga 

komunikasi dengan para pihak yang terkait 

dalam kegiatan tersebut. 

Menurut Tjiptono (2008:228), bahwa 

“Publikasi adalah bentuk penyajian dan 

penyebaran ide, barang, dan jasa secara non 

personal, yang mana orang atau organisasi 

yang diuntungkan tidak membayar untuk 

itu”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian untuk penulisan 

artikel ini adalah metode desktiptif analisis. 

Menurut Muhammad Nazir (2003:54) 

metode deskriptif analisis adalah suatu 

metode dalam penelitian kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki.  

Penelitian ini dilakukan selama 4 

(empat) bulan saat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dimulai dari 

tanggal 12 Agustus 2019 sampai 13 

Desember 2019 di Divisi Publikasi, Festival 

PeSoNa 2019.  

Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Zainal Arifin (2013:153) 

observasi adalah suatu proses 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional 

mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013:231), 

wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

3. Dokumentasi 
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Menurut Arikunto (2006:231), 

dokumentasi ialah mengumpulkan dan 

mencari data yang berkenaan dengan 

penelitian berupa transkrip, catatan, 

agenda, dan sebagainya. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan 

Hutan Adat (BUPSHA) merupakan sebuah 

Direktorat yang dipimpim oleh Aparat Sipil 

Nasional (ASN) dengan jabatan Eselon II 

dibawah Direktorat Jenderal Perhutanan 

Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 

yang mempunyai tanggung jawb dalam 

mengurus perkembangan usaha perhutanan 

sosial bagi masyarakat yang mengelola 

hutan dan pemberian izin kepada 

masyarakat untuk mengelola areal hutan 

nasional. 

 Pada pelaksanaan Festival PeSoNa 

2019, Direktorat BUPSHA ditugaskan 

sebagai penanggung jawab dan 

penyelenggara oleh DirJen PSKL yang 

pada proses persiapan dan pelaksanaannya 

melibatkan penentuan program acara, 

mempublikasikan kegiatan kepada 

masyarakat dan menentukan segala 

klebutuhan produksi dari kegiatan Festival 

PeSoNa 2019. 

 

Bagan 1. Proses Persiapan dan 

Pelaksanaan Publikasi Festival PeSoNa 

2019 oleh BUPSHA 

 
Sumber: Data diolah pribadi, 2019 

 

Pembahasan 

 Festival PeSoNa 2019 merupakan 

festival yang didalamnya juga terdapat 

pameran dengan konsep Business to 

Customer (B2C). Proses publikasi dari 

tahap persiapan hingga pelaksanaan terbagi 

menjadi 6 tahapan kegaiatan, yaitu rapat 

persiapan, menentukan program, membuat 

desain, membuat press release, konfirmasi 

pimpinan dan pemasangan materi publikasi. 

Berikut ini adalah rangkaian proses dari 

setiap tahapan kegiatan pada divisi 

publikasi Festival PeSoNa 2019 oleh 

BUPSHA: 

1. Rapat persiapan dilakukan sebelum 

menentukan alur-alur pekerjaan pada 

saat tahap persiapan. Divisi publikasi 

mendapat arahan untuk 

mengembangkan desain dari program 

yang akan ditentukan, merevisi desian 

yang sebelumnya, menyusun press 

release dan membuat surat-surat yang 

diperlukan untuk diberikan kepada 

pihak-pihak terkait seperti 

Kementerian, Instansi, Lembaga, 

Asosiasi, Tokoh Adat, Perusahaan 

Swasta dan masyarakat umum yang 

Rapat Persiapan

Menentukan Program

Membuat Desain

Membuat Press 
Release

Konfirmasi Pimpinan

Pemasangan Materi 
Publikasi
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akan dilibatkan dalam Festival PeSoNa 

2019. 

 

2. Selanjutnya, setelah rapat penentuan 

persiapan adalah menentukan program, 

dimana pihak kementerian berdiskusi 

untuk menentukan konten, narasumber, 

pengisi acara dan bintang tamu. Hasil 

dari rapat penentuan program adalah 7 

(tujuh) program yang akan disertakan 

pada saat hari pelaksanaan, antara lain: 

a. Pemilihan dan Awarding Tokoh 

Hutan Sosial; 

b. Talkshow dan Debat; 

c. Pameran Produk Hutan Sosial; 

d. Festival Kuliner Hutan Sosial, 

Pengobatan Tradisionil dan Forest 

Spa; 

e. Pentas Seni dan Budaya 

Masyarakat; 

f. Kompetisi dan Lomba Bertajuk 

Hutan Sosial; 

g. Hiburan. 

 

3. Setelah hasil keputusan program 

tersebut, tim publikasi melakukan rapat 

internal publikasi untuk membahas 

desain yang akan dibuat sebelum 

disebarluaskan. Dalam rapat ini, tim 

publikasi menentukan jenis font, 

informasi yang akan dicantumkan, tata 

letak, pemilihan warna dan waktu 

penyelesaian pekerjaan. Berikut adalah 

hasil desain dari tim publikasi PeSoNa 

2019. 

 

Gambar 1. Desain Poster Festival 

PeSoNa 2019 

 
Sumber: Data Internal Tim Publikasi 

PeSoNa, 2019 

 

4. Setelah membuat desain, tim publikasi 

Festival PeSoNa 2019 juga 

menjalankan tugas untuk membuat 

press release yang akan diserahkan dan 

setalahnya menjadi tanggung jawab 

Biro Humas Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan untuk disebarkan 

melalui media yang bekerjasama. 

 

Gambar 2. Press Release Festival 

Pesona 2019 

 
Sumber: Data Internal Tim Publikasi 

PeSoNa, 2019 

 

5. Penyerahan hasil semua bahan promosi 

dan publikasi selesai dibuat oleh tim 

publikasi kepada Direktur BUPSHA 
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dan ketika telah disetujui, tahapan 

selanjutnya adalah konfirmasi 

pimpinan, dimana akan diadakan rapat 

final yang dihadiri oleh Direktur 

Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan beserta 

jajarannya. Hasil rapat tersebut telah 

menyetujui semua hasil yang diajukan 

oleh tim publikasi Festival PeSoNa 

2019 dan diberikan izin untuk tahap 

akhir, proses pemasangan materi 

publikasi. 

 

6. Langkah akhir dari persiapan dan 

pelaksanaan publikasi Festival PeSoNa 

2019 adalah Pemasangan Materi 

Publikasi oleh tim publikasi dibantu 

dengan staf dari Humas Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Staf Humas bertugas untuk 

menentukan titik pemasangan dan 

penyebaran pada sosial media dan 

media massa. 

 

Gambar 3. Pemsangan Poster Festival 

PeSoNa 2019 di Lantai 1, Gedung 

Manggala Wanabakti 

 
Sumber: Data Internal Tim Publikasi 

PeSoNa, 2019 

 

Gambar 4. Publikasi Melalui Media 

Massa, Tempo 

 
Sumber: Koran Tempo Edisi Khusus 

Perhutanan Sosial, 2019 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, proses 

persiapan dan pelaksanaan publikasi oleh 

tim publikasi BUPSHA pada Festival 

PeSoNa 2019 adalah pembuatan visualisasi 

dari hasil rapat persiapan bersama seluruh 

tim, setelah itu melakukan rapat internal tim 

publikasi untuk menyamakan pendapat dan 

menyerahkan serta mempresentasikan hasil 

desain yang dibuat kepada seluruh tim dan 

atasan. 

 

SARAN 

 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan 

sehingga saran yang diberikan terkait dari 

penelitian ini adalah pada saat proses 

persiapan dan pelaksanaan, pihak 

penyelenggara harus lebih maksimal lagi 

dalam melakukan publikasi baik untuk 

internal Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan maupun publikasi eksternal 

melalui media cetak dan media sosial. 
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ABSTRACT  

In this study, researchers assume that it is important for organizers and also those who studied about MICE 

industry to know and better understand what work needs to be done in organizing an event, one of which is 

administrative work. The specific purpose of this research is to find out the specifications of the work done on 

event administration and to understand the aspects that affect the work of event administration. The method used 

in this study uses qualitative methods. First, the researcher observed the workings of PT Alco Media Convex in 

the pre, during and post-event stages. The second identifies the types of administrative tasks that are carried out 

in the implementation of financial services counselling event. The third compares the results of the field notes on 

the implementation of financial services extension events with existing theories regarding event administration. 

Lastly, he did an interview with the organizer, PT Alco Media Convex, about aspects affecting the 

administration's work at the financial services counselling event. The results of the study showed that aspects 

that affected the administrative work at this event could be divided into groups based on the time it was carried 

out and the type of work. Besides, some aspects affect the scope of event administration work, namely the type of 

event based on the scale, who is the stakeholder of the event, the legal basis for organizing the event, and the 

role of the organizer in organizing the event. 

 
Keyword: Process, Functional Scope, Administration, Counseling 

 

ABSTRAK  

Pada penelitian ini penulis mengasumsikan bahwa pentingnya bagi organizer dan juga pihak-pihak yang 

mendalami ilmu pada industri MICE untuk mengetahui dan lebih memahami pekerjaan apa saja yang harus 

dilakukan dalam penyelenggaraan sebuah event salah satunya dalam pekerjaan administrasi. Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang dilakukan pada administrasi event dan untuk 

memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pekerjaan administrasi event. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pertama peneliti melakukan pengamatan terhadap cara kerja PT 

Alco Media Convex pada tahap pra, during, dan post event. Kedua mengdentifikasi jenis-jenis tugas administrasi 

yang dikerjakan pada pelaksanaan event penyuluhan jasa keuangan. Ketiga membandingkan hasil catatan 

lapangan pada pelaksanaan event penyuluhan jasa keuangan dengan teori yang ada mengenai administrasi event. 

Terakhir melakukan wawancara kepada pihak organizer yaitu PT Alco Media Convex mengenai aspek-aspek 

yang mempengaruhi pekerjaan administrasi pada event penyuluhan jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi pekerjaan administrasi pada event ini dapat dibagi menjadi kelompok 

yaitu berdasarkan waktu pelaksanaannya dan jenis tugasnya. Selain itu ada aspek-aspek yang mempengaruhi 

ruang lingkup pekerjaan administrasi event yaitu jenis event berdasarkan skalanya, siapa stakeholder dari event, 

landasan hukum dari penyelenggaraan event tersebut, dan peran organizer dalam penyelenggaraan event 

tersebut. 

 
Kata Kunci:  Proses, Bidang Fungsional, Administrasi, Penyuluhan 
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PENDAHULUAN 

 

     Pada Dasarnya sebuah event akan 

melaksanakan kegiatan administrasi 

sebagai salah satu proses yang dilakukan 

untuk mendukung berjalannya event 

tersebut dengan baik. Apapun jenis dan 

skala event ini serta siapapun stakeholder 

dari event ini, kegiatan administrasi tetap 

menjadi bagian dari berjalannya sebuah 

event. 

     Pada penyelenggaraan event 

Penyuluhan Jasa Keuangan, organizer 

berperan sebagai penyedia jasa pada 

pengadaan langsung yang dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh 

karena itu organizer harus melakukan 

koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa 

Keuangan. Hal ini menyebabkan organizer 

harus lebih teliti dalam mengerjakan segala 

proses penyelenggaraan event tersebut agar 

tidak mengecewakan pihak penyelenggara. 

Selain itu tentunya ada aspek-aspek yang 

mempengaruhi bagaimana pelaksanaan 

event ini akan dikerjakan terutama pada 

bidang pekerjaan administrasi yang 

menjadi penghubung yang antara kedua 

pihak. 

     Kata administrasi berasal dari kata ad 

dan ministro yang merupakan bahasa 

Latin. Dalam bahasa Inggris ad = to, 

ministro = minister yang berarti “melayani 

atau menyelenggarakan (Webster, 1974). 

Menurut Prof. Mirrian Sjofjan Arif, M.Ec. 

(PA), Ph.D. (1990:1) pada Modulnya yang 

berjudul Hubungan Antara Administrasi, 

Organisasi dan Manajemen, definisi 

sederhana dari administrasi adalah suatu 

proses kegiatan penyelenggaraan yang 

dilakukan oleh seorang administrator 

secara teratur dan diatur melalui 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan akhir 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi 

tersebut terdapat kata proses kegiatan 

dimana dalam kamus besar bahasa 

Indonesia kata proses berarti rangkaian 

tindakan, pembuatan, atau pengolahan 

yang menghasilkan produk. Maka dari itu 

dapat disimpulkan bahwa administrasi 

merupakan rangkaian kegiatan 

penyelenggaraan dimana kata rangkaian 

mengartikan bahwa kegiatan tersebut 

terdiri lebih dari satu kegiatan. 

     Dalam hal ini tentunya rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan 

administrasi memiliki cangkupan tersendiri 

di dalam sebuah event. Selain itu tentu 

adanya spesifikasi dari tiap kegiatan 

administrasi event. 

     Berdasarkan hal diatas penulis 

mengasumsikan bahwa pentingnya bagi 

organizer dan juga pihak-pihak yang 

mendalami ilmu pada industri MICE untuk 

mengetahui dan lebih memahami 

pekerjaan apa saja yang harus dilakukan 

dalam penyelenggaraan sebuah event salah 

satunya dalam pekerjaan administrasi. 

Maka berdasarkan asumsi tersebut peneliti 

akhirnya mengambil topik pembahasan 

Ruang Lingkup Pekerjaan Administrasi 

Pada Event Penyuluhan Jasa Keuangan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah metode kualitatif. Metode 

kualitatif adalah metode riset yang bersifat 

deskriptif mengacu pada data yang ada, 

serta memanfaatkan teori yang ada sebagai 

bahan pendukung. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan seperti observasi, 

studi literatur, wawancara, dan catatan 

lapangan. Dalam hal ini juga jenis 

observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipan dengan melakukan pengamatan 

langsung dengan melibatkan diri dalam 
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kegiatan yang diteliti (Bungin, 2012:190-

191) .  

     Waktu yang digunakan oleh peneliti 

untuk melakukan penelitian adalah bulan 

Agustus 2019 sampai dengan bulan 

November 2019. Sample yang diambil 

pada penelitian ini adalah salah satu event 

penyuluhan dimana penyelenggaranya 

yaitu Otoritas Jasa Keuangan dengan 

menggunakan jasa event organizer yaitu 

PT Alco Media Convex. 

     Fokus pada penelitian ini adalah untuk 

memahami spesifikasi pekerjaan yang 

dilakukan pada administrasi event serta 

mengetahui aspek-aspek apa saja yang 

dapat mempengaruhi pekerjaan 

administrasi pada sebuah event. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Pada Penelitian ini penulis menemukan 

bahwa spesifikasi dari pekerjaan 

administrasi pada event dapat digolongkan 

berdasarkan dua hal yaitu berdasarkan 

waktu dan jenis tugasnya. Secara umum 

penggolongan ini tidak mutlak dan masih 

dapat berkembang ataupun berubah sesuai 

dengan kebutuhan dari event yang 

diselenggarakan. Dalam hal ini pun 

peneliti telah menemukan beberapa aspek 

yang mempengaruhi spesifikasi dari 

pekerjaan administrasi pada event 

Penyuluhan Jasa Keuangan. Oleh karena 

itu aspek-aspek tersebut menjadi bagian 

penting dari spesifikasi dari tugas-tugas 

tersebut. 

     Menurut jurnal Analysis of the 

International EMBOK Model as a 

Classification System yang ditulis oleh 

Julia Rutherford Silvers (2007) dituliskan 

bahwa administrasi merupakan salah satu 

dari lima domain pengetahuan dari 

EMBOK (Event Management Body of 

Knowledge). Kata domain disini dapat 

diartikan sebagai ranah dari cabang ilmu 

mengenai event management. Selain itu di 

dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa 

administrasi terdiri dari tujuh bidang 

fungsional yaitu  financial management, 

human resources management, 

information management, procurement 

management, stakeholder management, 

system management, dan time 

management. Bidang fungsional tersebut 

dapat menjadi acuan mengenai tugas-tugas 

apa saja yang dilakukan pada pekerjaan 

administrasi. 

     Disamping itu terdapat teori Donald 

Getz yang dikutip oleh Johnny Allen 

(2011:240) pada bukunya yang berjudul 

Festival & Special Event Management 

dikatakan bahwa kegiatan management 

event dibagi menjadi tiga bagian yaitu, 

pre-event, during, dan post event. Hal ini 

dapat dikaitkan dengan ruang lingkup 

pekerjaan administrasi dimana apabila 

administrasi merupakan salah satu bagian 

dari event management maka spesifikasi 

pekerjaan administrasi pada 

penyelenggaraan sebuah event juga dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu pada pre-

event, during, dan post event.  

     Berdasarkan hasil pengamatan dan 

penelitian serta pengalaman yang telah 

dilakukan, hal pertama yang ditemukan 

oleh peneliti yaitu spesifikasi dari ruang 

lingkup pekerjaan administrasi pada event 

Penyuluhan Jasa Keuangan dapat 

dibedakan menurut waktu pengerjaannya 

yang dibagi menjadi tiga yaitu pekerjaan 

administrasi pada pre-event, during, dan 

post event. Pekerjaan yang dilakukan 

diilustrasikan seperti pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Spesifikasi Pekerjaan 

Administrasi Berdasarkan Waktu 

Pengerjaan 
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Waktu Kegiatan 

Pre-

event 

1. Pembuatan Surat Penawaran 

Pengadaan Barang atau Jasa 

2. Melengkapi Persyaratan 

Pendaftaran Pengadaan 

Barang atau Jasa 

3. Pembuatan Proposal 

Penawaran 

4. Pembuatan Surat-surat 

Reservasi atau Pembelian 

5. Pembuatan Surat-surat 

Perizinan 

6. Mengurus Penandatanganan 

Surat Perintah Kerja (SPK) 

7. Mengurus Keperluan Tenaga 

Kerja Kontrak (Outsourcing)  

During 

Event 

Pembuatan Notulensi 

Kegiatan 

Post 

Event 

1. Menyelesaikan Pembayaran 

Pembicara, Catering, Hotel, 

dan Tenaga Kerja Outsource 

2. Pembuatan Laporan 

Pertanggung Jawaban 

3. Pembuatan Surat Penagihan 

Pembayaran 

Sumber: Penyuluhan Jasa Keuangan, Data 

diolah 2020 

 

     Pada tahap pre-event bagian 

administrasi mengerjakan pembuatan surat 

penawaran pengadaan barang atau jasa, 

melengkapi persyaratan pendaftaran 

pengadaan barang atau jasa, pembuatan 

proposal penawaran, pembuatan surat-surat 

reservasi atau pembelian, pembuatan surat-

surat perizinan, mengurus 

penandatanganan surat perintah kerja 

(SPK), dan mengurus keperluan tenaga 

kerja kontrak (outsourcing). Kemudian 

pada tahap during event bagian 

administrasi mengerjakan Pembuatan 

Notulensi Kegiatan. Terakhir pada tahap 

post event bagian administrasi 

mengerjakan pembayaran pembicara, 

catering, hotel, dan tenaga kerja outsource; 

pembuatan laporan pertanggung jawaban; 

serta pembuatan surat penagihan 

pembayaran. 

     Temuan kedua yang didapat dari hasil 

identifikasi yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu spesifikasi dari ruang lingkup 

pekerjaan administrasi pada event 

Penyuluhan Jasa Keuangan dapat 

dibedakan menurut jenis pekerjaannya 

Berbeda dengan penggolongan spesifikasi 

yang sebelumnya, kelompok ini lebih 

menjabarkan secara rinci tugas dari 

pekerjaan administrasi pada event. Tugas-

tugas tersebut dapat dikelompokan 

berdasarkan tugas manajemen finansial, 

manajemen sumber daya manusia, 

manajemen informasi, manajemen 

pengadaan, dan manajemen waktu. 

     Pada kelompok tugas manajemen 

finansial pekerjaan administrasi yang 

dikerjakan memiliki kaitan terhadap 

akuntansi, manajemen anggaran, dan 

kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 

keuangan. Tugas-tugas yang dikerjakan 

pada kelompok ini, yaitu: 

1. Membuat perkiraan anggaran event 

dengan akurat; 

2. Membuat strategi penetapan harga; 

3. Mengontrol arus kas; 

4. Menentukan penawaran harga; 

5. Membuat laporan keuangan event 

     Kelompok kedua dari jenis tugas 

administrasi pada penyelenggaraan event 

ini yaitu manajemen sumber daya manusia. 

Pekerjaan dari kelompok tugas ini 

berhubungan erat dengan kepegawaian, 

struktur organisasi, pemenuhan kebutuhan 

tenaga kerja dan manajemen kinerja. 

Tugas-tugas yang dikerjakan pada 

kelompok tugas ini, yaitu: 

1. Menentukan struktur organisasi 

pada sebuah projek  event; 
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2. Menganalisis kebutuhan tenaga 

kerja untuk setiap tugas pada 

pelaksanaan sebuah event; 

3. Melakukan perekrutan terhadap 

kebutuhan tenaga kerja kontrak 

(outsource) dan tenaga kerja 

sukarela (volunteer); 

4. Menetapkan metode yang efektif 

untuk melakukan pengawasan 

kinerja tim. 

5. Melakukan evaluasi tim selama 

pelaksanaan event mulai dari pre-

event, during, dan post event. 

     Kelompok ketiga dari jenis tugas 

administrasi pada penyelenggaraan event 

ini yaitu manajemen informasi. Pada 

kelompok tugas ini pekerjaan yang 

dilakukan memiliki hubungan terhadap 

distribusi informasi dan database. Tugas-

tugas yang dikerjakan pada kelompok 

tugas ini, yaitu: 

1. Membuat database perihal 

kebutuhan selama projek event 

berlangsung, seperti database 

vendor, database tamu undangan, 

dan database calon peserta; 

2. Menyediakan segala informasi 

yang berkaitan dengan kebutuhan 

persyaratan administrasi untuk 

pengadaan barang atau jasa, seperti 

surat-surat keterangan dari pihak 

perusahaan, pakta integritas, 

laporan bukti bayar pajak tahun 

terakhir, dan NPWP perusahaan; 

3. Membuat sistem yang efektif untuk 

mempermudah pendistribusian 

informasi terkait event kepada 

rekan satu tim. 

     Kelompok keempat dari jenis tugas 

administrasi pada penyelenggaraan event 

ini yaitu manajemen pengadaan 

(procurement). Pada kelompok tugas ini 

pekerjaan yang dilakukan memiliki 

hubungan terhadap legalitas dan kontrak. 

Tugas-tugas yang dikerjakan pada 

kelompok tugas ini, yaitu: 

1. Memahami alur kerjasama  serta 

persyaratan antara pemberi kerja 

pengadaan barang atau jasa dengan 

pihak organizer; 

2. Memahami isi kontrak dari pihak 

pemberi kerja pengadaan barang 

atau jasa dengan pihak organizer; 

3. Mengurus proses pembelian dengan 

pihak vendor; 

     Kelompok terakhir dari jenis tugas 

administrasi pada penyelenggaraan event 

ini yaitu manajemen waktu. Pekerjaan dari 

kelompok tugas ini berhubungan erat 

efisiensi kerja, deadline pekerjaan, dan 

juga jadwal. Tugas-tugas yang dikerjakan 

pada kelompok tugas ini, yaitu: 

1. Membuat gant chart dari sebuah 

projek event; 

2. Membuat pent chart dari sebuah 

projek event; 

3. Mengontrol setiap pekerjaan agar 

selesai tepat waktu; 

4. Membuat laporan pencapaian 

mingguan. 

     Temuan terakhir yang didapat dari hasil 

identifikasi yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi 

ruang lingkup pekerjaan administrasi 

event. Pada temuan ini peneliti 

menemukan adanya lima aspek yang 

mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan 

event. Aspek-aspek tersebut adalah: 

1. Jenis event berdasarkan skalanya,  

2. Siapa stakeholder dari event,  

3. Landasan hukum dari 

penyelenggaraan event tersebut,  

4. dan Peran organizer dalam 

penyelenggaraan event tersebut. 

     Skala dari sebuah event berpengaruh 

pada kebutuhan administrasi dengan pihak 

luar. Contohnya yaitu pada kebutuhan 

administrasi untuk keperluan keamanan 
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dan kesehatan. Apabila skala dari event 

tersebut kecil atau biasa disebut dengan 

minor event maka organizer tidak perlu 

mengirimkan surat untuk permohonan 

kerjasama kepada pihak rumah sakit untuk 

menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu di 

venue event. Organizer cukup menyedia 

fasilitas standar seperti P3K, Kursi Roda, 

dan Ambulance. Begitu juga dengan 

keamanan, apabila event yang 

dilaksanakan adalah event minor maka 

pihak organizer hanya perlu mengurus 

surat perizinan acara atau pemberitahuan 

acara. 

     Kemudian aspek kedua yaitu 

stakeholder dari event penyuluhan jasa 

keuangan. Karena stakeholder dari event 

ini adalah pemerintah maka tugas-tugas 

administrasi yang harus dikerjakan 

disesuaikan dengan aturan-aturan 

pemerintah. Organizer juga wajib 

melengkapi persyaratan yang diberikan. 

Apabila ada persyaratan administrasi yang 

tidak lengkap maka ada kemungkinan bagi 

organizer tersebut untuk diganti dengan 

organizer lain.  

     Aspek ketiga memiliki hubungan yang 

sama dengan aspek kedua. Untuk event 

pemerintah, aspek ini menjadi hal yang 

sangat penting. Apabila adanya 

ketidaksesuaian atau terjadinya 

pelanggaran maka pihak organizer dapat 

diberikan sanksi seperti pembatalan 

kontrak kerja atau masuk kedalam daftar 

hitam. Contoh landasan hukum dari event 

ini yaitu Keputusan Deputi I Nomor 4 

tahun 2018 tentang Standar Dokumen 

pemilihan penunjukan langsung untuk 

pengadaan barang/ jasa lainnya/ jasa 

konsultasi dan Perpres 16 tahun 2018 

tentang pengadaan barang atau jasa 

Pemerintah. 

     Aspek terakhir yaitu peran organizer 

dalam penyelenggaraan event tersebut. 

Pada dunia industri event, peran organizer 

tidak hanya sebagai penyelenggara sebuah 

event. Namun organizer juga bisa berperan 

sebagai penyedia dana atau sebagai rekan 

kerja dari organizer lain. Pekerjaan 

administrasi dari setiap peran tentunya 

berbeda-beda. Apabila Organizer berperan 

sebagai penyelenggara atau kontraktor 

maka organizer harus mengurus segala 

keperluan administrasi mulai surat-surat 

reservasi dan pembelian, manajemen 

sumber daya manusia, sampai dengan 

laporan pertanggungjawaban. Sedangkan 

apabila organizer hanya berperan sebagai 

pemberi modal maka pekerjaan 

administrasi yang dikerjakan akan lebih 

sedikit, seperti penanganan surat kontrak 

kerjasama, melakukan pengawasan, dan 

menerima laporan keuangan. Kemudian 

apabila organizer berperan sebagai rekan 

dari organizer lain (bukan penyelenggara 

utama) maka tugas administrasi yang 

dikerjakan tergantung pada kerjasama yang 

disepakati. 

 

Pembahasan 

     Ruang lingkup pekerjaan administrasi 

pada event dapat dikategorikan sebagai 

pekerjaan yang cukup luas. Namun 

lingkupnya dapat dibatasi dengan 

memperhatikan aspek-aspek internal dan 

eksternal yang mempengaruhi pekerjaan 

tersebut. Hal ini dapat dikembalikan 

kepada bagaimana pemahaman organizer 

terhadap sebuah event. 

     Selain itu tugas-tugas dari 

penyelenggaraan sebuah event dapat 

diperhatikan dari kapan waktu pekerjaan 

administrasi dilaksanakan. Adanya 

perbedaan kebutuhan pada setiap tahapan 

event menjadikan banyaknya ragam 

pekerjaan administrasi pada sebuah projek 

event. 
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     Cangkupan pekerjaan administrasi juga 

dapat dijabarkan berdasarkan jenis 

pekerjaan yang ditangani atau bidang 

fungsionalnya. Meskipun pekerjaan 

administrasi tidak berhubungan dengan 

packaging dari sebuah event, namun 

administrasi juga menjadi pekerjaan yang 

mendorong kegiatan lainnya agar tetap 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

target. Maka dari itu administrasi juga 

menjadi salah satu bagian yang mendasari 

manajemen event. 

     Kekurangan dari hasil penelitian ini 

yaitu tugas-tugas dari pekerjaan 

administrasi event yang telah disebutkan 

tidak mutlak dapat digunakan pada jenis 

event lainnya. Namun penelitian ini tetap 

memiliki keunggulan yaitu variable bebas 

dari penelitian ini tetap dapat digunakan 

untuk membantu menganalisis pekerjaan 

administrasi apa saja yang harus dilakukan 

dalam penanganan sebuah event. 

 

KESIMPULAN 

  

     Ruang lingkup pekerjaan administrasi 

secara umum memiliki cangkupan yang 

luas. Maka dari itu diperlukannya 

pemahaman mengenai bagaimana 

pekerjaan ini dapat diklasifikasikan dalam 

lingkup yang lebih kecil sesuai dengan 

kebutuhan dari sebuah event. 

Pengklasifikasian itu dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu pengelompokan 

pekerjaan administrasi berdasarkan waktu 

pengerjaannya dan berdasarkan jenis 

pekerjaan yang dilakukan.  

     Dalam menentukan ruang lingkup 

pekerjaan administrasi tidak dapat 

dilakukan penyamarataan untuk setiap 

jenis event, namun variable aspek-aspek 

yang mempengaruhi pekerjaan 

administrasi tersebut dan dasar 

pengklasifikasiannya dapat menggunakan 

pemahaman yang sama. 

 

SARAN 

 

     Dalam penjabaran tugas-tugas 

pekerjaan administrasi dalam pelaksanaan 

sebuah event, organizer harus memahami 

aspek-aspek yang dapat mempengaruhi 

pekerjaan administrasi tersebut. Selain itu 

pentingnya pemahaman seorang organizer 

terhadap tugas-tugas administrasi secara 

garis besar. Pengambilan sample yang 

beragam, mengingat bahwa industry event 

semakin berkembang baik dalam teori 

maupun dalam pelaksanaannya. 
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ABSTRAK 

Registrasi merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan kegiatan MICE atau event. Dalam 

pelaksanaannya, organizer harus merancang dan menjalankan proses registrasi secara efisien. Penelitian ini 

membahas tahapan dalam proses registrasi yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hambatan registrasi dalam kegiatan 

Capacity Building Linking to Finance 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami seluruh tahapan dalam 

proses registrasi dan hambatan dalam registrasi yang ada pada kegiatan Capacity Building Linking to Finance 

2019. Metode dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan praktik langsung di lapangan. Data diambil dengan 

melakukan wawancara dan dokumentasi berupa berupa hasil rapat, berita acara, dan data pendukung lainnya. Data 

dianalisis melalui kajian kepustakaan yang didukung dengan kajian lapangan kemudian dipaparkan dalam bentuk 

deskriptif dan disimpulkan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam proses persiapan terdapat 

beberapa tahapan yaitu organizer menerima daftar undangan dari klien, membuat database undangan, 

mengkonfirmasi kontak dan alamat undangan, mengirimkan undagan fisik dan e-mail kepada undangan, 

konfirmasi kehadiran undangan, menerima lembar konfirmasi kehadiran, dan membuat daftar hadir untuk 

registrasi ulang. Selain itu, dalam proses pelaksanaan registrasi, peserta yang sudah konfirmasi dapat melakukan 

registrasi ulang dan untuk peserta yang belum konfirmasi dapat menuliskan data di lembar daftar hadir. Peserta 

yang membawa SPPD dapat mengumpulkannya di meja registrasi. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat 

kegiatan di hari kedua kegiatan. Dalam seluruh proses registrasi kegiatan tentu terdapat beberapa hambatan yaitu 

kontak pemda tidak dapat ditemukan, undangan fisik dikembalikan oleh jasa pengiriman, kesalahan nama pada 

sertifikat, dan kesalahan penulisan nama daerah di undangan. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi 

dengan baik oleh organizer. 

 
Kata Kunci: Acara, Loka karya, MICE, Proses, Registrasi  

 

ABSTRACT 

Registration is a crucial process on organizing MICE events. In the execution, organizers have to design and run 

registration process in an efficient way. This research explains the steps of Capacity Building Linking to Finance 

2019 registration process, which are preparation, execution, and registration obstacles. This research purposes 

are to understand all the steps of registration process and obstacles in the Capacity Building Linking to Finance 

2019 registration. The methods of this research are observation and direct practice during the events. All the data 

were taken from interview and documentation such as meeting results and other supporting documents. Data were 

analysed through literature study supported by field studies then presented in descriptive form and concluded. On 

the result of this research can be known that in the preparation process there are a few steps, which are organizer 

received invitee list from client, made invitee database, invitee’s contact and addressed confirmation, received 

invitee’s confirmation letter, and made attendance list for re-registration. In the day of event, the confirmed 

invitees can directly re-registration and for those invitees that had not confirmed before can write their data on 

attendance list. Participant who brought SPPD (Letter of Assignment) can collect it on registration desk. 

Participant also got certificate on day two. In event registration process, of course there are several obstacles. 

Which were invitee’s contacts couldn’t be found, physical invitation returned by delivery services, misspelled 

names on certificates, and misspelled regional government’s names. But all of those obstacles could be well-

handled by the organizers. 

 
Keyword: Event, MICE, Process, Registration, Workshop 

 

PENDAHULUAN 

 

     MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition) merupakan industri 

yang sedang berkembang di Indonesia. Hal 

ini dikarenakan beberapa tahun terakhir 

banyak event besar internasional yang 

diselenggarakan di Indonesia. Selain 

pameran, konferensi atau pertemuan, dan 
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perjalanan insentif, dunia MICE dan Event 

memiliki cangkupan yang lebih luas lagi. 

Seperti Corporate Event, Special Event, 

Sport Event, Impersariat, dan masih banyak 

lagi.  

Dari Corporate Event sendiri, juga 

masih memiliki cangkupan yang luas. 

Sering kali sebuah perusahaan membuat 

event yang bertujuan untuk mendapatkan 

konsumen, pelanggan, atau klien baru. 

Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan 

dapat membuat event dalam berbagai 

bentuk. Seperti yang dilakukan PT Sarana 

Multi Infrastruktur, untuk mendapatkan 

klien baru, PT SMI menggelar acara 

peningkatan kapasitas daerah dengan 

bentuk workshop atau loka karya yang 

memiliki tujuan tersirat untuk menggaet 

klien baru dari peserta yang hadir di acara 

tersebut. 

Dalam penyelenggaraannya, PT SMI  

menggunakan jasa PT Fasen Creative 

Quality (Quad Event Menagement) untuk 

mengeksekusi acara, mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, dan pembuatan laporan. Dari 

seluruh rangkaian acara, salah satu tugas 

event organizer adalah menangani 

registrasi. 

Registrasi berasal dari kata registration 

yang menurut Oxford Dictionary: “The 

action or process of registering or of being 

registered”. Proses registrasi bertujuan agar 

peserta kegiatan dapat melakukan 

pendaftaran ataupun pemesanan terhadap 

acara yang akan dihadirinya. IAPCO 

(International Association of Professional 

Congress Organisers) mendefinisikan 

registrasi sebagai “Booking and or payment 

to attend a meeting. Inclusion as a 

participant in an event; booking and 

payment to attend a meeting”. Dari dua 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

registrasi merupakan sebuah proses untuk 

mendaftarkan atau mengikutsertakan 

seseorang atau suatu instansi ke suatu event. 

Masteralexis dan Mary Hums 

(2005:239) menyatakan bahwa, 

“Registering participants for an event is of 

the most importance because this is the first 

time event staff members come into contact 

with participants.” Dalam pernayataan 

mereka, registrasi dianggap sebagai kesan 

pertama peserta terhadap event tersebut. 

Penelitian ini akan membahas tentang 

proses registrasi kegiatan Capacity Building 

Linking to Finance 2019 yang dilakukan 

oleh organizer. Mulai dari persiapan 

registrasi, pelaksanaan registrasi pada saat 

hari penyelenggaraan, dan kendala yang ada 

pada selama proses registrasi beserta solusi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini dilakukan dengan 

metode observasi langsung dengan 

mengikuti praktik kerja pada saat persiapan 

dan pelaksanaan kegiatan oleh PT Fasen 

Creative Quality. Pada pelaksanaan praktik 

kerja, penulis akan mengamati langsung 

dan mencatat bagaimana pelaksanaan 

registrasi pada event Capacity Building 

Linking to Finance 2019 oleh PT Fasen 

Creative Quality. Selain itu, penulis juga 

mengumpulkan data dengan dokumentasi 

berupa hasil rapat, berita acara, dan data 

pendukung lainnya. Wawancara juga 

dilakukan untuk menambah data 

pendukung pada penelitian ini. Setelah itu, 

data dianalisis melalui kajian kepustakaan 

yang didukung dengan kajian lapangan 

kemudian dipaparkan dalam bentuk 

deskriptif dan disimpulkan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Persiapan Registrasi 
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Dalam proses registrasi peserta 

Capacity Building Linking to Finance 2019, 

peserta (pemda) dikirimkan undangan fisik 

dan undangan via email, lalu peserta 

diharapkan melakukan konfirmasi 

kehadiran terlebih dahulu. Setelah itu, 

peserta registrasi kembali pada saat 

penyelenggaraan acara. Berikut terdapat 

bagan yang menggambarkan proses awal 

registrasi pada event Capacity Building 

Linking to Finance 2019. 

 

Bagan 1. Proses Awal Registrasi Event 

Capacity Building Linking To Finance 

2019 

 
Sumber: Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan bagan tersebut, proses 

awal registrasi meliputi menerima daftar 

undangan dari klien, membuat database 

pemda yang diundang, mengkonfirmasi 

kontak dan alamat undangan. Namun bila 

kontak tidak dapat dihubungi, organizer 

menginfokan kepada klien terkait hambatan 

ini. Klien akan memberikan kontak 

alternatif yang mereka miliki tetapi tidak 

mencakup seluruh daftar undangan. 

Selanjutnya, organizer mengirimkan 

undagan fisik dan e-mail kepada pemda 

yang ada diundang. Tetapi, beberapa 

undangan dikembalikan oleh jasa 

pengiriman dikarenakan diluar jangkauan 

jasa pengiriman tersebut dan organizer 

akan mengirim ulang menggunakan jasa 

pengiriman lain. Setelah itu, konfirmasi 

kehadiran undangan, menerima lembar 

konfirmasi peserta, dan membuat daftar 

hadir untuk registrasi di tempat berdasarkan 

lembar konfirmasi yang sudah terkumpul. 

 

Proses Registrasi pada Saat 

Pelaksanaan Acara 

      Sebelum dimulainya acara, peserta 

diharuskan melakukan registrasi terlebih 

dahulu. Registrasi ini hanya mengisi daftar 

hadir yang sudah dipersiapkan oleh 

organizer. Setelah melakukan registrasi, 

peserta yang hadir mendapatkan goodie 

bag. Di bawah ini terdapat bagan yang 

menjelaskan tentang proses registrasi pada 

saat pelaksanaan acara. 

 

Bagan 2. Proses Registrasi Capacity 

Building Linking to Finance 2019 pada 

Saat Pelaksanaan Acara 

 
Sumber: Data Diolah, 2019 

 

      Pada saat pelaksanaan kegiatan, peserta 

yang sebelumnya sudah konfirmasi dapat 

melakukan registrasi ulang dan untuk 

peserta yang belum konfirmasi dapat 

melakukan registrasi di tempat (on site 

registration) dengan menuliskan data di 

lembar daftar hadir dan akan mendapatkan. 

Peserta yang membawa SPPD dapat 

mengumpulkannya di meja registrasi untuk 

ditanda-tangani pihak PT SMI. Setelah itu 

peserta mendapatkan goodie bag dan 

diperkenankan mengikuti kegiatan. Peserta 

mendapatkan sertifikat kegiatan di saat 

kegiatan hari kedua telah usai. Bila terdapat 

kesalahan penulisan nama sertifikat, 

organizer akan memperbaiki pada saat itu 

juga. 
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Kendala dan Solusi 

      Dalam perisapan dan pelaksanaan 

kegiatan khususnya pada proses registrasi 

tentu terdapat hambatan yang harus 

ditangani dengan solusi yang tepat. Berikut 

merupakan beberapa kendala beserta solusi 

dalam proses registrasi event Capacity 

Budiling Linking to Finance 2019. 

1. Kontak Pemda Tidak Dapat 

Ditemukan 

Organizer mencari kontak 

pemda dengan mencari di internet 

dan website masing-masing pemda. 

Namun karena keterbatasan akses, 

terdapat beberapa pemda yang tidak 

memiliki website atau media sosial. 

Dalam hal ini, organizer 

berkomunikasi dengan klien agar 

klien dapat memberikan kontak-

kontak pemda yang dimiliki. 

2. Undangan Fisik Dikembalikan oleh 

Jasa Pengiriman 

Undangan dikirim oleh klien 

menggunakan jasa pengiriman. 

Beberapa undangan dikembalikan 

oleh jasa pengiriman dikarenakan 

diluar jangkauan jasa pengiriman 

tersebut. Seperti undangan untuk 

acara yang diadakan di Bali, Bupati 

Sabu Raijua dikembalikan oleh jasa 

pengiriman karena di luar 

jangkauan. Sementara untuk acara 

yang diadakan di Makassar, 

undanan yang dikembalikan yaitu 

Bupati Minahasa Utara, Bupati 

Pulau Morotai, Bupati Sigi, Bupati 

Maluku Barat Daya, Bupati 

Kepulauan Sula, Bupati Halmahera 

Timur, dan Bupati Taliabu 

dikarenakan hal yang sama. 

Solusinya, organizer mengirimkan 

undangan menggunakan jasa 

pengiriman lain. 

3. Kesalahan Nama pada Sertifikat 

Kesalahan penulisan nama 

pada sertifikat terjadi dikarenakan 

kesalahan manusia (human error) 

ataupun kesalahan penulisan nama 

pada lembar konfirmasi atau daftar 

hadir. Untuk mengatasi masalah ini, 

organizer akan mencetak ulang 

langsung di tempat. 

4. Kesalahan Penulisan Nama Daerah 

di Undangan 

Pada saat pengemasan 

undangan untuk kegiatan yang akan 

diselenggarkan di Bali. Terdapat 

kesalahan penulisan nama daerah 

oleh klien. Tim registrasi dan 

logistik yang sudah hampir rampung 

dalam mengemas undangan harus 

mengemas undangan dari awal 

karena kesalahan tersebut. 

 

Pembahasan 

      Capacity Building Linking to Finance 

2019 merupakan kegiatan workshop yang 

diselenggerakan oleh PT Sarana Multi 

Infrastruktur dengan bantuan PT Fasen 

Creative Quality (Quad Event 

Management) sebagai organizer. Salah satu 

tugas dari organizer yaitu penanganan 

registrasi. Beberapa tanggung jawab tim 

registrasi menurut Lau (2016:37) antara lain 

mempersiapkan formulir registrasi 

(online/hardcopy), mempersiapkan 

database registrasi, dan mengirimkan 

konfirmasi kepada peserta. PT Fasen 

Creative Quality memenuhi tanggung 

jawab tersebut dengan baik dan maksimal. 

     Dalam proses registrasi kegiatan proses 

registrasi kegiatan ini terdapat proses 

penanganan awal registrasi dan pelaksanaan 

registrasi pada saat kegiatan berlangsung. 

Berikut merupakan bagan yang 

menjelaskan proses registrasi kegiatan 

secara keseluruhan: 
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Bagan 3. Proses Registrasi Event Capacity 

Building Linking to Finance 2019 

 
Sumber: Data Diolah, 2019 

 

      Pada bagan tersebut juga menjelaskan 

kendala-kendala yang ada selama proses 

registrasi kegiatan. Kendala-kendala yang 

dihadapi organizer antara lain: 

1. Kontak Undangan Tidak Dapat 

Ditemukan 

2. Undangan Fisik Dikembalikan oleh 

Jasa Pengiriman 

3. Kesalahan Nama pada Sertifikat 

4. Kesalahan Penulisan Nama Daerah 

di Undangan 

Dalam keseluruhan proses registrasi 

pada kegiatan ini terdapat proses 

penanganan awal registrasi dan pelaksanaan 

registrasi pada saat kegiatan berlangsung. 

Sesuai yang dikatakan Gunawijaya dkk 

(2006: 35) bahwa  registrasi dibagi dalam 

dua tahap yaitu tahap pendataan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap pendataan merupakan 

proses pengumpulan data dan informasi 

lengkap peserta. Pada tahap pendataan 

inilah penyelenggara memperoleh 

infromasi lengkap dari setiap peserta serta 

memberikan perlakuan khusus sehingga 

setiap peserta memperoleh informasi sesuai 

kebutuhan masing-masing peserta. Setelah 

itu, pada tahap pelaksanaan seluruh peserta 

harus melakukan registrasi, baik yang sudah 

terdaftar maupun yang belum terdaftar. 

Pada tahap pelaksanaan terdapat dua 

macam registrasi yaitu pendaftaran ulang 

(re-registration) adalah pendaftaran yang 

dilakukan oleh calon peserta yang sudah 

terdaftar sebelumnya dan pendaftaran di 

tempat (on-site registration) yaitu 

pendaftaran yang dilakukan oleh calon 

peserta yang belum pernah melakukan 

registrasi sebelumnya, maka calon peserta 

tersebut dapat melakukan pendaftaran di 

tempat (on-site registration). Peserta harus 

melakukan registrasi sesuai prosedur yang 

ada, kemudian jika peserta tersebut sudah 

memenuhi syarat maka peserta yang 

bersangkutan dapat mengikuti rangkaian 

kegiatan. 

Tahap pendataan pada proses registrasi 

kegiatan ini meliputi dari menerima dan 

membuat database undangan sampai 

penerimaan lembar konfirmasi kehadiran 

undangan. Dan tahap pelaksanaan pada 

proses ini yaitu pada saat hari pelaksanaan 

kegiatan. Proses registrasi ini dapat 

terlaksana dengan baik di lima kota tempat 

pelaksanaan kegiatan walaupun dengan 

beberapa hambatan seperti yang sudah 

dibahas dalam temuan penelitian ini. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang MICE. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu masukkan bagi PT Fasen 

Creative Quality untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan event selanjutnya 

terutama dalam penanganan registrasi.  

 

KESIMPULAN 

 

     Keseluruhan proses penanganan 

registrasi dari proses awal registrasi hingga 

proses pelaksanaan registrasi dilalui dengan 

prosedur yang baik. Setiap prosedur yang 

dilalui memiliki fungsi tersendiri agar 
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proses registrasi peserta berjalan dengan 

lancar dan minim hambatan. 

     Berikut merupakan simpulan dari 

rangkaian proses registrasi event: 

1. Pada proses persaipan awal registrasi 

melewati beberapa tahapan, mulai dari 

menerima daftar undangan dari klien, 

membuat database pemda yang 

diundang, mengkonfirmasi kontak dan 

alamat undangan, mengirimkan 

undagan fisik dan email kepada pemda 

yang ada diundang, konfirmasi 

kehadiran undangan dalam kegiatan, 

menerima lembar konfirmasi peserta, 

dan membuat daftar hadir untuk 

registrasi di tempat berdasarkan lembar 

konfirmasi yang sudah terkumpul.  

2. Pada saat pelaksanaan kegiatan, peserta 

yang sebelumnya sudah konfirmasi 

dapat melakukan registrasi ulang dan 

untuk peserta yang belum konfirmasi 

dapat menuliskan data di lembar daftar 

hadir. Peserta yang membawa SPPD 

dapat mengumpulkannya di meja 

registrasi. Setelah itu peserta 

mendapatkan goodie bag dan 

diperkenankan mengikuti kegiatan. 

Peserta mendapatkan sertifikat 

kegiatan di saat kegiatan hari kedua 

telah usai. 

3. Pada saat proses persiapan awal 

registrasi dan pelaksanaan registrasi 

pada saat hari penyelenggaraan tentu 

mengalami beberapa kendala, 

diantaranya seperti: 

a. Kontak Pemda Tidak Dapat 

Ditemukan 

b. Undangan Fisik Dikembalikan 

oleh Jasa Pengiriman 

c. Kesalahan Nama pada 

Sertifikat 

d. Kesalahan Penulisan Nama 

Daerah di Undangan 

Namun, hambatan-hambatan tersebut 

dapat diatasi dengan baik dan tidak 

menimbulkan permasalahan besar dalam 

proses registrasi kegiatan. 

 

SARAN 

 

     Terlepas dari lancarnya proses registrasi 

kegiatan Capacity Building Linking to 

Finance 2019, berikut beberapa saran agar 

kegiatan ini dapat terselenggara lebih baik 

lagi untuk kedepannya: 

1. Organizer berkomunikasi dengan klien 

agar klien dapat memberikan kontak-

kontak pemda yang dimiliki untuk 

melengkapi kontak undangan. 

2. Organizer mengirimkan undangan 

menggunakan jasa pengiriman lain 

ketika undangan dikembalikan oleh 

jasa pengiriman sebelumnya. 

3. Organizer mencetak ulang langsung di 

tempat ketika terjadi kesalahan 

pengetikan nama pada sertifikat. 
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ABSTRACT 
Registration is one of the essential elements in the awarding night event.  Registration will be the first impression 

of the invited guests to the event and will also be the first step for the invited guests to participate in the whole 

series of events. Therefore handling the registration process must be considered. The purpose of this research is 

to explain the registration process at the awarding night event. The method used in this research is qualitative. 

The data collection method is done by observing the process of preparation and implementation of registration. 

The method of analyzing data using the analysis of the process. The locus of this research is the 2019 Subroto 

Awards Night, Jakarta. The research results show that there were two steps of the registration process at the 

awarding night event, namely: one, pre-registration which begins with the guest's data collection, the distribution 

of invitations and confirmation of attendance; two, re-registration, the participant shows the invitation that they 

received to the registration officer. 

 

Keyword: Awarding Night, Pre-Registration, Registration Process, Re-Registration,  

 

ABSTRAK 
Registrasi merupakan salah satu unsur penting dalam event malam penghargaan. Registrasi akan menjadi kesan 

pertama tamu undangan terhadap event yang diselenggarakan dan juga menjadi langkah awal bagi tamu undangan 

untuk mengikuti keseluruhan rangkaian 鈥event. Oleh karena itu penanganan proses registrasi harus diperhatikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan proses registrasi pada event malam penghargaan. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi 

proses persiapan dan pelaksanaan registrasi. Metode analisis data menggunakan analisis proses. Lokus penelitian 

ini yaitu event Malam Penghargaan Subroto 2019, Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua langkah 

proses registrasi pada event malam penghargaan, yaitu: satu, pre-registration yang dimulai dengan pengumpulan 

data tamu undangan, penyebaran undangan dan mengkonfirmasi kehadiran; dua, re-registration, peserta 

menunjukan kembali undangan acara yang mereka terima kepada petugas registrasi. 

 
Kata Kunci:Malam Penghargaan, Pre-Registration, Proses Registrasi, Re-Registration, 
 

 

PENDAHULUAN 

 

      Registrasi merupakan salah satu unsur 

penting dalam event malam penghargaan. 

Registrasi akan menjadi kesan pertama 

tamu undangan terhadap event yang 

diselenggarakan dan juga menjadi langkah 

awal bagi tamu undangan untuk mengikuti 

keseluruhan rangkaian 鈥event.  

      Menurut Mary Hums (2005:329) 

pendaftaran peserta untuk sebuah event 

adalah hal yang paling penting karena hal 

ini lah yang merupakan proses pertama kali 

staff event berinteraksi dengan peserta. 

Oleh karena itu penanganan proses 

registrasi harus diperhatikan.  

      Tujuan dari penelitian ini adalah 

menjelaskan proses registrasi pada event 

malam penghargaan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

      Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah kualitatif, yaitu penjabaran secara 

deskriptif terhadap apa yang diamati. 

Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan observasi proses 

persiapan dan pelaksanaan 

registrasi.  Lokus penelitian ini adalah event 

mailto:zhafirahyumna.an16@mhsw.pnj.ac.id
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Malam Penghargaan Subroto 2019 yang 

diselenggarakan pada 27 September 2019 di 

XXI Ballroom Djakarta Theater.  

      Adapun kriteria inklusi pada penelitian 

ini adalah wanita usia 20-25 tahun, staff 

registrasi event malam penghargaan subroto 

2019, dan bersedia menjadi subjek 

penelitian.  Selain itu eksklusi pada 

penelitian ini yaitu staff registrasi tidak 

bersedia menjadi subjek penelitian.  

      Variabel yang diteliti adalah bagaimana 

penanganan staf pada proses registrasi 

event malam penghargaan subroto 2019. 

Penelitian ini menggunakan laptop sebagai 

media pencatatan. Pada penelitian ini 

penulis berperan dan mengikuti serangkaian 

kegiatan pada proses registrasi event malam 

penghargaan subroto 2019. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Pre-Registration 

      Pre-registration merupakan tahap 

dimana pihak penyelenggara melakukan 

interaksi dengan tamu undangan untuk 

pertama kalinya dengan menyampaikan 

undangan serta informasi acara yang 

dibutuhkan oleh tamu undangan mengenai 

event Malam Penghargaan Subroto 2019. 

Pada tahap ini tim registrasi melakukan 

serangkaian alur kerja yang dapat dilihat 

pada Gambar 1 dibawah ini. 

 

Gambar 1. Alur Pre-Registration event 

Malam Penghargaan Subroto 2019 

  
 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

      Pada alur kerja pre-registration di atas, 

proses pertama yang dilakukan adalah 

pengumpulan data tamu undangan yang 

akan diundang. Data tersebut meliputi 

nama, jabatan, institusi, alamat, nomor 

handphone. Data tersebut dikumpulkan 

bersama oleh tim registrasi pada Google 

Spreadsheet.  

      Pada proses kedua, tim registrasi 

membuat undangan dan mengirimkannya 

kepada tamu undangan melalui dua cara, 

yaitu pengiriman undangan fisik melalui 

post dan undangan soft file melalui 

Whatsapp.  

      Setelah proses kedua selesai dilakukan, 

tim registrasi menghubungi tamu undangan 

melalui Whatsapp untuk mengkonfirmasi 

kehadiran mereka pada event Malam 

Penghargaan Subroto 2019, dan 

memberikan reminder terkait hal-hal yang 
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perlu digunakan dan dibawa saat event 

berlangsung.  

 

Re-Registration 

      Re-registration merupakan kegiatan 

registrasi ulang tamu undangan pada saat 

event berlangsung. Re-registration juga 

menjadi tahap penting dalam pelaksanaan 

registrasi karena menjadi kesan pertama 

tamu undangan terhadap penyelenggaraan 

event Malam Penghargaan Subroto 2019. 

Alur pelaksanaan re-registration dapat 

dilihat pada Gambar 2. dibawah ini. 

 

Gambar 2. Flowchart Re-Registration 

event Malam Penghargaan Subroto 2019 

 
Sumber: Data diolah, 2020 

 

     Pada tahap awal re-registration, tamu 

undangan diarahkan untuk menuju 

registration counter sesuai dengan institusi 

mereka berasal. Kemudian, tim registrasi 

meminta tamu undangan untuk 

memperlihatkan undangan fisik/softfile 

yang mereka dapatkan.  Setelah itu tim 

registrasi akan mendata status kehadiran 

mereka.  

      Tamu undangan yang telah 

menyelesaikan proses re-registration  akan 

diberikan nomor kursi, kupon souvenir oleh 

tim registrasi. Proses re-registration telah 

selesai dan tamu undangan dapat memasuki 

ruangan acara.  

 

Pembahasan 

     Proses pre-registration event Malam 

Penghargaan Subroto dilakukan dengan tiga 

tahapan yaitu pengumpulan data tamu 

undangan, penyebaran undangan dan 

mengkonfirmasi kehadiran;  

      Pada proses re-registration   peserta 

menuju registration counter dan 

menunjukan kembali undangan acara yang 

mereka terima kepada petugas registrasi. 

      Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

Datson (1995:174-178) yang mengatakan 

bahwa prosedur registrasi terdiri dari dua 

(2) tahapan yaitu registrasi terdepan dan 

registrasi di tempat. 

      Kelebihan dari penelitian ini, yaitu 

peneliti  berperan menjadi staff registrasi 

mengamati langsung pada saat proses 

registrasi event berlangsung, sehingga hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan. 

Sedangkan kekurangan dari penelitian ini, 

yaitu tidak adanya wawancara terhadap 

subjek penelitian sehingga kurang 

lengkapnya hasil penelitian ini. 

      Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya 

dilakukan wawancara langsung terhadap 

subjek penelitian yang telah diperluas, 

dengan mewawancarai pula project officer 

dari event yang diselenggarakan. 

 

KESIMPULAN 
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      Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada 

dua langkah proses registrasi pada event 

Malam Penghargaan Subroto 2019, yaitu: 

satu, pre-registration yang dimulai dengan 

pengumpulan data tamu undangan, 

penyebaran undangan dan mengkonfirmasi 

kehadiran; dua, re-registration, peserta 

menunjukan kembali undangan acara yang 

mereka terima kepada petugas registrasi. 

 

 

SARAN 

 

      Untuk proses registrasi malam 

penghargaan selanjutnya, tahapan 

pengumpulan database tamu undangan, dan 

penyebaran undangan harus lebih cepat 

dilakukan agar tamu undangan dapat 

memperoleh undangan sebelum event 

berlangsung 
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ABSTRACT 

One of the factors that determine the success or failure of an event is the marketing factor. In the process of 

promoting MICE activities, telemarketing needs to be done as a means to establish direct communication with 

potential customers. This journal was written to find out the effectiveness of telemarketing activities in the 

promotion of the Principals Forum of GESS Indonesia 2019 event. The research method used was the method of 

observation conducted by the author by involving directly in the promotion activities of the Principals Forum of 

GESS Indonesia 2019. The results showed that telemarketing activities with outbound and inbound methods in 

order to promote the Principals Forum of GESS Indonesia 2019 event were effective because it able to attract as 

many as 178 participants so that the forum reached sales targets. 

 
Keyword: Conference, MICE, Promotion, Telemarketing 

 
ABSTRAK 

Salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu event adalah pemasaran.  Dalam proses promosi 

kegiatan MICE, telemarketing perlu dilakukan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi langsung dengan calon 

konsumen yang potensial. Jurnal ini ditulis untuk mengetahui efektivitas kegiatan telemarketing pada promosi 

event Principals Forum GESS Indonesia 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi yang 

dilakukan oleh penulis dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan promosi Principals Forum 

GESS Indonesia 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan telemarketing dengan metode outbound 

dan inbound dalam rangka promosi kegiatan Principals Forum dalam event GESS Indonesia 2019 efektif karena 

mampu menarik sebanyak 178 peserta sehingga forum ini mencapai target penjualan. 

 
Kata Kunci: Konferensi, MICE, Promosi, Telemarketing 

 

 

PENDAHULUAN 

 

     Event atau acara merupakan kegiatan 

yang tidak pernah lepas dari kehidupan 

manusia. Di mana ada manusia akan ada 

pula event atau acara, terbukti mulai dari 

manusia dilahirkan ke bumi hingga 

manusia kembali ke bumi atau 

dikebumikan akan dilakukannya sebuah 

event atau acara.  

Salah satu faktor yang menentukan 

sukses tidaknya suatu event adalah 

pemasaran yang terdiri atas periklanan 

(advertising), penjualan (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat (public relation), 

pemasaran langsung (direct marketing).  

     Dalam proses promosi kegiatan MICE, 

telemarketing perlu dilakukan sebagai 

sarana untuk menjalin komunikasi 

langsung dengan calon konsumen yang 

potensial. Pada kasus penyelenggaraan 

forum, umumnya telemarketing diterapkan 

dengan tujuan untuk menjangkau calon 

peserta. 

     Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

membahas bagaimana proses penerapan 

telemarketing dalam aktivitas promosi 

suatu kegiatan MICE. Dengan ini penulis 

menggunakan judul “Penerapan Strategi 

Pemasaran melalui Sistem Telemarketing 
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pada Kegiatan Principals Forum oleh 

Tarsus Indonesia”. 

Metode telemarketing yang digunakan 

adalah Telemarketing Outbound dan 

Telemarketing Inbound. Telemarketing 

Outbound adalah menggunakan telepon 

keluar untuk menjual produk secara 

langsung kepada pelanggan Telemarketing 

Inbound adalah penggunaan telepon nomor 

bebas pulsa untuk menerima pesanan dari 

iklan, surat langsung, atau katalog (Kotler 

dan Armstrong, 2012:502). 

Teori yang akan digunakan untuk 

mengetahui keefektifan telemarketing 

adalah teori dari Prasetyo Budi Saksono 

(1984:45) yaitu efektivitas adalah seberapa 

besar tingkat kelekatan output (keluaran) 

yang dicapai dengan output yang 

diharapkan dari jumlah input (masukan) 

dalam suatu perusahaan atau seseorang.  

 

METODE PENELITIAN 

 

          Dalam penulisan jurnal ini penulis 

menggunakan 1 (satu) metode observasi 

untuk pengumpulan data. Metode 

observasi adalah metode yang dilakukan 

dengan cara melibatkan diri secara 

langsung dalam kegiatan Principals Forum 

yang diselenggarakan oleh Tarsus 

Indonesia sebagai organizer. Adapun yang 

menjadi objek observasi dari penelitian ini 

adalah kegiatan dan hasil dari 

telemarketing itu sendiri.  

Metode pengumpulan data untuk 

penelitian ini adalah dengan review 

database yang dimiliki oleh Tarsus 

Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2018. Metode lainnya adalah dengan 

cara terjun langsung ke kegiatan asosiasi 

terkait untuk meminta data yang 

dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan 

telemarketing.  

Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

menghitung hasil dari kegiatan 

telemarketing dan menilai tingkat 

efektivitasnya dengan cara 

membandingkan hasil tersebut dengan 

output yang dikeluarkan oleh telemarketer 

dan Tarsus Indonesia. Apabila hasilnya 

(input) sebanding atau lebih besar 

dibandingkan dengan output, maka 

kegiatan telemarketing pada kegiatan 

Principals Forum dapat dikatakan efektif.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

 Kegiatan telemarketing pada kegiatan 

Principals Forum oleh Tarsus Indonesia 

dimaksudkan untuk mengundang para 

calon peserta potensial untuk mengikuti 

Principals Forum. Peserta potensial yang 

dimaksud adalah para kepala sekolah dari 

sekolah-sekolah internasional maupun 

nasional plus di Indonesia.  

Kegiatan telemarketing untuk kegiatan 

Principals Forum dilakukan selama 

periode Juli – September 2019. 

Penerapannya sendiri dilakukan dalam dua 

metode, yaitu outbound telemarketing dan 

inbound telemarketing. Secara singkat, 

berikut adalah alur kegiatan outbound dan 

inbound telemarketing untuk kegiatan 

Principals Forum yang digambarkan pada 

Bagan berikut: 

 

Bagan 1. Proses Kegiatan Outbound 

Telemarketing Principals Forum  
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sumber : hasil data olahan 

 

 

Bagan 2. Proses Kegiatan Inbound 

Telemarketing Principals Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil data olahan 

 

Dalam melakukan kegiatan 

telemarketing, telemarketer mendapatkan 

naskah dari supervisor sebagai panduan 

untuk berbicara dengan target peserta yang 

sudah sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) perusahaan. Naskah 

tersebut juga membantu telemarketer 

dalam menggarisbawahi informasi apa saja 

yang harus dibagikan ke target peserta.  

 

Pembahasan 

Kegiatan telemarketing dilakukan 

selama 2 (dua) bulan dan berhasil 

mendapatkan 178 peserta dari total 305 

peserta. Dari 305 peserta tersebut, 127 

peserta diantaranya merupakan perwakilan 

yang dikirim dari sekolah maupun lembaga 

yang telah menjalin kerja sama dengan 

Tarsus Indonesia untuk event GESS 

Indonesia 2019.  

Dari 2 (dua) metode telemarketing yang 

dilakukan, metode outbound telemarketing 

memiliki dampak yang lebih besar 

dibandingkan metode inbound 

telemarketing. Hal itu dikarenakan dengan 

metode outbound telemarketing, pihak 

organizer lebih aktif dalam menyebarkan 

informasi dan mengajak target peserta 

untuk mendaftarkan dirinya pada kegiatan 

Principals Forum. Hal yang menjadi daya 

jual kegiatan Principals Forum adalah 

keeksklusifan dari kegiatan tersebut, di 

mana kegiatan tersebut hanya dapat diikuti 

oleh para jajaran direksi sekolah, yayasan, 

atau lembaga pendidikan. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah 

memaparkan secara jelas dan terperinci 

terkait kegiatan telemarketing yang 

dilakukan untuk kegiatan Principals 

Forum karena berdasarkan pengalaman 

yang dialami secara langsung. 

 

KESIMPULAN 

 

     Kegiatan telemarketing pada kegiatan 

Principals Forum dalam event GESS 
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Indonesia 2019 berhasil menarik 178 

peserta. Target yang telah ditetapkan yaitu 

300 peserta, dan dengan menggunakan 

sistem telemarketing, peserta yang 

didapatkan sebanyak 305 yang berarti 

melebihi target. Peran kegiatan 

telemarketing untuk melengkapi kuota 

yang sudah diisi oleh partner terbilang 

berhasil. Mengacu pada teori efektivitas 

dari Prasetyo Budi Saksono dan dilihat dari 

hasil yang dijabarkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan telemarketing 

dalam rangka promosi kegiatan Principals 

Forum dalam event GESS Indonesia 2019 

efektif. 

 

SARAN 

 

     Dalam pelaksanaannya, penulis 

menemukan beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan telemarketing untuk 

kegiatan Principals Forum dalam event 

GESS Indonesia 2019. Saran yang dapat 

diberikan oleh penulis selaku telemarketer 

adalah: 1) Pembaruan database; 2) Fiksasi 

jumlah pembayaran, termasuk pemberian 

potongan harga; 3) Koordinasi yang lebih 

intens antara organizer dengan supporting 

partners. 
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ABSTRACT 
In its implementation, performing art also has several needs that must be prepared carefully, starting from the 

artistic and non-artistic needs. The preparation is no less important than the performance art itself. The 

organizing committee must be understand how the process of holding a performing art in order to achieve a 

good performance event. This research will discuss the process of preparation, implementation, and evaluation 

of the show Toean Besar. The analytical method used in this study, which is a qualitative method to explain the 

implementation process. 
 
Keyword: Evaluation, Implementation, Performance Event, Preparation. 

 
ABSTRAK 

Dalam pelaksanaannya, seni pertunjukan juga memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipersiapkan dengan 

matang, mulai dari kebutuhan artistik dan non artistik. Persiapan tersebut tidak kalah pentingnya dengan seni 

pertunjukan itu sendiri. Panitia penyelenggara harus memahami bagaimana proses pelaksanaan sebuah 

pertunjukan agar tercapainya event pertunjukan yang baik. Penelitian ini akan membahas tentang proses 

persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari penyelenggaraan event pertunjukan Toean Besar. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif untuk menjelaskan proses penyelenggaraannya. 
 
Kata Kunci: Evaluasi, Event Pertunjukan, Pelaksanaan, Penyelenggaraan, Persiapan,  

 

PENDAHULUAN 

 

     MICE (Meeting, Incentive, Convention, 

and, Exhibition) adalah sebuah industri 

yang memiliki perkembangan yang cukup 

pesat di berbagai belahan dunia, termasuk 

Indonesia. Perkembangan industri MICE di 

Indonesia dapat dilihat dari banyaknya 

kegiatan pameran, conference, meeting, 

dan, incentive yang diselenggarakan oleh 

event organizer. 

     Menurut Pendit (1999:25), Mice 

diartikan sebagai wisata konvensi, dengan 

batasan : usaha jasa konvensi, perjalanan 

insentif, dan pameran merupakan usaha 

dengan kegiatan memberi jasa pelayanan 

bagi suatu pertemuan sekelompok orang 

(negarawan, usahawan, cendikiawan dsb) 

untuk membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kepentingan bersama. 

     Sedangkan seni pertunjukan merupakan 

suatu bentuk sajian pentas seni yang 

diperlihatkan atau dipertunjukan kepada 

khalayak umum atau orang banyak oleh 

pelaku seni (seniman) dengan tujuan untuk 

memberikan hiburan yang dapat dinikmati 

oleh para penontonnya. Hiburan selalu 

bersifat menyenangkan, karena hiburan 

bersifat menghibur seseorang setelah 

melakukan aktifitas atau rutinitasnya 

sehari-hari agar bisa menghilangkan penat 

dan lelah selama bekerja. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sumardjo (2001, hlm. 2) 

bahwa Seni pertunjukan adalah kegiatan di 

luar kegiatan kerja sehari-hari. Seni dan 

kerja dipisahkan.  

     PT Kahyangan Abadi Andalan atau 

biasa disebut Kayan Production & 

Communication adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang penyelenggaraan event 

seni pertunjukan dan wedding organizer 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
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sejak tahun 2011. Kayan Production & 

Communication memiliki satu program 

tahunan sendiri yang diadakan setiap tahun, 

berupa pentas pertunjukan teater bernama 

Indonesia Kita. Indonesia Kita adalah 

pementasan teater bergenre komedi dan 

mengangkat isu-isu yang sedang panas 

dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. 

Baik isu pendidikan, budaya, ekonomi, 

maupun politik. Setiap tahunnya, pentas 

teater Indonesia Kita diadakan 4 sampai 6 

kali dalam setahun. Hal ini sangat unik dan 

menarik, karena membuat pertunjukan 

teater yang menyinggung isu dan bahasan 

serius akan tetapi tetap dibawakan dengan 

suasana komedi.   

     Menurut G. R. Terry, manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. Sama halnya 

dengan seni pertunjukan. Dalam 

penyelenggaraannya, event seni 

pertunjukan juga membutuhkan adanya 

divisi yang bergerak dalam menyiapkan 

dan mengelola berbagai kebutuhan 

produksi. Mulai dari kebutuhan artistik 

hingga non artistik. Maka, berperanlah 

divisi sekretariat. Divisi ini berkerja dalam 

menyiapkan kebutuhan administrasi dan 

sarana pra sarana yang diperlukan dalam 

produksi suatu event pertunjukan. 

Sekretariat selalu hadir dalam setiap 

briefing dan meeting para pekerja untuk 

berkoordinasi hingga membuat notulensi. 

Karena itulah, tim sekretariat dapat 

memanage dan mengetahui apa saja yang 

harus disiapkan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan hal-hal yang nantinya 

dapat dijadikan bahan untuk evaluasi kerja 

tim produksi. Dan dilihat dari kegiatan 

pertunjukan Toean Besar yang sedang 

dalam proses persiapan, penulis tertarik 

untuk mengambil judul “Penyelenggaraan 

Event Pertunjukan Toean Besar Oleh PT 

Kahyangan Abadi Andalan”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Dalam hal pengumpulan data, Gill et. al. 

(2008) mengemukakan terdapat beberapa 

macam metode pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif yaitu observasi, 

analisis visual, studi pustaka, dan interview 

(individual atau grup). Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif untuk menganalisis, 

mendeskripsikan, dan mengumpulkan data-

data yang akan digunakan untuk penelitian. 

Metode ini dapat memudahkan peneliti 

untuk mendeskripsikan proses persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi event pertunjukan 

Toean Besar. Pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti menggunakan 

teknik observasi dan dokumentasi sebagai 

suatu proses pengamatan langsung di 

lapangan yang dapat mendukung penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di PT Kahyangan 

Abadi Andalan sebagai tempat praktik 

kerja lapangan peneliti pada saat proses 

persiapan event. Sedangkan pada saat 

penyelenggaraan, event dilaksanakan di 

Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail 

Marzuki, Jakarta pada tanggal 20-21 

September 2019. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Dalam pelaksanaannya, event 

pertunjukan memiliki beberapa kebutuhan 

yang harus disiapkan untuk melancarkan 

acara tersebut. Mulai dari kebutuhan 

artistik hingga non artistik.  Untuk menuju 
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pelaksanaannya, terdapat beberapa 

kegiatan yang harus dilakukan oleh panitia 

penyelenggara. 

 

Pembahasan 

Persiapan Penyelenggaraan Event 

Pertunjukan Toean Besar 

     Dalam mewujudkan sebuah upaya yang 

baik dalam penyelenggaraan sebuah acara, 

maka diperlukan adanya proses persiapan 

yang baik pula. Berikut penulis akan 

membahas persiapan dan pelaksanaan 

event pertunjukan Toean Besar. Akan ada 

beberapa hal yang akan dilakukan, 

beberapa hal tersebut bertujuan untuk 

menyiapkan segala hal yang diperlukan 

untuk dokumen pelengkap pada pra acara 

dan saat acara berlangsung. 

     Persiapan dilakukan kurang lebih 

selama 2 bulan. Sebagian besar kegiatan 

pada persiapan adalah membuat surat, 

membuat daftar inventaris yang dibutuhkan 

saat event, mengumpulkan data cast & 

crew yang akan terlibat dalam event, 

mencari penonton, menyiapkan akomodasi 

dan transportasi, melaksanakan technical 

meeting dengan pihak venue,  juga 

membuat anggaran dan production 

schedule. 

 

a. Menyiapkan Dokumen 

     Sebelum melakukan koordinasi teknis 

dengan pihak venue, pihak oirganizer 

harus menyiapkan dokumen pendukung. 

Dalam hal ini, menyelenggarakan sebuah 

acara diperlukan izin dari beberapa pihak, 

diantaranya pihak kepolisian dan 

kecamatan. Surat izin yang harus diajukan 

antara lain surat izin keramaian dan surat 

izin penyelenggaraan kegiatan. Surat lain 

yang dibutuhkan sebelum 

menyelenggarakan event meliputi surat 

daftar pertunjukan, surat pemakaian 

gedung, surat izin loading, dan surat 

pengantar kerjasama. Surat akan dibuat 

oleh staf sekretariat. 

     Selain surat, dokumen yang dibutuhkan 

antara lain proposal, daftar cast & crew 

yang terlibat, naskah, list akomodasi, list 

transportasi, rancangan anggaran, checklist 

barang, list tanda terima barang, daftar 

absensi pekerja, list konsumsi, press 

release, production schedule, layout 

panggung, plotting lighting, list penerima 

id card, list ukuran kaos cast & crew, dan 

lain sebagainya. 

 

b. Menyiapkan Transportasi 

     Transportasi diatur sesuai kebutuhan 

jadwal persiapan pentas. Latihan-latihan 

dilakukan 2 sampai 3 hari sebelum hari 

pementasan. Pemain dan tim yang datang 

dari luar kota akan didatangkan 3 sampai 4 

hari sebelum hari pementasan untuk 

memulai set up venue dan panggung agar 

dapat digunakan saat latihan dilaksanakan. 

Jadwal kedatangan dan kepulangan pemain 

dan tim berpengaruh pada kebutuhan 

akomodasi. Maka dari itu, harus dilakukan 

pengecekan berulang untuk memastikan 

jumlah tamu dan tanggalnya sesuai. 

     Selain transportasi luar kota, PT. 

Kahyangan Abadi Andalan juga 

menyiapkan transportasi untuk para 

pemain berupa mobil. Mobil ini nanti akan 

difungsikan sebagai shuttle pemain dari 

bandara-hotel-venue hingga mengantar 

para pemain kembali ke bandara. 

 

c. Menyiapkan Akomodasi 

     Akomodasi disiapkan untuk cast & 

crew. Tidak semua cast & crew 

mendapatkan fasilitas akomodasi. Hanya 

beberapa dari cast & crew yang terlibat 

mendapatkan akomodasi. Seperti pemain 

yang datang dari luar kota, atau tim panitia 

yang tinggal jauh dari venue dan harus 

datang lebih awal untuk persiapan di 
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gedung. Untuk akomodasi, PT Kahyangan 

Abadi Andalan bekerjasama dengan salah 

satu hotel yang berlokasi di Cikini untuk 

penyediaan akomodasi. Hotel dipilih 

berdasarkan lokasinya yang berdekatan 

dengan venue, sehingga dapat 

mempermudah mobilisasi pemain dan tim. 

Ada 3 jenis kamar yang akan digunakan, 

single, twin, dan bunk bed. 

     Di awal, perusahaan akan mengirim 

surat permintaan kerjasama kepada pihak 

hotel. Lalu pihak hotel akan memberi 

balasan dan meminta list kebutuhan 

akomodasi. Setelah itu, perusahaan akan 

mengirimkan list kebutuhan akomodasi 

yang telah disusun kepada Sales Marketing. 

Pihak hotel akan menyiapkan akomodasi 

sesuai jumlah kamar, jumlah tamu, dan 

jadwal check in/out yang telah disepakati. 

 

d. Menyusun Rancangan Anggaran 

Sebelum menyelenggarakan suatu 

event, sangat penting menyiapkan 

rancangan anggaran yang disusun dengan 

rapih, detail, dan dilengkapi harga yang 

realistis sesuai dengan harga pasar. Untuk 

menyusun anggaran, staf-staf yang 

bersangkutan juga akan membuat 

rancangan anggaran masing-masing yang 

akan diajukan kepada bagian keuangan. 

Seperti rancangan anggaran konsumsi, 

pameran, kostum, floor (kantin & 

merchandise), panggung, dan lain-lain. 

 

e. Melakukan Techical Meeting Dengan 

Pihak Venue 

Pada technical meeting, pihak venue 

akan memaparkan peraturan-peraturan 

yang berlaku pada saat pemakaian venue. 

Tim venue juga akan memberikan 

penjelasan tentang fasilitas apa saja yang 

diberikan venue dan berapa crew yang 

akan standby pada saat pemakaian venue. 

Selain merespon pemaparan dari pihak 

venue, pihak organizer juga akan 

memaparkan bagaimana event akan dibuat. 

Mulai dari menunjukkan surat-surat 

perizinan yang sudah diterima, 

membacakan sinopsis, memberi gambar set 

panggung dan plotting lighting, penjelasan 

deskripsi dan konten acara, melaporkan 

presentase penjualan tiket hingga 

menandatangani MoU. 

 

f. Menyebarkan Informasi Seputar Event 

Setiap pementasan, penonton akan 

mengisi buku tamu dengan format nama, 

nomor telepon, dan alamat e-mail. Dari 

data inilah tim ticketing dapat 

menyebarkan informasi tentang penjualan 

tiket pementasan selanjutnya. Dalam 

menyerbarkan informasi tentang penjualan 

tiket, tim ticketing biasanya mengirim 

pesan melalui sms. Selain melalui sms, 

penonton bisa membeli tiket dengan 

mengakses web ticketing partner PT 

Kahyangan Abadi Andalan. 

 

g. Meeting Bersama Divisi Artistik 

Selain meeting yang dilakukan bersama 

pihak venue, PT Kahyangan Abadi 

Andalan juga mengadakan meeting yang 

bersifat internal, yaitu meeting artistik. 

Meeting ini dihadiri oleh sutradara, penulis 

naskah, stage manager, tim penata cahaya, 

tim panggung, tim set panggung & 

properti, tim talent calling, sekretariat, dan 

pimpinan produksi. Dalam meeting ini, 

sutradara akan membahas tentang properti 

apa saja yang diperlukan, peletakan 

properti dan set panggung, juga sedikit 

membahas musik yang akan digunakan 

saat pentas berjalan. 

 

h. Loading In 

Loading in barang-barang ke venue 

dilakukan 5 sampai 6 hari sebelum hari 

pementasan. Pada hari Minggu pukul 23.00 
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barang-barang mulai dimasukkan ke dalam 

gedung. Barang-barang diangkut 

menggunakan truk engkel bak dan mobil. 

Contoh barang yang diangkut oleh truk 

engkel bak seperti peralatan dapur, box 

sekretariat, box kantin, box merchandise, 

box kostum, dan barang-barang elektronik 

juga pecah belah, akan diangkut 

menggunakan mobil. Keesokan harinya, 

set komputer untuk tim sekretariat akan 

diangkut bersama mobil yang membawa 

konsumsi pagi hari, lalu di set di ruang 

sekretariat. 

 

i. Persiapan Di Gedung 

Setelah loading in, tim panggung akan 

mulai melakukan setting sesuai plot yang 

sudah dibuat sebelumnya. Satu per satu 

vendor yang bersangkutan mulai datang. 

Seperti vendor lighting, vendor sound 

system, dan vendor yang menangani partisi 

dan panel pameran foto. Tim sekretariat 

pun harus standby untuk menyiapkan 

kebutuhan administratif panggung. 

Kebutuhan administratif panggung yang 

dimaksud adalah mencetak naskah yang 

kurang, mencetak lirik lagu untuk 

dibetikan kepada pemain, membuat voice 

over, dan kebutuhan administratif yang 

semacamnya. Jadwal kegiatan per harinya 

akan ditempel di beberapa sudut backstage 

agar dapat dibaca oleh tim dan crew yang 

lain. Set panggung dilakukan hingga 

sekitar 2 hari sebelum hari pementasan, 

dan set pameran akan dilakukan sampai 1 

hari sebelum acara pementasan.  

 

Penyelenggaraan Event Pementasan 

Toean Besar 

Setelah set panggung dan auditorium 

sudah siap, maka latihan dan gladi resik 

dapat dilakukan di atas panggung.  Pemain 

pun mulai latihan bersama sutradara dan 

stage manager. properti, lighting, dan 

sound sudah dapat berfungsi untuk 

menunjang latihan para pemain. 

 

Persiapan Malam Sebelum Hari 

Pementasan 

Pada malam sebelum hari pementasan, 

semua koordinator yang bertugas baik tim 

artistik, non artistik, dan pihak venue akan 

melakukan rapat koordinasi yang bertujuan 

untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan 

pementasan. Pada saat rapat, masing-

masing akan memaparkan apa saja 

pekerjaan yang berkaitan dengan divisi lain, 

sehingga koordinasi pada step-step dalam 

pra, during, dan post pementasan dapat 

berjalan dengan baik dan rapih. 

 

Hari Pertama Pementasan 

Saat hari pertama pementasan, seluruh 

tim akan menyiapkan segala persiapannya. 

Tim panggung akan mengecek ulang 

semua set keperluan panggung dan pentas. 

Tim pameran akan mengecek ulang 

kondisin lobi yang digunakan untuk 

pameran. Tim floor akan mulai 

menyiapkan kantin dan stan merchandise 

untuk dibuka. Tim media akan standby di 

meja media. Tim ticketing akan mulai 

membuka penukaran tiket. Sekretariat akan 

mengecek ulang checklist yang diperlukan 

untuk pentas. Setelah semua persiapan 

selesai, tim floor akan memulai briefing 

bersama volunteer atau pekerja floor yang 

lain. Setelah semua persiapan selesai, 

pekerja sudah pada posisi masing-masing, 

lalu gate akan dibuka pada pukul 17.00 

sore. Penonton dan pengunjung pameran 

dapat memasuki area lobi untuk menikmati 

pameran fotografi “Mengintip Indonesia 

Kita”. 

a. Pameran Foto “Mengintip Indonesia 

Kita” 

b. Pentas Toean Besar 
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Hari Kedua Pementasan 

Tidak banyak berubah dari pementasan 

hari pertama. Persiapan yang sama akan 

dilakukan kembali pada hari kedua 

pementasan. Yang membuat hari kedua 

berbeda adalah adanya extra show yang 

dilaksanakan pada siang hari. Extra show 

akan dimulai pada pukul 14.00 siang. 

Dengan adanya extra show, gate dibuka 

lebih awal, yakni pada pukul 13.00 siang. 

Sebelum gate dibuka, tim floor akan 

kembali melakukan briefing. Tujuannya 

adalah untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki sistem kerja agar lebih baik 

dari kemarin. Akan tetapi, jika dirasa tidak 

ada masalah yang fatal, maka sistem kerja 

akan dilakukan seperti hari kemarin. 

Extra show selesai sekitar pukul 16.00 

atau 16.30, persiapan untuk pementasan 

selanjutnya pun dimulai. Tidak banyak 

yang perlu disiapkan, karena tim sudah 

menyiapkannya pada pagi hari saat 

persiapan extra show. Tim dapat 

melanjutkan pekerjaannya masing-masing. 

 

Setelah Pementasan 

Setelah pentas hari kedua selesai, tim 

akan mulai merapihkan barang-barang dan 

peralatan untuk dibersihkan dan dibawa 

keluar gedung. Partisi dan panel, meja dan 

kursi, juga foto-foto yang tadinya didisplay 

pun ikut dilepas dari partisi dan panel 

untuk dimasukkan kedalam box dan 

diangkut. 

a. Loading Out 

Setelah barang-barang selesai dipack, 

barang-barang akan ditata ke dalam truk 

engkel seperti saat loading in. dengan 

formasi yang sama, box-box selain barang 

pecah belah dan elektronik akan diangkut 

dengan menggunakan truk engkel. Sisanya, 

akan diangkiut dengan mobil. Vendor juga 

akan merapihkan barang-barangnya. 

Setelah barang siap diangkut, tim akan 

bersama-sama kembali menuju kantor. 

 

b. Membuat Laporan 

Saat pementasan sudah selesai 

dilaksanakan, para staf akan mulai datang 

ke kantor untuk melakukan pendataan dan 

membuat laporan yang akan diserahkan 

kepada pimpinan produksi. Laporan yang 

harus dibuat antara lain: 

1. Laporan petty cash 

2. Data inventaris kantor 

3. Rekapitulasi data penonton 

4. Filling dokumen 

5. Laporan anggaran real 

 

Kendala Dan Solusi Yang Berpengaruh 

Pada kesuksesan Event 

Padatnya Kendaraan Di Area Venue 

Hari pementasan bersamaan dengan 

dilakukannya kegiatan revitalisasi venue. 

Hal ini menyebabkan penutupan beberapa 

area venue termasuk area parkir kendaraan. 

Parkiran sepeda motor yang tadinya berada 

di depan gedung pementasan, ditutup. 

Akses pintu masuk menyempit hingga 

tidak bisa dilewati dua jalur. Tidak hanya 

revitalisasi yang dilakukan di venue, 

perbaikan trotoar pun menjadi kendala 

karena jalanan menjadi lebih sempit. 

Jalanan menjadi padat, dan lalu lintas 

menjadi macet. Penonton yang ingin 

menuju ke venuepun terhambat. Selain itu, 

terdapat event yang dilaksanakan secara 

bersamaan di venue yang menyebabkan 

kepadatan bertambah. 

 

Solusi 

     Untuk mengatasi hal ini, organizer 

bekerjasama dengan pihak venue untuk 

mengatur lalu lintas di dalam venue. Akses 

pintu masuk akan dibuat satu jalur, dan 

pintu keluar akan dialihkan ke akses lain. 

Sehingga tidak terjadi penumpukan 
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kendaraan di akses menuju gedung. 

Parkiran motor yang ditutup dipindahkan 

ke area yang sedikit menjauh dari gedung. 

Selain itu, terdapat crew dari dinas 

perhubungan yang membantu mengatur 

flow dan mengarahkan kendaraan yang 

melintas di area gedung agar kendaraan 

tetap teratur walaupun berbagi area parkir 

dengan pengunjung event lain. 

 

Kurangnya Pekerja Pameran 

Pada pementasan Toean Besar 

terdapat konten baru, yakni Pameran Foto 

“Mengintip Indonesia Kita”. Hal ini yang 

membuat pementasan berbeda dari 

pementasan-pementasan sebelumnya. 

Buku tamu pengunjung pameran juga 

disediakan. Pada pementasan sebelumnya, 

penonton hanya mengisi buku tamu 

penonton pentas. Akan tetapi, pada 

pementasan kali ini penonton juga diminta 

untuk mengisi buku tamu pameran. 

Terdapat dua meja yang disediakan di 

pameran, satu meja untuk buku tamu yang 

terletak di gate masuk pameran dan satu 

meja untuk souvenir berupa post card yang 

terletak di gate keluar pameran. Meja buku 

tamu dan meja souvenir dibuka bersamaan 

dengan dibukanya gate pameran. Kesulitan 

terjadi karena pekerja pameran hanya satu 

orang, sedangkan meja buku tamu dan 

meja souvenir terletak berjauhan. Kedua 

meja harus tetap dijaga agar data 

pengunjung tetap terisi dan souvenir dapat 

tetap terdistribusikan. Maka dibutuhkan 

satu orang lagi untuk menjaga meja yang 

kosong. 

Solusi 

     Waktu yang dimiliki sangat terbatas 

untuk mencari pekerja tambahan. Untuk 

mengatasi masalah ini, organizer 

memutuskan agar staf organizer yang akan 

membantu menjaga meja yang kosong. 

Rencana yang dijalankan adalah staf 

pameran akan menjaga meja buku tamu di 

gate masuk pameran dan staf sekretariat 

menjaga meja souvenir di gate keluar 

pameran. Saat gate menuju lobi auditorium 

lantai dua dibuka, buku tamu pameran 

akan ditutup dan staf pameran berpindah 

ke meja souvenir. Dengan kata lain, staf 

sekretariat menjaga dari pintu gate 

pameran dibuka sampai gate lobi menuju 

ruang auditorium dibuka. Formasi seperti 

ini efektif dan berlakukan juga di hari 

kedua pementasan. Dengan begitu, buku 

tamu pameran tetap terisi data pengunjung 

dan souvenirpun dapat terdistribusikan 

dengan baik. 

 

Cutting Sticker Terlambat Dipasang 

     Pada hari pertama pementasan, cutting 

sticker yang harusnya sudah dipasang di 

area lobi sebelum pembukaan gate 

mangalami keterlambatan dalam 

pemasangannya. Hal ini menyebabkan gate 

pameran tidak dapat dibuka tepat waktu. 

Solusi 

     Untuk merespon hal tersebut, tim 

pameran, floor, dan panggung 

berkoordinasi untuk menunda jadwal 

pembukaan gate. Sambil menunggu 

penonton memadati area venue, cutting 

sticker dapat dipasang. Saat pemasangan 

cutting sticker sudah selesai, gate dapat 

dibuka, dan penonton bisa masuk ke area 

lobi untuk menikmati pameran foto yang 

diselenggarakan. 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan perencanaan, persiapan dan 

penyelenggaraan event pertunjukan Toean 

Besar 2019 yang dilaksanakan di gedung 

Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail 

Marzuki, Cikini, Jakarta – Indonesia pada 

tanggal 21 & 22 September 2019 telah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 
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dan penugasan yang telah ditentukan. 

Walaupun pada saat penyelenggaraannya 

ditemukan beberapa kendala, akan tetapi 

hal tersebut tidak menjadi halangan yang 

berarti bagi keberlangsungan event. 

Simpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut: 

1) Persiapan dilakukan kuran lebih selama 

2 bulan.  

2) Setelah segala persiapan, set panggung 

dan gedung sudah siap, maka latihan 

dan gladi resik dapat dilakukan di atas 

panggung. Pementasan diselenggarakan 

selama dua hari.  

 

SARAN 

 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh 

penulis sesuai pengamatan langsung yang 

didapatkan selama proses Job Training 

kepada PT Kahyangan Abadi Andalan 

maupun panitia pelaksana event 

pertunjukan Toean Besar 2019 mengenai 

proses persiapan dan penyelenggaraan 

event Toean Besar 2019, yaitu pada saat 

menunjuk staf, alangkah baiknya jika 

menentukan jobdesc dan pembagian tugas 

sesuai posisinya sebelum memulai bekerja. 

Sehingga tidak terjadi kebingungan saat 

staf melaksanakan tugasnya.  Karena hal 

ini dapat menjadi pegangan dan pedoman 

staf dalam melaksanakan tugasnya. 
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ABSTRACT  

In organizing seminar or conference activities speakers and participants are very important aspects. Therefore, 

prior to the implementation of the conference activities required registration activities to determine the presence 

of speakers and participants with certainty. The purpose of this study was to determine the process of registering 

speakers and participants at the conference event starting from the preparation stage to the implementation. 

Data analysis method used is a qualitative method for analyzing, describing, and collecting data that will be 

used for research. Data collection techniques used are using interview, observation and documentation during 

the event. The study was conducted at a conference called the Indonesian National Tourism Conference in 2019. 

The results of this study identified that there are six activities that must be carried out to invite speakers to create 

a database, make a formal letter, send an invitation letter, do a follow up, give a rundown and a tor, give a 

three-day reminder before the event starts. While the activities that must be carried out for online registration of 

participants are creating a database, making tickets online, making announcements, registering, making 

payments, following up and reminder. 

 
Keyword: Attendance, Conference, Participants, Registration, Speaker. 

 

ABSTRAK  

Dalam penyelenggaraan kegiatan seminar atau konferensi pembicara dan peserta merupakan aspek yang sangat 

penting. Oleh karena hal tersebut sebelum pelaksanaan kegiatan konferensi diperlukan adanya kegiatan registrasi 

untuk mengetahui kehadiran pembicara dan peserta secara pasti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses registrasi pembicara dan peserta pada event konferensi dimulai dari tahap persiapan hingga 

pelaksanaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk menganalisis, mendeskripsikan, 

dan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada saat acara berlangsung. 

Penelitian dilakukan pada event konferensi bernama Rembuk Nasional Pariwisata Indonesia 2019. Hasil 

penelitian ini mengidentifikasikan bahwa terdapat enam kegiatan yang harus dilakukan untuk mengundang 

pembicara yaitu membuat database, membuat surat formal, mengirim surat undangan, melakukan followup, 

memberikan rundown dan tor, memberikan reminder tiga hari sebelum acara di mulai. Sedangkan kegiatan yang 

harus dilakukan untuk registrasi online peserta yaitu membuat database, membuat tiket online, membuat 

announcement, melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, followup dan reminder.  

 
Kata Kunci: Konferensi, Kehadiran, Pembicara, Peserta, Registrasi.  

 

 

PENDAHULUAN  

 

     Menurut pendit (1999:25) MICE 

diartikan sebagai wisata konferensi, 

dengan batasan usaha jasa konvensi, 

perjalanan insentif, dan pameran. 

Merupakan usaha dengan kegiatan 

memberi jasa pelayanan bagi suatu 

pertemuan sekelompok orang (negarawan, 

usahawan, cendikiawan dsb) untuk 

membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kepentingan bersama.) di 

Indonesia saat ini mice merupakan salah 

satu industry kreatif yang sedang 

berkembang. Hal ini dikarenakan industry 

mice merupakan industry yang kompleks 

dan melibatkan banyak pihak. Alasan 

inilah yang menjadikan tingkat 
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pertumbuhan para pengusaha penyelengara 

mice bermunculan sehingga industry ini 

menjadi industry masa kini yang banyak 

diminati oleh para pelaku bisnis. 

      Perusahaan Rajamice adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang 

event organizer. Menurut Megananda dan 

Wijaya (2009:2) EO lahir dari keinginan 

para pihak yang memiliki sejumlah dana 

dimana mereka memiliki tujuan yang 

diharap dapat tercapai dengan mengadakan 

rangkaian acara tertentu. Sejak tahun 2009 

sampai sekarang perusahaan RajaMICE 

sukses menyelenggarakan event Indonesia 

Travel and Tourism Awards (ITTA), 

pengertian event menurut Any 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. 

Pada tahun 2019 Rajamice bekerja sama 

dengan assosiasi MASATA (Masyarakat 

Sadar Wisata) telah menyelenggarakan 

konferensi atau seminar nasional yang 

bernama Rembuk Nasional Pariwisata 

Indonesia 2019. Menurut Kesrul (2004:7), 

Conference atau konferensi yaitu suatu 

pertemuan yang diselenggarakan bersama 

mengenai bentuk-bentuk tata karma, adat 

atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat 

umum, dua perjanjian antara negara-

negara, para penguasa pemerintah atau 

perjanjian internasional 

      Suatu Event konferensi dapat dikatakan 

sukses jika berhasil mengundang 

pembicara yang menarik dan expertise 

dibidangnya sehingga peserta tertarik 

untuk mengikuti kegiatan konferensi.  

dengan dilakukannya hal tersebut akan 

menghasilkan jumlah perserta yang sesuai 

dengan target yang diharapkan. Dalam 

mecapai kesuksesan tersebut dibutuhkan 

adanya tim yang bertugas untuk 

mempersiapkan seluruh keperluan event, 

salah satu tim yang sangat berkaitan 

dengan pembicara dan peserta adalah tim 

registrasi. Pada kegiatan konferensi ini 

untuk mengundang pembicara tim 

registrasi harus memiliki sistem yang 

terencana. Pengertian sistem menurut Sri 

Mulyani (2016:2) Sistem adalah 

sekumpulan subsistem, komponen ataupun 

elemen yang saling berkerjasama dengan 

tujuan yang sama untuk menghasilkan 

output yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Pada kegiatan ini tim registrasi 

menggunakan sistem pendekatan social 

dan menggunakan sistem registrasi on-site, 

lalu untuk registrasi peserta tim registrasi 

menggunakan sistem registrasi online atau 

pendaftaran online.  

      Pengertian pendaftaran online Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:306) 

pendaftaran adalah proses, cara, pencatatan 

nama, alamat, dan sebagiannya ke dalam 

daftar. Sedangkan pengertian online 

Menurut Yudhy Wicaksono (2009:68) 

Online adalah media Untuk berbisnis yang 

menjadikan pemahaman online sebagai 

kegiatan jual beli dalam sambungan 

internet dan fitur belanjan online yang 

sudah tersedia. Dari kedua pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendaftaran online merupakan kegiatan 

pencatatan identitas seperti nama, alamat 

dan dalam suatu lembaga sosial, untuk 

mengumpulkan komunitas yang memiliki 

tujuan yang sama misalnya bisnis, daftar 

kuliah, searching, mencari berita, dan lain 

sebagiannya. pendaftaran Online pada 

dasarnya hanya untuk memperlancar dan 

mempermudah dalam pendaftaran 

sehingga terorganisir, teratur dengan cepat 

dan tepat. 
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METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian dilakukan di perusahaan 

Rajamice yang berlokasi di Jl. Curug Raya 

Kalimalang, Jaticempaka, Bekasi, Jawa 

Barat. Sedangkan tempat kegiatan Rembuk 

Nasional Pariwisata Indonesia 2019 

diselenggarakan di Aruba Room The 

Kasablanca, Mall Kota Kasablanca, Jakarta 

Selatan pada tanggal 15 oktober 2019. 

      Peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan metode wawancara 

dengan Project Officer, mengumpulkan 

dokumentasi dan melakukan observasi atau 

pengamatan secara lansung dilapangan.  

Metode analisis data yang penulis terapkan 

untuk penelitian ini yaitu dengan metode 

analisis deskripti kualitatif untuk 

menganalisis, mendeskripsikan, dan 

mengumpulkan data-data yang akan 

digunakan untuk penelitian 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

      Acara seminar merupakan sebuah 

forum yang digunakan untuk 

menyampaikan sebuah informasi, ilmu 

pengetahuan, hingga membahas sebuah 

masalah secara ilmiah dan praktis. Agar 

pelaksanaan acara seminar berjalan lancar, 

bermanfaat, dan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai dibutuhkan persiapan yang 

matang, salah satu point yang harus 

disiapkan dengan sangat matang yaitu 

registrasi peserta dan pembicara. Dalam 

proses persiapan dan pelaksanaan registrasi 

peserta dan pembicara kegiatan ini terdapat 

beberapa kegiatan yang harus dilakukan. 

Berikut adalah alur proses persiapan 

registrasi pembicara dan peserta.   

 

Gambar 1. Alur Proses Persiapan 

Registrasi Pembicara  

 

 
Sumber: Hasil data olahan tahun 2019 

 

      Berikut adalah penjelasan dari alur 

proses persiapan registrasi pembicara :  

 

1. Pada tahap pertama kegiatan yang 

dilakukan yaitu membuat database 

menurut Menurut Gordon C. 

Everest (2005:33) Database adalah 

koleksi atau kumpulan data yang 

mekanis, terbagi/shared, terdefinisi 

secara formal dan dikontrol 

terpusat pada organisasi target 

calon peserta. Pada tahap pertama 

database terbagi menjadi dua yaitu 

database calon  pembicara yang  

meliliki latar belakang 

pemerintahan dan database calon 

pembicara yang berlatar belakang 

bukan dari pemerintahan.  

2. Kegiatan kedua yaitu membuat 

surat undangan formal yang 

ditujukan kepada seluruh target 

pembicara di databse.  

3. Kegiatan ketiga yaitu mengirimkan 

surat undangan, proses pengiriman 

undangan  terbagi menjadi dua 

yaitu surat yang dikirimkan 

langsung ke kantor dinas pembicara 

dan surat yang dikirimkan langsung 



Fahira Sandhi, Imam Syafganti. (2020). 

melalui email atau contact person 

pembicara. proses pengiriman ini 

bergantung dari latar belakang yang 

dimiliki oleh calon pembicara.  

4. Kegiatan keempat yaitu setelah 

mengirimkan surat, tim bertugas 

untuk melakukan followup secara 

berkala dan memastikan kehadiran 

pembicara jika pembicara 

berhalangan hadir tim harus 

mencari penganti dengan 

pembicara lainnya.  

5. Kegiatan selanjutnya yaitu 

memberikan rundown dan term of 

refrence yang dapat digunakan 

sebagai acuan pembicara mengenai 

topik apa yang harus beliau 

sampaikan. 

6. Dan kegiatan terakhir yaitu 

melakukan reminder tujuh hari 

sebelum pelaksanaan kegiatan dan 

tiga hari sebelum pelaksanaan.  

 

Gambar 2. Alur Proses Pelaksanaan 

Registrasi Pembicara 

 
Sumber: Hasil data olahan tahun 2019 

 

      Berikut adalah penjelasan dari alur 

proses pelaksanaan registrasi pembicara 

yaitu: 

 

1. Pada tahap pertama pembicara 

datang dan akan langsung disambut 

oleh laison officer yang bertugas 

melayani segala keperluan 

pembicara.  

2. Selanjutnya laison officer akan 

mengantarkan pembicara menuju 

ruang VIP 

3. Tahap selanjutnya yaitu pembicara 

akan melakukan registrasi on-site 

yaitu didepan pintu masuk ruang 

vip, setelah pembicara melakukan 

registrasi pembicara dapat langsung 

memasuki ruangan.  

 

Gambar 3. Alur Proses Persiapan 

Registrasi Peserta 

 

 
Sumber: Hasil data olahan tahun 2019 

 

      Berikut adalah penjelasan dari alur 

proses persiapan registrasi peserta : 

 

1. Kegiatan pertama yang dilakukan, 

yaitu membuat database. Dalam 

suatu event database merupakan 

hal yang sangat penting untuk 

mengetahui banyaknya peserta 

yang hadir. Pembuatan database 

terbagi menjadi tiga yaitu database 

tamu undangan VIP, database tamu 

undangan akademisi dan database 

undangan media partner. 

2. Kegiatan kedua yaitu pembuatan 

formulir registrasi dan tiket online. 

Kegiatan registrasi online terbagi 
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menjadi dua yaitu registrasi 

menggunakan google form yang 

dibuat untuk calon peserta yang 

dikirimkan undangan oleh tim 

rajamice ataupun masata melalui 

email dan melalui contact person. 

Selanjutnya yaitu registrasi online 

menggunakan platform Loket.com 

yang dibuat untuk para calon 

delegasi umum. 

3. Kegiatan ketiga yaitu membuat first 

announcement di social media dan 

mengirimkan email blast berisikan 

surat undangan untuk para tamu 

undangan.  

4. Kegiatan empat yaitu peserta 

melakukan registrasi online dan 

melakukan payment. Setelah 

peserta melakukan payment peserta 

akan dikirimkan email berupa tiket 

yang harus dibawa pada saat 

pelaksanaan karena di dalam tiket 

tersebut terdapat barcode yang 

akan di scan pada saat registrasi.  

5. Proses terkahir, yaitu satu hari 

sebelum acara dimulai 

penyelenggara akan mengirimkan 

email reminder untuk peserta 

undangan maupun peserta umum.  

 

Gambar 4. Alur Proses Pelaksanaan 

Registrasi Peserta 

 

Sumber: Hasil data olahan tahun 2019 

 

      Berikut adalah penjelasan dari alur 

proses pelaksanaan registrasi peserta : 

 

1. Sebelum acara dimulai tim 

registrasi harus mempersiapkan 

peralatan dan pelengkapan 

registrasi seperti laptop, printer, 

table name, stationary, seminar kit 

yang akan dibagikan kepada 

peserta dan handphone android 

untuk scan barcode 

2. Kegiatan selanjutnya yaitu scan 

barcode untuk peserta yang 

mendaftarkan diri di website 

Loket.com dan pengisian formulir 

daftar hadir diperuntukan bagi 

peserta yang mendapatkan 

undangan.  

3. Kegiatan selanjutnya yaitu 

pengecekan ulang. Setelah barcode 

peserta di scan akan langsung 

terlihat data data peserta jika data 

sudah sesuai peserta akan diberikan 

seminar kit dan dipersilahkan 

masuk tetapi jika barcode tidak 

dapat discan petugas registrasi 

harus melakukan pengecekan 

Kembali dengan melihat nomor 
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kode registrasi dan nama peserta 

lalu petugas harus mencocokan 

dengan data yang ada jika cocok 

peserta dapat masuk ke dalam 

ruangan konferensi. 

 

Pembahasan 

     Peran serta assosiasi Masata 

(Masyarakat sadar wisata) pada kegiatan 

konferensi ini sangat membantu dalam 

mengundang pembicara dan menarik 

peserta. Secara garis besar anggota 

assosiasi masata memiliki link atau relasi 

dengan para pembicara mulai dari tingkat 

BUMN, sampai pejabat negara tingkat 

Bupati, Gubernur, hingga Menteri 

Pariwisata, sehingga konferensi ini berhasil 

mendapatkan pembicara yang professional, 

kompetent dan sesuai target kami. 

pembicara yang mengisi acara pada event 

konferensi ini merupakan orang-orang 

yang memang expertise dibidang 

pariwisata dan juga menarik sehingga 

jumlah peserta sesuai dengan target yaitu 

350 peserta. Kesulitan dalam mengundang 

pembicara yaitu kehadiran pembicara yang 

tidak dapat dipastikan terutama ketika 

suatu event konferensi ingin mengundang 

pembicara yang berasal dari pemerintahaan 

tim harus memiliki strategi yang tepat, 

strategi yang digunakan pada event ini 

selain menggunakan relasi juga 

menggunakan strategi pengiriman surat 

formal dan melakukan followup surat 

secara berkala karena proses persuratan 

cukup memakan waktu yang lama.  

 Berbeda dengan proses pencarian 

pembicara, proses persiapan registrasi 

peserta pada event ini berjalan cukup baik, 

tim registrasi memilih menggunakan 

registrasi online dikarenakan sistem 

registrasi ini mudah digunakan, dapat 

digunakan dimana saja dan kapan saja, 

sehingga tim marketing tidak banyak 

melakukan kegiatan penjualan, tim hanya 

menyebarkan poster online beserta link 

pendaftaran di social media, email   

whatsapp, selebihnya penyebaran poster 

dibantu oleh tim dari Assosiasi Masata. 

 Kekurangan dari pelasanaan event ini 

yaitu kurangnya peralatan dan sdm yang 

kompentent sehingga pada pelaksanaan 

terdapat beberapa kendala seperti:  

 

1. Adanya miss komunikasi tim 

registrasi dan tim Loket.com yaitu 

alat untuk scan barcode hanya bisa 

menggunakan handphone android 

sedangkan panitia hanya memiliki 

dua buah handphone jenis android  

2. Tidak tersedianya wifi yang 

menghambat proses scan barcode  

3. Adanya pembicara yang 

mengkonfirmasikan kehadirannya 

dipagi hari membuat waktu di 

rundown bertambah  

 

Solusi dari kendala kendala diatas yaitu 

  

1. Proses re-registrasi dilakukan 

secara manual di laptop peserta 

hanya menyebutkan nama dan 

nomor registrasi  

2. tim harus sudah memiliki plan b 

untuk menghadapi masalah 

tersebut.  

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan yang dapat diambil dari 

proses persiapan dan pelaksanaan registrasi 

pembicara dan peserta yaitu : 

 

1. Tahap persiapan untuk 

menggundang pembicara terdapat 6 

proses yaitu membuat database, 

membuat surat, mengirim surat, 

melakukan followup, memberika 
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rundown dan tor, memberikan 

reminder 

2. Tahap pelaksanaan untuk registrasi 

online untuk peserta yaitu membuat 

database, membuat tiket online, 

membuat announcement, 

melakukan registrasi dan payment, 

reminder  

3. Tahap pelaksanaan registrasi on-

site pembicara yaitu pembicara 

hadir dan akan langsung diantarkan 

menuju ruang vip untuk melakukan 

registasi on-site 

4. Tahap pelaksanaan re-registrasi 

yaitu tim registrasi harus 

memperisapkan peralatan dan 

perlengkapan registrasi, melakukan 

pengecekan barcode, memberikan 

seminar kit dan mempersilahkan 

peserta masuk ruang konferensi.  

 

SARAN 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan re-

registrasi peserta sebaikan tidak terjadi 

miss komukasi dan sebaiknya 

menambahkan sumber daya manusia yang 

professional agar kedepannya setiap 

kegiatan yang dibuat terlaksana dengan 

baik.  
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ABSTRACT 

One of the effective exhibition factors in its implementation is during the pre-event which is loading in and when 

posting the event which is loading out. Because both of these activities are very easy to talk about the 

procurement or entry of products to be exhibited to visitors who come, making exhibitions, neatness and good 

arrangement of booths will make visitors easy to find the booth they are looking for, then demolition or a good 

help event without any exhibitors' items. lost or lost, so that the loyalty of participants in the next exhibition will 

be held by the company. For this reason, the author's goal is to analyze the loading and loading procedures and 

activities in organizing the Indonesian Plastic & Rubber exhibition organized by PT Pamerindo Indonesia in 

2019. The research method used is Field Research, which is a direct observation of spaciousness when it is aired 

with the help of work procedures and supported with the necessary approvals. The analysis method applied is a 

descriptive analysis of a technique reported and the results of observations and documentation obtained to be 

understood. From the analysis results a flow chart is obtained as a work procedure and is requested with the 

necessary proof of registration. 

 

Keyword: loading in, loading out, operating procedure, exhibition. 

 

ABSTRAK 

Salah satu faktor pameran dikatakan efektif pelaksanaannya adalah pada aktivitas saat pra event yaitu loading in 

dan saat post event yaitu loading out. Karena kedua kegiatan ini sangat erat hubungannya dengan pengadaan atau 

masuknya produk yang akan dipamerkan pada pengunjung yang datang, pembuatan suasana pameran, kerapihan 

dan penataan booth yang baik akan membuat pengunjung mudah untuk menemukan booth yang mereka cari, 

kemudian pembongkaran atau pengaturan pengeluaran produk peserta pameran secara baik tanpa ada barang 

peserta pameran yang tertinggal ataupun hilang, agar timbul loyalitas peserta dalam pameran berikutnya 

diselenggarakan perusahaan. Untuk itu tujuan penulis adalah menganalisa prosedur dan aktivitas loading in dan 

loading out  dalam penyelenggaraan pameran Plastics & Rubber Indonesia yang diselenggarakan oleh PT 

Pamerindo Indonesia tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah Field Research yaitu peninjauan 

langsung kelapangan pada saat pameran dilaksanakan dengan mengamati tata kerja pelaksanaan dan didukung 

dengan dokumentasi yang diperlukan. Metode Analisa yang diterapkan adalah Analisa Deskriptif infransial yaitu 

suatu tehnik menjabarkan dan menyimpulkan dari hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh untuk dapat 

dipahami. Dari hasil Analisa yang diperoleh flow chart sebagai gambaran prosedur kerja dan dijelaskan dengan 

bukti-bukti dokumentasi yang diperlukan. 

 

Kata Kunci: loading in, loading out, prosedur operasi, pameran 
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PENDAHULUAN  

 

     Di Indonesia, industri MICE sedang 

dikembangkan pemerintah yang menyadari 

begitu potensialnya  industri tersebut dan 

juga sangatlah besar karena pemerintah 

membandingkan leisure tourism dan MICE 

tourism. Pameran (Exhibition) merupakan 

salah satu unsur di dalam MICE yang 

mempunyai karakteristik tersendiri.  

      Pada dasarnya dalam suatu event akan 

terlaksana apabila adanya kegiatan loading 

in dan loading out jika tidak ada proses 

tersebut maka event tidak akan 

terselenggara. Sering kali banyak 

kekeliruan sehingga terjadi hal yang tidak 

terduga dalam proses loading in dan 

loading out. Dalam event Plastics Rubber 

Indonesia kegiatan loading in dan loading 

out memiliki tahap-tahap kegiatan yang 

harus dilakukan dan merupakan kegiatan 

yang penting dalam menciptakan sebuah 

event, Dalam suatu event kegiatan serah 

terima barang merupakan hal yang harus di 

perhatikan, jika tahap-tahap tersebut tidak 

di lakukan dengan maksimal maka akan 

kurang maksimalnya suatu event hingga 

dapat terjadi kegagalan pada event tersebut 

dan kekecewaan terhadap client, maka dari 

itu tahap-tahap loading in dan loading out 

memiliki peranan penting dalam 

terselenggaranya sebuah event. 

     Kegiatan loading in dan loading out 

yang baik menjadi salah satu penunjang 

dalam kelancaran berjalannya suatu event 

karena loading in dan loading out 

merupakan langkah awal bagi sesuatu 

event pameran. Untuk itu dalam 

penanganan loading in dan loading out 

sangat dibutuhkan ketelitian, ketekunan, 

untuk mengatur masuk dan keluar barang 

di dalam kegiatan event. Agar tidak terjadi 

permasalahan dalam pendataan pemasukan 

barang dan pengeluaran barang dalam 

sesuatu event yang gagal, serta 

menghindari kesan yang tidak baik kepada 

pihak exhibitor yang terlibat dalam event. 

Kegiatan loading in dan loading out 

memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa pada saat penyimpanan 

barang, pelaksanaan, kegiatan berjalan 

dengan baik sesuai dengan perencanaan. 

Dalam penulisan latar belakang ini bahwa 

kegiatan yang terlihat sederhana seperti 

loading in dan loading out yang dapat 

menimbulkan kekacauan jika tidak 

direncanakan dan dilaksanakan dengan 

baik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Dalam penulisan jurnal ini telah 

digunakan 1 (satu) metode yaitu metode 

observasi yaitu peninjauan langsung ke 

lapangan. Metode observasi adalah metode 

yang dilakukan dengan cara melibatkan 

diri secara langsung dalam kegiatan 

loading yang diselenggarakan oleh 

Pamerindo Indonesia sebagai organizer. 

Adapun yang menjadi objek observasi dari 

penelitian ini adalah kegiatan dan proses 

dari loading itu sendiri. 

     Metode pengumpulan data untuk 

penelitian ini adalah dengan mencatat 

kebutuhan calon exhibitor dan exhibitor 

yang akan mengikuti pameran Plastics 

Rubber Indonesia 2019. Metode lainnya 

adalah dengan cara terjun langsung ke 

kegiatan asosiasi terkait untuk membantu 

proses jalannya proses loading.  

Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan 

memperhatikan proses jalannya kegiatan 

loading dan menilai tingkat efektivitasnya 

dengan cara pembangunan booth, proses 

pemasukan dan pengeluaran barang hingga 

pameran selesai. Apabila hasilnya 

sebanding atau lebih baik, maka kegiatan 
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loading pada kegiatan pameran dapat 

dikatakan efektif. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

      Dalam pameran terdapat proses 

persiapan dan pelaksanaan loading in & 

loading out. Persiapan dan pelaksanaan 

loading in dibagi menjadi beberapa tahap, 

tidak mudah dalam melakukan hal penting 

seperti loading in dan loading out. Penulis 

bergabung dengan tim operasional PT 

Pamerindo Indonesia dalam pameran sejak 

bulan September – sekarang. Dalam jangka 

waktu tersebut, penulis berperan sebagai 

Staff operasional yang dimana mengatur 

dan mengawasi semua kegiatan dilapangan 

sehingga penulis mengamati betul apapun 

yang terjadi dilapangan sampai proses 

loading in dan out selesai. Berikut penulis 

sampaikan langkah – langkah yang dapat 

dilihat dalam bagan yang dibawah ini: 

 

Bagan 1. Flowchart persiapan hingga 

pelaksanaan loading in 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sumber: data olahan penelitian, 2019. 

     Berdasarkan bagan di atas tahapan–

tahapan persiapan hingga pelaksanaan 

loading in yang dilakukan organizer pada 

event. Kegiatan tersebut mencakup 

technical meeting, marking, pengambilan 

id card, pengambilan form loading, 

loading in dan set up dan checklist barang 

exhibitor. Proses ini digunakan untuk 

mempermudah penyelenggara dalam 

melakukan proses sebelum loading in 

dalam penyelenggaraan pameran. 

 

Bagan 2.  Flowchart persiapan hingga 

pelaksanaan loading out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: data olahan penelitian, 2019. 

 

      Bagan diatas merupakan tahapan–

tahapan persiapan hingga pelaksanaan 

loading out yang dilakukan organizer. 

Kegiatan tersebut mencakup koordinasi 

dengan pihak venue, memberikan dan 

menunjukan form loading out, dan 

pelaksanaan loading out. Proses ini 

digunakan untuk mempermudah 
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penyelenggara dalam melakukan proses 

sebelum loading out dalam pameran ini  

 

Pembahasan 

     Pada kegiatan loading in dalam event 

yang dilakukan oleh pihak organizer ini 

harus sangat teliti dalam melakukan 

pengecekan barang masuk exhibitor dan 

juga organizer job melalui checklist dalam 

formulir loading in. Dalam kegiatan ini 

yang dilibatkan adalah tim operasional 

untuk mengurus kegiatan loading in dan 

juga memastikan persiapan pembangunan 

booth di area pameran di JIEXPO 

Kemayoran, area pameran terdiri dari 8 

hall yaitu Hall A1, A2, A3, D1, B1, B2, 

B3, C3 dengan jumlah exhibitor pada 

tahun ini totalnya mencapai 526 exhibitor. 

     Selain melakukan kegiatan loading in 

dan loading out, di dalam kegiatan loading 

in loading out itu sendiri tim operasional 

harus memastikan semua yang akan 

digunakan aman dan tidak ada kendala saat 

kegiatan loading in dan loading out 

berlangsung. 

     Kegiatan loading out merupakan 

kegiatan pembongkaran area pameran dan 

berkaitan dengan pengeluaran barang-

barang exhibitor sebagai kegiatan akhir 

dari sebuah event yang dilakukan oleh 

organizer dalam pelaksana pemaran. 

Kegiatan ini dilakukan pada hari terakhir 

pameran yang merupakan kegiatan 

pengecekan barang-barang untuk keluar 

dari pameran, kontraktor dan exhibitor 

akan diberi waktu untuk melakukan 

pengemasan berang-barang yang akan 

dikeluarkan dari area pameran. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pengeluaran barang seperti 

pengecekan barang keluar harus dilakukan 

sangat teliti dan detail dalam pengecekan 

melalui form loading out. 

 

KESIMPULAN 

 

     Berikut merupakan kesimpulan dari 

kegiatan loading pada penyelenggaraan 

pameran Plastics & Rubber Indonesia 2019 

oleh PT Pamerindo Indonesia: 

1. Perencanaan loading in dan loading out 

dalam penyelenggaraan pameran 

Plastics & Rubber Indonesia 2019 

dimulai dengan mencatat list barang 

yang masuk dan keluar kemudian 

dilanjutkan dengan pembangunan booth 

oleh kontraktor hingga pembongkaran 

booth dari area pameran. 

2. Pelaksanaan loading in dan loading out 

dalam penyelenggaraan pameran 

Plastics & Rubber Indonesia 2019 

dimulai dari perizinan mengenai keluar 

masuk barang exhibitor sampai selesai 

pameran dan barang keluar area 

pameran. Pada akhirnya seluruh 

kegiatan loading in dan loading out 

berjalan dengan lancar dari mulai 

perizinan, pembangunan, hingga 

pembongkaran  barang exhibitor dan 

booth yang berhasil berjalan dengan 

lancar. 

    Loading merupakan hal yang sangat 

penting dalam sebuah pameran. Proses 

loading in maupun loading out yang terjadi 

pada pameran berhasil terlaksana dengan 

lancar dengan minim kendala. Adapun 

kendala yang Peran loading yang sudah 

diatur dengan rapih akan membantu 

kelancaran yang akan terjadi pada saat 

during event pameran. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil yang dijabarkan diatas bahwa 

proses langkah yang dibuat oleh PT 

Pamerindo Indonesia efektif. 

 

SARAN 

 

     Dalam pelaksanaanya, penulis 

menemukan beberapa hambatan dalam 
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pelaksanaan proses loading pada 

pelaksanaan pameran. Saran yang dapat 

diberikan oleh penulis adalah: 1) 

pengamanan yang diperketat; 2) tegas 

kepada pengunjung pameran; 3) koordinasi 

lebih ditingkatkan kembali agar 

menghindari salah komunikasi. 
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ABSTRACT 

 

Accommodation is an important supporting aspect in an event such as the results of the mapping from the Ministry 

of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, there are 9 criteria for MICE Destinations, one 

of which is accommodation facilities. The objectives of this study are: 1) To determine the importance of 

accommodation assessment. 2) To find out why hotel business standards are so important. 3) To find out what are 

the components in choosing accommodation according to hotel business standards. This study discusses the role 

of accommodation in the 2008 Police Academy reunion. The method used in this study is a qualitative method that 

is descriptive and uses analysis. The main techniques for collecting data are observation and in-depth interviews. 

The results of this study suggest that the role of accommodation is very important because choosing 

accommodation must be in accordance with hotel business standards in order to ensure quality, service and 

management in order to meet participant satisfaction. 

 

Keyword: accommodation, facilities, hotel, reunion, quality 

 

ABSTRAK 

 

Akomodasi merupakan aspek pendukung yang penting dalam suatu event seperti hasil pemetaan dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, terdapat 9 kriteria Destinasi MICE yang salah satunya 

terdapat fasilitas akomodasi. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui pentingnya peniliaian akomodasi. 

2) untuk mengetahui mengapa standar usaha hotel sangat penting. 3) untuk mengetahui apa saja yang menjadi 

komponen dalam pemilihan akomodasi sesuai standar usaha hotel. Penelitian ini membahas tentang peran 

akomodasi dalam acara reuni Akademi Kepolisian angkatan 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Teknik utama dalam mengumpulkan 

data yaitu observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa peran akomodasi 

sangat penting karena memilih akomodasi harus sesuai standar usaha hotel demi menjamin kualitas, pelayanan 

dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kepuasan peserta.  

 

Kata Kunci: akomodasi, fasilitas, hotel, kualitas, reuni 

 

 

PENDAHULUAN  

 

    Acara Dasawarsa Parahita Raksaka 

merupakan kegiatan reuni 10 tahun dari 

alumni Akademi Kepolisian tahun 2008 

yang memiliki nama angkatan yang disebut 

Parahita Raksaka, yang berlangsung pada 8-

10 November 2019 di Akademi Kepolisian 

dan Lawang Sewu, Semarang, Indonesia. 

Maka dari itu, Parahita Raksaka selaku 

host/penyelenggara kegiatan menunjuk PT 

CARI Karya kreatif untuk bekerja sama 

dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Inti 

dari reuni dasawarsa Parahita Raksaka 

adalah berkumpul bersama, bernostalgia, 

bersilaturahmi dan memperkenalkan ke 

keluarga (anak, istri/suami) tentang 

Akademi Kepolisian. Peserta dari reuni 

Akademi Kepolisian angkatan 2008 

sebanyak 214 yang penempatannya berasal 

dari seluruh Indonesia. 

      Akomodasi merupakan aspek 

pendukung yang penting dalam suatu event, 

yaitu akomodasi. Seperti dalam pengertian 

pariwisata menurut Mathieson & Wall 

(1982) yaitu aktivitas perpindahan orang 
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untuk sementara waktu ke suatu tujuan di 

luar tempat tinggalnya, aktivitas yang 

dilakukannya selama tinggal di tempat 

tujuannya tersebut dan kemudahan yang di 

sediakan untuk memenuhi kebutuhannya 

baik dalam perjalanan maupun di lokasi 

tujuannya.  Dan wisatawan menurut 

Soekadijo (2000:12) adalah orang yang 

mengadakan perjalanan dari tempat 

kediamannya tanpa menetap di tempat yang 

di datanginya, atau untuk hanya sementara 

waktu tinggal di tempat yang di datanginya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa akomodasi 

sangat di butuhkan dalam pariwisata.  

      Akomodasi mempunyai keterkaitan 

dalam kegiatan reuni seperti ini. Hotel juga 

menjadi salah satu unsur yang cukup 

penting dalam berlangsungnya suatu 

kegiatan, dengan menyediakan penginapan, 

ruang pertemuan, makan dan minum serta 

menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya, 

dalam rangka pelaksanaan akomodasi 

dalam acara ini, akomodasi yang dipilih 

juga sangat penting, karena kami memilih 

penginapan berdasarakan star rating yang 

sudah pasti mempunyai standar usaha hotel, 

pelayanan dan penyediaan akomodasi untuk 

para Polisi laki-laki dan Polisi Wanita yang 

berkualitas. 

      Dari hasil pemetaan dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia, terdapat 9 kriteria Destinasi 

MICE yang salah satunya terdapat fasilitas 

akomodasi. Penilaian fasilitas akomodasi 

dilakukan selama 3 tahun sekali dengan 

tatacara serta penetapannya dilakukan oleh 

Kementerian dan Ekonomi Kreatif.  

       Menurut Endar Sri dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Industri 

Akomodasi dan Restoran (1996:9), 

“Klasifikasi akomodasi atau hotel 

dibedakan dengan menggunakan simbol 

bintang Antara 1-5. Semakin banyak 

bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin 

berkualitas hotel tersebut” 

      Dalam Peraturan Menteri Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang 

Standar Usaha Hotel mencakup aspek 

produk, pelayanan dan pengelolaan, 

persyaratan suatu akomodasi sebagaimana 

disebut pada pasal 6, terdiri dari kelaikan 

fungsi dan bangunan gedung, keterangan 

laik sehat dan kelaikan kualitas air. 

      Pentingnya penilaian akomodasi 

bertujuan untuk menjamin kualitas produk, 

pelayanan dan pengelolaan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu. 

Akomodasi memiliki peran penting, baik 

dalam promotion mix maupun dalam 

promotion mix hotel karena akomodasi 

merupakan salah satu relasi komponen yang 

cukup berperan untuk menunjang 

keberhasilan dalam event.  

 

METODE PENELITIAN 

 

       Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan 

deskripsi dan narasi.       

  

Desain Penelitian 

1. Proses penelitian dan pemahaman  

2. Terlibat langsung di dalam event  

3. Membuat rangkuman hasil observasi 

Waktu dan Tempat 

     Penelitian ini diamati oleh penulis 3 

bulan sebelum event dilaksanakan, di mulai 

dari tanggal 19 bulan Agustus hingga 

tanggal 28 Oktober 2019. 

Metode Pengumpulan Data 

     Dalam menyusun laporan riset and 

development ini metode penelitan yang di 

gunakan, sebagai berikut: 

1. Observasi 

      Penulis melakukan pengamatan dan 

peninjauan langsung sebagai salah satu 
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committee di acara “Dasawarsa Parahita 

Raksaka” pada reuni Akademi Kepolisian 

di Semarang serta terlibat langsung dalam 

kegiatan acara ini, sehingga data yang 

diperoleh benar dan akurat. 

2. Wawancara 

     Penulis memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk menelaah seberapa 

pentingnya akomodasi ke beberapa 

narasumber yaitu para peserta. 

3. Dokumentasi 

     Pengumpulan data berupa foto yang 

diambil langsung pada persiapan dan 

pelaksanaan acara “Dasawarsa Parahita 

Raksaka” pada reuni Akademi Kepolisian. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Persiapan akomodasi yang dilakukan 

oleh divisi akomodasi oleh CARI Pro Event 

untuk acara ini dari bulan Agustus hingga 

pada saat event selesai yaitu setelah tanggal 

10 November 2019. Pemilihan akomodasi 

yang begitu selektif dilakukan bertujuan 

untuk menjamin kualitas dari suatu hotel, 

pelayanan yang baik dan pengelolaan yang 

sesuai standar dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan para peserta. 

Peserta yang berpartisipasi dalam acara ini, 

tercatat ada 214 alumni yang konfirmasi 

hadir beserta keluarga dengan total 

partisipan ≤ 500 orang. Dengan jumlah 

partisipan yang cukup banyak jelas setiap 

hotel perlu untuk mempersiapkan 

akomodasi terbaiknya bagi para polisi dan 

polwan yang abdi negara.  

 

Pembahasan 

     Untuk mencari akomodasi yang 

mencakup persyaratan suatu akomodasi 

yang dapat menjamin kualitas produk, 

pelayanan dan pengelolaan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan para 

peserta, maka diperlukan daftar hotel 

checklist yang digunakan untuk memeriksa 

kualitas,fasilitas dan layanan hotel.  

      Daftar hotel checklist yang digunakan 

untuk pemilihan akomodasi. Pentingnya 

penilaian akomodasi bertujuan untuk 

menjamin kualitas produk, pelayanan dan 

pengelolaan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan tamu. 

      Pada Tabel 1 akan dijelaskan apa yang 

menjadi evaluasi dan faktor yang 

menentukan dipilihnya akomodasi tersebut.  

 

Tabel 1. Komponen atas dipilihnya ketiga 

hotel sebagai akomodasi untuk acara 

Dasawarsa Parahita Raksaka 

 

No. Hotel Komponen 

1. Star Hotel 
Hotel bintang 

4 

  

Dekat dengan 

venue acara 

yaitu akademi 

kepolisian dan 

lawang sewu 

  
Hotel dan 

lobby bersih 

  

Tersedia 

kamar sesuai 

pesanan yaitu 

sebanyak 250 

kamar 

2. 
Wimarion 

Hotel 

Hotel bintang 

4 

  

Dekat dengan 

venue acara 

yaitu akademi 

kepolisian dan 

lawang sewu 

  

Staff sangat 

terlatih dan 

professional, 

cocok untuk 
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menangani 

tamu VIP 

  

Hotel sangat 

bersih mulai 

dari lobby, 

fasilitas hingga 

kamar sangat 

cocok untuk 

tamu VIP 

3.  
Oak Tree 

Hotel 

Hotel bintang 

4 

  

Dekat dengan 

venue acara 

yaitu akademi 

kepolisian dan 

lawang sewu 

  
Hotel dan 

lobby bersih 

  

Tersedia 

kamar sesuai 

pesanan yaitu 

sebanyak 60 

kamar 

  Sumber: hasil data olahan, 2019  

 

      Dari hasil penelitian diatas yang 

didapatkan dengan metode pengumpulan 

data dapat disimpulkan bahwa menurut para 

peserta, peran akomodasi sangat penting 

dalam berlangsungnya kegiatan reuni 

seperti ini, dilihat dari pentingnya penilaian 

akomodasi bertujuan untuk menjamin 

kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan tamu. Akomodasi memiliki peran 

penting, baik dalam promotion mix maupun 

dalam promotion mix hotel karena 

akomodasi merupakan salah satu relasi 

komponen yang cukup berperan untuk 

menunjang keberhasilan dalam event. Dan 

sesuai pengertian pariwisata menurut 

Mathieson & Wall (1982) Dan wisatawan 

menurut Soekadijo (2000:12) Maka dapat 

disimpulkan bahwa akomodasi sangat di 

butuhkan dalam pariwisata. 

  

KESIMPULAN 

 

      Berdasarkan temuan dan pembahasan di 

atas, peran akomodasi dalam menyediakan 

penginapan dan fasilitas bagi para Polisi 

laki-laki dan Polisi Wanita yang berkualitas 

sangatlah penting. Untuk mencari 

akomodasi yang mencakup persyaratan 

yang dapat menjamin kualitas produk, 

pelayanan dan pengelolaan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan para 

peserta, maka di buatnya daftar hotel 

checklist yang digunakan untuk memeriksa 

kualitas,fasilitas dan layanan hotel dan 

sebagai landasan pemilihan akomodasi. 

Dalam persiapannya, koordinasi terus 

dilakukan sebagai upaya pengelolaan 

komunikasi antara pihak eksternal seperti 

seksi akomodasi dari panitia inti dan juga 

pihak hotel, serta pihak internal yaitu 

kepengurusan CARI Pro Event, agar 

pemilihan akomodasi yang tepat. Hasil data 

terakhir menjadi evaluasi dan faktor yang 

menentukan dipilihnya ketiga hotel sebagai 

akomodasi untuk acara Dasawarsa Parahita 

Raksaka.  

 

SARAN 

 

      Saran untuk perusahaan dalam mencari 

akomodasi untuk client dalam menangani 

reuni akbar seperti ini, perusahaan dapat 

membuat reuni khusus untuk para alumni 

tanpa membawa keluarganya dan bisa 

memperbanyak networking session, agar 

moment kebersamaan lebih terasa.   
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ABSTRACT 

Registration in an event is very important because participants must go through the registration stage first 

before visiting an event. Registration is used to register participants who will attend the event. The formulation 

research also discussed the preparation and implementation of registration using the online system. The purpose 

of this research is to explain the preparation and implementation of registration using the online system for the 

conference. This research used a qualitative method. Data analysis used process analysis and data collection 

methods used are observation to observe the online registration process. The locus of this research was 

conducted at a conference event Rembuk Nasional Pariwisata Indonesia 2019 at The Kasablanka Hall. The 

results revealed that there were seven processes when preparing for online registration. The process includes 

collaborating with the online ticketing platform, collecting databases, make registration form and online ticket, 

event organizers making email blasts and announcements on social media, delegates registering and paying for 

the event, and event organizers following up on delegates two days before the event takes place. Other than that, 

there are four processes at the implementation of online registration, which are preparing registration 

equipment, scanning barcodes and filing in attendance lists, matching data, and providing badges and 

conference kits. 

 
Keyword: Conference, Event, Online Registration, Preparation Process. 

 
ABSTRAK 

Registrasi dalam event sangat penting karena peserta harus melalui tahap registrasi terlebih dahulu sebelum 

mengunjungi event. Registrasi digunakan untuk mendata peserta yang akan menghadiri event.  Rumusan masalah 

penelitian ini membahas mengenai proses persiapan dan pelaksanaan registrasi dengan menggunakan sistem 

online. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses persiapan dan pelaksanaan registrasi dengan 

menggunakan sistem online pada event konferensi. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif. 

Analisis data menggunakan analisis proses dan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi untuk 

mengamati proses registrasi online. Lokus penelitian ini dilakukan pada event konferensi Rembuk Nasional 

Pariwisata Indonesia 2019 di The Kasablanka Hall. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tujuh proses 

pada saat melakukan persiapan registrasi online. Proses tersebut meliputi melakukan kerjasama dengan pihak 

platform tiket online, mengumpulkan database, membuat form registrasi dan tiket online, event organizer 

melakukan blast email dan membuat announcement di sosial media, calon delegasi melakukan pendaftaran, 

delegasi melakukan pembayaran, dan event organizer melakukan follow up kepada delegasi. Selain itu, terdapat 

empat proses pada saat pelaksanaan registrasi online yaitu, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan 

registrasi, melakukan scan barcode dan mengisi daftar hadir, melakukan kecocokan data, dan memberikan badge 

dan seminar kit. 

 
Kata Kunci: Proses Persiapan, Registrasi Online, Acara, Konferensi. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

     Menurut Mair (2009) menyatakan 

bahwa konferensi pada umumnya dapat 

dipahami sebagai suatu pertemuan besar 

yang dihadiri oleh sekelompok individu 

yang memiliki pemikiran yang sama 

dengan tujuan profesional atau pribadi 

untuk keperluan membanun jaringan dan 

untuk tujuan pendidikan. 
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     Sebagai penyelenggara event, tentunya 

harus mempersiapkan dengan matang 

dalam mempersiapkan sebuah konferensi 

mulai dari tahap persiapan (pre event), 

selama event berlangsung (during event) 

hingga tahap akhir dalam event (post 

event).  

     Pre event merupakan tahap mendasar 

dari sebuah konsep acara. Pada tahap ini 

merupakan salah satu tahap yang paling 

penting, karena semua hal yang dilakukan 

maupun yang tidak dilakukan pada titik 

awal ini akan memengaruhi pengalaman 

eksekusi dan peserta pada during event. 

Dalam mempersiapan pre event salah 

satunya adalah menentukan sistem 

registrasi.  

Definisi registrasi menurut Menurut 

Mary Hums (2005:329), registering 

participants for an event is of the utmost 

importance because this is the first time 

event staff members come into contact with 

participants. 

Definisi registrasi menurut Carey 

(1999:181) memerlukan waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pendaftaran 

setidaknya 2 (dua) menit jika prosedur 

pendaftaran sudah lengkap atau formulir 

sudah diisi dengan baik, sebaliknya apabila 

belum lengkap prosedur ini mengambil 

waktu 10 (sepuluh) menit. 

Sedangkan definisi registrasi menurut 

Anderson (2010:273), registration is the 

first place that your guest have contact, 

coach registration personnel on what to 

say when greeting guests. 

Definisi registrasi online menurut 

Dotson (1995:178), since most 

organizations already have at least one 

computer with a variety of software, there 

many be little additional cost involved with 

in use equipment. There are several 

software package develop especially for 

meetings. These can handle registration 

and badge printing, mailing list, 

attendance data and important functions. 

     Penelitian ini akan membahas mengenai 

proses persiapan dan pelaksanaan pada saat 

proses registrasi dengan sistem online 

dalam event konferensi. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menjelaskan proses 

persiapan dan pelaksanaan registrasi 

dengan menggunakan sistem online pada 

event konferensi. 
 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif untuk 

menganalisis, mendeskripsikan, dan 

mengumpulkan data-data yang akan 

digunakan untuk penelitian. Metode ini 

dapat memudahkan peneliti untuk 

mendeskripsikan proses persiapan dan 

pelaksanaan dengan sistem online. 

     Pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan teknik observasi dan 

dokumentasi sebagai suatu proses 

pengamatan langsung di lapangan yang 

dapat mendukung penelitian. 
     Penelitian ini dilakukan pada event 

Rembuk Nasional Pariwisata Indonesia 

2019 yang dilaksanakan di The Kasablanka 

Hall pada 15 Oktober 2019. 

     Populasi dalam penelitian ini adalah 

tempat dilaksanakannya acara konferensi 

dan sampel penelitian ini, yaitu staf 

registrasi berjumlah 5 orang yang 

menangani proses registrasi dalam acara 

ini dari pra event, during event hingga post 

event. 

     Variabel pada penelitian ini adalah cara 

kerja staf registrasi dalam menangani 

proses persiapan dan pelaksanaan registrasi 

online. 

     Adapun kriteria inklusi pada penelitian 

ini, yaitu pria atau wanita dengan rentang 

umur minimal 20 tahun yang mengerti 
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tentang proses registrasi. Selain itu, kriteria 

eksklusi pada penelitian ini, yaitu subjek 

tidak bersedia untuk dilakukan penelitian. 

     Peneliti menggunakan kamera telepon 

genggam sebagai alat dokumentasi untuk 

menunjang penelitian dan software 

Microsoft Word untuk mencatat hasil 

observasi terhadap staf registrasi. 

     Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh staf registrasi dalam mempersiapkan 

sistem registrasi online dari pra event 

hingga post event dan mencatat hasil dari 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Dalam mengadakan event terdapat 

beberapa hal yang harus dipersiapkan 

untuk melancarkan acara tersebut salah 

satunya dengan mempersiapkan sistem 

registrasi. 

Proses persiapan registrasi online event 

konferensi terdapat beberapa kegiatan yang 

harus dilakukan. Berikut flowchart proses 

persiapan registrasi online. 

 

Gambar 1. Flowchart Proses Persiapan 

Registrasi Online 

 

 
Sumber: hasil data olahan 2020 

 

Adapun proses yang dilakukan pada 

saat pelaksanaan reigstrasi online. 

 

Gambar 2. Flowchart Proses Pelaksanaan 

Registrasi Online 

 

 

Sumber: hasil data olahan 2020 

 

 

Pembahasan 

Proses Persiapan Registrasi Online 
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     Proses pertama yang dilakukan, yaitu 

melakukan kerja sama dengan platform 

tiket online dalam event. 

Proses kedua, yaitu membuat database. 

Database menjadi hal yang sangat penting 

ketika menyelenggarakan sebuah event 

karena dengan adanya database yang 

lengkap dapat menggambarkan seberapa 

banyak delegasi yang hadir. Umumnya 

database dapat dibagi menjadi berbagai 

jenis, contohnya database untuk media, 

VIP, akademisi, dan lainnya. 

Proses ketiga yang dilakukan adalah 

membuat form registrasi dan tiket online. 

Tiket online dapat dibuat melalui berbagai 

platform tiket online yang telah tersedia di 

internet. Contohnya terdapat google form, 

loket.com, townscript, dan lainnya. Pada 

saat membuat tiket online, penyelenggara 

juga dapat menyisipkan formulir 

pertanyaan untuk identitas calon delegasi 

seperti nama identitas, e-mail, nomor 

handphone, dan pertanyaan lainnya. 

Proses keempat yang dilakukan adalah 

melakukan blast email dan membuat 

announcement di sosial media. 

Penyelenggara mengirimkan first 

announcement dan surat undangan melalui 

email blast yang dikirimkan berdasarkan 

database yang telah dibuat, website event 

organizer, dan sosial media. 

Proses kelima, yaitu calon delegasi 

melakukan pendaftaran online. Pendaftaran 

dapat dilakukan melalui platform tiket 

online yang telah disediakan oleh pihak 

penyelenggara. 

Proses keenam yang dilakukan adalah 

calon delegasi melakukan pembayaran 

melalui online payment yang tersedia. 

Ketika calon delegasi telah melakukan 

proses pembayaran, tiket tersebut secara 

otomatis dikirimkan melalui e-mail 

masing-masing delegasi dalam bentuk 

barcode yang nantinya diperlukan pada 

saat re-registrasi pada hari pelaksanaan 

event (during event). 

Proses terkahir, yaitu penyelenggara 

melakukan follow up delegasi undangan 

dan reminder delegasi melalui e-mail. 

 

Proses Pelaksanaan Registrasi Online 

Proses pelaksanaan registrasi pada hari 

pelaksanaan (during event) hanya terdapat 

registrasi ulang (Re-registration). 

Adapun proses pelaksanaan registrasi 

event adalah mempersiapkan peralatan dan 

perlengkapan registrasi seperti laptop, 

printer, table name, stationary, handphone 

android yang digunakan untuk scan 

barcode, dan seminar kit. 

Proses selanjutnya adalah melakukan 

scan barcode. Scan barcode dilakukan 

untuk delegasi yang telah mendaftar 

melalui online. Barcode yang telah 

dikirimkan melalui e-mail masing-masing 

delegasi akan di scan oleh penyelenggara 

event. 

Selanjutnya, Setelah melakukan scan 

barcode, jika barcode tersebut lolos scan, 

maka delegasi dapat memasuki tempat 

acara dan mendapatkan badge dan seminar 

kit. Tetapi jika barcode tersebut tidak 

dapat di scan, terdapat kemungkinan 

barcode tersebut rusak dan tidak dapat 

terbaca oleh sistem. Staf registrasi akan 

melakukan pengecekan kembali dengan 

melihat nomor kode registrasi dan nama 

peserta yang tertera pada lembar 

confirmation letter. Selain itu pengecekan 

data dapat dilakukan dengan meminta 

bukti transfer kepada delegasi, jika nomor 

kode registrasi tetap tidak valid di dalam 

sistem. 

     Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

Dotson yang mengatakan bahwa terdapat 

berbagai perangkat lunak yang telah 

dikembangkan untuk keperluan event salah 

satunya proses registrasi. Pada penelitian 
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dalam event ini menggunakan sistem 

registrasi online dengan bekerjasama 

dengan platform tiket online. 

     Dengan dibuatnya penelitian ini, 

pembaca dapat mengetahui proses 

persiapan dan pelaksanaan registrasi 

dengan menggunakan sistem online pada 

event konferensi. 

     Kelebihan dari penelitian ini, yaitu 

mengamati langsung pada saat acara 

dilaksanakan sehingga hasil penelitian 

sangat aktual. Sedangkan kekurangan dari 

penelitian ini, yaitu tidak adanya 

wawancara terhadap subjek penelitian 

sehingga kurangnya hasil penelitian. 

     Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya 

terdapat wawancara langsung terhadap 

subjek penelitian. 

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini, yaitu pada saat 

memperispakan registrasi online hal-hal 

yang perlu dipersiapkan meliputi membuat 

database, membaut tiket online, 

melakukan blast email dan membuat 

announcement di sosial media, melakukan 

pendaftaran, melakukan pembayaran, dan 

follow up peserta undangan dan reminder 

delegasi. 

Selain itu dalam pelaksanaan registrasi 

hal-hal yang harus dipersiapkan meliputi 

mempersiapkan peralatan dan 

perlengkapan registrasi, melakukan scan 

barcode dan mengisi daftar hadir, 

melakukan kecocokan data, dan 

memberikan badge dan seminar kit. 

  

SARAN 

 

     Pada saat proses pelaksanaan registrasi, 

sebaiknya tahap yang dilakukan hanya 

scan barcode, tidak perlu mengisi daftar 

hadir kembali agar tidak terjadi 

penumpukan antrian registrasi. 
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ABSTRACT 

Organizing an event needs prepare which is the detail and has become one of the jobs that need to be controlled 

by the event organizer. Preparation to held an event not only about the program as a core event, publication, or 

registration. However, the event logistic also need well prepared and to be perfect as a successful event that 

everyone wished. It also as well as on the event of Embassy Briefing The 3rd World Parliamentary Forum on 

Sustainable Development 2019 everything about the preparation of event logistic needs perfectly. The purpose of 

this research is to understand the process from the preparation of event logistics and also learns the obstacles 

and solutions. The method used is direct observation, analysis descriptive qualitative, and the documentation 

during the process from preparation of event logistics. The result of this research shows that the preparation of 

logistics in event of Embassy Briefing The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2019 

there are internal meeting between event staff, planning of the logistics, identification of the logistic needed, 

logistic availability, and expenditure of the logistics by the event organizer. 

 
Keyword: Event, Logistics, Preparation, Process 

 
ABSTRAK 

Menyelenggarakan sebuah event membutuhkan persiapan yang detail dan telah menjadi salah satu pekerjaan 

yang perlu di kontrol oleh event organizer. Persiapan dalam penyelenggaraan event tidak hanya mengenai 

program acara yang menjadi inti acara, publikasi, atau registrasi. Namun, persiapan terhadap logistik di dalam 

suatu event juga perlu di antisipasi dengan baik dikarenakan logistik merupakan kerangka yang 

menyempurnakan suatu event agar berlangsung dengan sukses yang menjadi harapan berbagai pihak. Sama 

dengan halnya event Embassy Briefing The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development 2019 

yang mengharapkan segala persiapan dalam hal logistik event diharapkan dapat menyempurnakan event dan 

berlangsung dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses persiapan logistik yang dilakukan 

event organizer dan mengetahui hambatan dan tindakan untuk menemukan solusi yang dilakukan event 

organizer selama mempersiapkan kebutuhan logistik. Metode yang digunakan adalah observasi secara langsung, 

analisa deskriptif kualitatif dan dokumentasi selama proses kegiatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

persiapan logistik pada event Embassy Briefing The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable 

Development 2019 terdiri atas, internal meeting antara event staff, perencanaan, identifikasi kebutuhan logistik, 

ketersediaan logistik, pembelanjaan logistik oleh event organizer. 

 
Kata Kunci:  Event, Logistik, Persiapan, Proses 

 

 

PENDAHULUAN  

 

     Industri MICE merupakan sebuah 

industri yang melibatkan semua pihak baik 

venue, perhotelan, transportasi, restoran, 

dan atau bagian – bagian terkecil sekali 

pun terlibat dan mendapatkan keuntungan 

dari adanya kegiatan industri MICE. MICE 

juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

aktivitasnya merupakan perpaduan antara 

business dan leisure, disatukan dalam 

suatu wadah atau tempat untuk 

menyatukan beberapa suatu kelompok 

biasanya melibatkan sekelompok orang 

secara bersama-sama rangkaian 

kegiatannya dalam bentuk Meetings, 

Incentives, Conventions, and Exhibitons 

menurut Kesrul (2004:3). Karakteristik 
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MICE sebagai media perkumpulan dari 

golongan komunitas, institusi, atau 

pemerintah menjadikan industri MICE 

tetap tumbuh. 

     Pemerintah Indonesia juga ikut andil 

dalam mendukung pertumbuhan MICE 

dengan mengadakan beragam event dari 

tiap institusi pemerintahan salah satunya 

adalah mengadakan sebuah pertemuan 

yang melibatkan setiap delegasi dari rekan 

kedutaan melalui Embassy Briefing The 3rd 

World Parliamentary Forum on 

Sustainable Development 2019. Adanya 

kegiatan tersebut pemerintah memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga yaitu event 

organizer untuk mengatur segala persiapan 

yang dibutuhkan dalam rangkaian acara. 

Persiapan yang dilakukan tidak hanya 

menyusun program acara, melakukan 

jadwal publikasi, menyusun database 

peserta akan tetapi persiapan logistik juga 

perlu diperhatikan. 

    Segala persiapan yang dibutuhkan oleh 

event organizer dalam mempersiapkan 

logistik terdapat beberapa hambatan dan 

upaya mencegah hal tersebut 

membutuhkan kordinasi dan cara 

pendetailan kebutuhan logistik yang 

matang. Menurut Alan Harison, dkk 

(2005:7) Logistik adalah pekerjaan 

mengkordinasikan aliran material dan arus 

informasi di seluruh rantai pasokan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

logistik merupakan kegiatan yang saling 

berkordinasi dan bagian kerangka 

terpenting untuk memperkuat kegiatan 

acara dan menyalurkan barang-barang 

yang dibutuhkan pada kegiatan acara. 

    Penelitian jurnal terkait proses persiapan 

logistik pada Embassy Briefing The 3rd 

diharapkan dapat memberikan wawasan 

perihal pola kordinasi dari event organizer 

daan proses persiapan dalam mengatur 

segala kebutuhan baik sebelum 

pelaksanaan, dan berlangsung kegiatan 

sehingga kegiatan acara berlangsung 

dengan sangat sukses. 

 

METODE PENELITIAN 

 

      Penelitian bertempat di Professional 

Conference Organizer bernama PT Alco 

Media Convex berlokasi di The Cityloft 

Sudirman 6th Floor Suite 1601 Jl. KH. 

Mas Mansyur Kav. Tanah Abang, Jakarta 

Pusat. Proses penelitian dilakukan selama 

4 (empat) bulan terhitung dari bulan 

September hingga Desember 2019. Dalam 

masa waktu itu dimanfaatkan untuk 

melakukan penelitian terkait proses 

persiapan logistik yang dilakukan Alco 

Media Convex. 

      Dalam penelitian akan menggunakan 3 

(tiga) metode dalam pengumpulan data 

yaitu, observasi, analisa deskriptif 

kualitatif, dan dokumentasi. Melalui 

observasi dengan terlibat dalam 

penyelenggaraan, sehingga dapat meneliti 

perihal rangkaian kegiatan dalam 

mempersiapkan Embassy Briefing The 3rd 

World Parliamentary Forum on 

Sustainable Development 2019 dalam hal 

persiapan logistik event. Metode analisis 

menggunakan deskriptif kualitatif yaitu, 

menjelaskan dan menjabarkan data-data 

yang didapatkan selama terlibat kegiatan 

bersama PT Alco Media Convex. 

Kemudian, data dokumentasi sebagai bukti 

fisik yang di dapatkan dan digunakan 

selama penelitian.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

    Selama dalam proses penelitian dan 

melihat serta terlibat langsung pada proses 

persiapan logistik yang dilakukan oleh 
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event organizer, berikut ini merupakan 

penjabarannya:  

 

1. Menghasilkan MOM dari pelaksanaan 

Internal Meeting 

2. Perencanaan logistik menghasilkan 

daftar lampiran terbaru dari klien 

3. Surat pengantar dari pihak klien untuk 

melakukan identifikasi logistik kepada 

pihak departemen lain 

4. Pihak event organizer membuat daftar 

lampiran logistik yang dimiliki oleh 

pihak departemen lain 

5. Memisahkan daftar lampiran logistik 

yang harus dipenuhi oleh pihak event 

organizer untuk dibelanjakan 

 

Pembahasan 

     Pada penelitian terhadap proses 

persiapan logistik dalam penyelenggaraan 

event Embassy Briefing The 3rd World 

Parliamentery Forum on Sustainable 

Development 2019 memberikan manfaat 

secara personal, perusahaan, dan ilmu 

pengetahuan. Manfaat yang didapatkan 

bagi yakni dapat mengaplikasikan ilmu 

yang dipelajari dan mempertajam keahlian 

penulis dalam bidang logistik. Bagi 

perusahaan adanya penelitian terhadap 

proses persiapan logistik menjadi evaluasi 

terkait penambahan informasi bahwa 

logistik dalam penyelenggaraan acara 

menjadi kerangka terpenting dan harus 

dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Bagi 

ilmu pengetahuan, sebagai referensi 

kepada berbagai pihak yang ingin 

menekuni bidang logistik event. 

   Selama proses penelitian berlangsung 

dan terlibat dalam kegiatan bersama pihak 

organizer. Berikut ini adalah flowchat 

proses persiapan logistik dalam event 

Embassy Briefing The 3rd World 

Parliamentary Forum on Sustainbale 

Development 2019: 

 

Gambar 1. Proses Persiapan Logistik Event 

Embassy Briefing The 3rd World 

Parliamentary Forum on Sustainable 

Development 2019 

 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

    Hasil penelitian menunjukan bahwa 

dalam proses persiapan logistik dalam 

penyelenggaraan Embassy Briefing The 3rd 

World Parliamentary Forum on 

Sustainable Development 2019 yaitu 

melakukan internal meeting. Dalam hal ini 

internal meeting dilakukan dalam rangka 

membahas keseluruhan kegiatan yang akan 

dikerjakan, pembahasan di dalam internal 

meeting meliputi pembagian jobdesk antar 

staff. Pada bagian perencanaan logistik 

menghasilkan rincian logistik berdasarkan 

olahan data dari staf organizer. Namun, 

rincian logistik tetap harus mendapatkan 

persetujuan dari pihak klien melalui 

pertemuan tidak formal sehingga rincian 

logistik berupa daftar lampiran terdapat 

perubahan kembali dan mengajukan 

kembali mendapatkan persetujuan dari 

klien akan tetapi tidak ada tanda resmi 

bahwa rincian logistik tersebut disetujui. 

   Setelah itu, melakukan identifikasi 

kebutuhan logistik dengan melihat 

ketersediaan logistik milik Biro Umum 

DPR-RI dan dalam memakai logistik milik 

departemen lain harus memiliki surat 
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pengantar sebagai bukti tugas kerja yang 

ditujukan klien milik event organizer yakni 

Badan Kerjasama Antar Parlemen yang 

selanjutnya disingkat sebagai BKSAP. 

  Pada peminjaman barang terhadap 

departemen lain pihak organizer 

memberikan rincian logistik dalam bentuk 

daftar lampiran dikarenakan pihak Biro 

Umum tidak memiliki form peminjaman 

barang. Setelah, mengetahui rincian 

logistik yang dapat digunakan dari pihak 

departemen lain. Pihak organizer 

merincikan kembali daftar logistik yang 

akan dibelanjakan, seperti, sound system, 

mini garden, backdrop, photobooth dengan 

menghubungi daftar vendor berdasarkan 

database yang dikerjakan oleh staf 

organizer. 

   Berdasarkan uraian flowchart pekerjaan 

dalam proses persiapan logistik, berikut ini 

terdapat kelebihannya: 

a. Mengetahui batasan pekerjaan 

dalam mempersiapkan logistik 

antara event organizer dengan 

pihak depatemen lain 

b. Rincian kebutuhan logistik menjadi 

jelas 

c. Event organizer dapat menghemat 

anggaran pembelanjaan logistik 

     Selain itu, peneliti juga menemukan 

beberapa kelemahan pada proses persiapan 

logistik dalam penyelenggaraan Embassy 

Briefing The 3rd World Parliamentary 

Forum on Sustainable Development 2019 

diantaranya:  

a. Durasi persiapan logistik sangat 

singkat dan pertemuan antara event 

organizer dengan pihak klien 

dilakukan tanpa pertemuan formal. 

b. Tidak terdapat bukti cap atau tanda 

terima sebagai bentuk persetujuan 

terhadap rincian logistik yang 

disetujui oleh pihak klien. 

c. Pernyataan bukti cap atau tanda 

terima terhadap daftar lampiran 

yang disetujui perihal ketersediaan 

logistik dari pihak departemen 

tidak ada. 

 

KESIMPULAN 

 

     Pada pembahasan terhadap proses 

persiapan logistik pada event Embassy 

Briefing The 3rd World Parliamentary 

Forum on Sustainable Development 2019 

dapat disimpulkan proses yang dilakukan 

meliputi, internal meeting, perencanaan 

logistik yang menghasilkan rincian logistic 

terbaru berdasarkan persetujuan pihak 

klien. Kemudian dilanjutkan pada 

identifikasi kebutuhan logistik dengan 

menindaklajuti berdasarkan ketersediaan 

logistik dari pihak departemen lain dan 

tahap terakhir melakukan pembelanjaan 

logistik oleh pihak organizer. 

 

SARAN 

 

     Saran penelitian terkait proses persiapan 

logistik pada event Embassy Briefing The 

3rd World Parliamentary Forum on 

Sustainable Development 2019, diharapkan 

pihak organizer telah melakukan kordinasi 

terlebih dahulu dalam merincikan 

kebutuhan logistik berdasarkan persetujuan 

klien dikarenakan durasi persiapan yang 

singkat sehingga tidak terjadi perubahan 

yang mendadak. Kemudian, bukti cap, 

tanda terima pada sebuah dokumentasi 

memiliki peran penting untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam batasan kerja dan 

sebagai bukti konkrit bahwa rincian 

logistik telah sesuai dan disetujui oleh 

semua pihak yang terlibat dalam 

mempersiapkan kebutuhan logistik. 
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to determine the implementation process of handling media at the sport event 

“Indonesia vs Malaysia” by PSSI. Data collection techniques used in this study were the method of observation, 

interviews, and documentation obtained during media relations handling activities. Data analysis method used is 

descriptive qualitative method because it is directly involved in the implementation process of handling media 

relations at the sport event “Indonesia vs Malaysia” by PSSI. Based on the results of the study can be obtained 

information that the flow of the implementation of handling media at the sport event “Indonesia vs Malaysia” goes 

through 5 stages, namely the registration stage, ahead of Kick-off, Kick-off, mixed zone, and Press Conference. 

 

Keyword: Implementation Process, Media Handling, Sport Event  
 

ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penanganan media pada sport event “Indonesia 

vs Malaysia” oleh PSSI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan penanganan media relation dilakukan. 

Metode Analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif karena terlibat secara langsung 

proses pelaksanaan penanganan media relation pada sport event “Indonesia vs Malaysia” oleh PSSI. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa alur pelaksanaan penanganan media pada sport event “Indonesia 

vs Malaysia” melewati 5 tahapan, yaitu tahap registrasi, Jelang Kick- off, Kick off, Mixed zone, dan Konferensi 

Pers. 

 

Kata Kunci: Proses Pelaksanaan, Penanganan Media, Sport Event 

 

 

PENDAHULUAN  

 

     Media Relations merupakan aktivitas 

menjalin hubungan baik dengan wartawan, 

kalangan pers, atau media massa. Media 

Relations dilakukan guna memperoleh 

publisitas, pemberitaan, atau liputan media 

seluas mungkin. Umumnya keberhasilan dan 

popularitas seorang tokoh atau sebuah 

instansi/organisasi dicapai berkat 

keberhasilannya membangun hubungan baik 

dengan media. Pada saat terjalinnya 

hubungan baik itu, media potensial 

senantiasa mempublikasikan setiap 

kegiatannya yang positif dan “berhati-hati” 

dalam pemberitaan yang negatif. (Frank 

Jefkin: 2004) 

Pada kesempatan kali ini penulis 

mengambil kasus dari penanganan Media 

yang diterapkan pada Sport Event. Sport 

Event atau biasa dikenal sebagai ajang 

olahraga adalah sebuah kompetisi dimana 

beberapa cabang olahraga dipertandingkan. 

Cabang olahraga yang dipilih ialah 

sebuah pertandingkan sepak bola yang 

diadakan oleh PSSI yaitu “Kualifikasi piala 

dunia Indonesia vs Malaysia”. Penulis 

tertarik untuk melihat bagaimana cara 

penanganan media pada pertandingan sepak 

bola yang tentunya memiliki strategi 

tersendiri. 

Pada pertandingan sepak bola, peranan 

pers sangat dibutuhkan untuk mendukung 

jalannya pertandingan dan juga untuk 

mengabarkan kepada seluruh masyarakat 

mengenai update score serta berbagai hal 

yang terjadi di lapangan hijau. Oleh karena 

hal tersebut, sangat penting sekali 
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penanganan yang tepat kepada rekan – 

rekan media demi kelancaran 

berlangsungnya pertandingan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian menggunakan Metode 

deskriptif Kualitatif dikarenakan proses 

penelitian yang dilakukan melalui proses 

pengamatan. Pengamatan yang dilakukan 

dengan terlibat secara langsung kegiatan 

penanganan media sebagai kegiatan public 

relation pada sport event “Indonesia vs 

Malaysia” Penelitian ini dilaksanakan di 

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh 

Indonesia) yang beralamat di Menara 

Olahraga Senayan , FX Sudirman Office 

Tower Jl. Jend. Sudirman Gelora Senayan 

Jakarta 10270 Indonesia. Penelitian dimulai 

pada bulan Agustus 2019 sampai dengan 

Oktober 2019.  

Teknik Pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini dengan 

menggunakan 3 metode yaitu metode 

observasi, metode wawancara dan juga 

metode dokumentasi. Metode Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati secara 

langsung serta mengikuti proses kegiatan 

penanganan media. Metode wawancara 

dilakukan dengan mewawancarai pihak 

perwakilan media officer dari PSSI. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan 

mendokumentasikan foto-foto pada saat 

pelaksanaan penganan media pada sport 

event “Kualifikasi Piala Dunia Indonesia vs 

Malaysia” oleh PSSI. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Proses Penanganan Media terbagi 

menjadi 3 tahapan yaitu, tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan pasca 

pelaksanaan. 

Bagan 1. Alur Proses Penanganan Media 

 

 
sumber : Hasil Olahan Data 

 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan 

perencanaan ialah pengumuman, 

pendaftaran, penyeleksian, konferensi pers 

jelang pertandingan , akreditasi,konfirmasi, 

dan diakhir dengan kegiatan official 

training. 

 

Bagan 2. Alur Perencanaan Penanganan 

Media 

 
sumber : Hasil Olahan Data 

 

Pada tahapan perencanaan didapatkan 

data sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Grafik Seleksi Wartawan  

 

 
sumber : Hasil Olahan Data 
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Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan 

perencanaan ialah Registrasi, Jelang Kick 

Off, Kick Off, Mixed Zone, Konferensi 

Pers. 

 

Bagan 3. Alur Pelaksanaan Penanganan 

Media 

 
sumber : Hasil Olahan Data 

 

Setelah tahap perencanaan dan 

pelaksanaan dilakukan maka yang 

selanjutnya dilakukan iyalah tahapan pasca 

pelaksanaan, yaitu kegiatan media 

monitoring. Hasil dari kegiatan media 

monitoring ini ialah didapatkan hasil 

sebanyak 398 berita yang terdapat di media 

online dan 8 berita yang terdapat di media 

offline dalam periode pelaksanaan kegiatan 

sport event “Indonesia vs Malaysia” oleh 

PSSI. 

 

Pembahasan 

     Proses Penanganan Media pada sport 

event “Indonesi vs Malaysia” terbagi 

menjadi 3 tahapan yaitu, tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan pasca 

pelaksanaan.  

Tahapan dan rangkaian kegiatan ini 

dianggap sebagai sesuatu yang paling 

efektiv mengikuti dengan regulasi yang 

telah dibuat oleh Asian Federation Cup 

(AFC).  

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan 

yang wajib dilaksanakan dalam proses 

penanganan media tersebut, maka jalannya 

pertandingan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan tepat khususnya untuk bidang 

media. 

Pada pertandingan sepak bola terdapat 3 

jenis wartawan yang akan meliput 

pertandingan yaitu wartawan foto (PHO) , 

wartawan tulis (PRE) dan Wartawan 

Broadcast ( NRH). Pada penelitian kali ini 

penulis mendapatkan data, sebanyak 251 

wartawan yang mendaftar, kemudian 

setelah melewati proses seleksi, wartawan 

yang diterima untuk boleh meliput 

sebanyak 198 wartawan. 

Kelebihan dari diadakannya tahapan 

penanganan media pada sport event 

khusunya sepak bola ini ialah, Kegiatan 

dapat berjalan efektif, tersusun dan 

terstruktur.Selain itu dikarenakan adanya 

proses penyeleksian terlebih dahulu 

sehingga tidak bisa sembarang wartawan 

dapat meliput. Kelebihan lainnya ialah 

setelah adanya kegiatan ini PSSI 

mendapatkan database wartawan yang 

dapat digunakan untuk arsip PSSI dan dapat 

membuat laporan kegiatan dengan rapih.  

Kelemahan dari kegiatan ini ialah, 

kurangnya jumlah tenaga kerja paruh waktu 

sehingga ada tenaga kerja paruh waktu yang 

harus melakukan dua pekerjaan sekaligus. 

 

KESIMPULAN 

 

Pelaksanaan  penanganan media pada 

sport event “Indonesia vs Malaysia” dapat 

berjalan lebih efektif apabila melakukan 

beberapa tahapan yaitu tahapan 

perencanaan dengan beberapa kegiatan 

pengumuman, pendaftaran, penyeleksian, 

konferensi pers jelang pertandingan , 

akreditasi, konfirmasi, dan diakhir dengan 

kegiatan official training. Setelah tahapan 

perencanaan kemudian dilanjutkan pada 

tahap pelaksanaan dengan rangkaian 

kegiatan Registrasi, Jelang Kick Off, Kick 

Off, Mixed Zone, Konferensi Pers dan 

ditutup dengan kegiatan media monitoring. 

Namun penulis mengamati bahwa 

kurangnya tenaga kerja paruh waktu 

sehingga tenaga kerja paruh waktu yang 

bertugas memiliki job desc ganda.  
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SARAN 

 

      Kegiatan penangaanan media pada 

sport event “Indonesia vs Malaysia” telah 

terlaksana dengan baik dikarenakan telah 

mengikuti regulasi dan tahapan yang ada  

namun alangkah lebih baiknya apabila 

menambahkan jumlah tenaga paruh waktu 

yang berkerja pada saat pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 
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ABSTRACT 

In implementing an event, the event organizer has a work division that is responsible for customer satisfaction. 

In increasing customer satisfaction, is the main task of marketing division. In its implementation, the marketing 

division has an important role from the pitching process, negotiation, production to the event execution process. The 

purpose of this study is to find out how the implementation of the Mandiri I See 201 201 in order to increase 

customer satisfaction. The research method used by the writer is observation and the writer uses the results of the 

documentation of the pre event, during event, and post event process. 

 

Keywords: Event Management, Marketing, Exhibition. 

 

ABSTRAK 

Dalam pelaksanaan suatu event, event organizer memiliki divisi kerja yang bertanggung jawab atas kepuasan 

pelanggan. Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, merupakan tugas utama divisi marketing. Dalam 

pelaksanaannya divisi marketing memiliki peran penting dari proses pitching, negosiasi, produksi hingga proses 

eksekusi event. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Mandiri I See Fest 

2019 demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi menggunakan 

hasil dokumentasi dari proses pra event, during event, dan post event. 

 
Kata kunci : Event Management, Marketing, Pameran. 

 

PENDAHULUAN 

 

     Trend global wisata MICE dapat dilihat 

dari laporan yang telah dikeluarkan oleh 

GBTA Foundation sebagai badan penelitian 

dari Global Business Travel Association 

yang telah menganalisa keadaan terkini 

mengenai pengeluaranselama melakukan 

perjalanan bisnis global dan proyeksi 

pertumbuhan selama lima tahun ke depan. 

Berdasarkan penelitian mengenai Global 

Business Spending Outlook 2011-2015, 

diketahui bahwa pengeluaranuntuk 

perjalanan bisnis di seluruh dunia 

meningkat sebesar 8,4% pada tahun 2010 

setelah mengalami penurunan sebesar 7,8% 

pada tahun 2009. Pengeluaran perjalanan 

global diproyeksi meningkat sebesar 9,2% 

pada tahun 2011 menjadi lebih dari US$ 1 

triliun (UNWTO, 2012).  

     Dalam kurun waktu 2001-2010 tersebut 

Indonesia telah mengalami pertumbuhan 

jumlah pertemuan (meeting) sebesar 

10,57%, yaitu dari 24 meeting pada tahun 

2001 menjadi 64 meeting pada tahun 2010. 

Dari tabel tersebut juga terlihat bawah trend 

pertumbuhan meeting di negara-negara 

yang sedang berkembang seperti Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang signifikan 

jika dibandingkan dengan negara-negara 

yang sudah berkembang seperti Amerika 

Serikat (DitjenPen, 2011). 

     Pendukung perkembangan wisata MICE 

Indonesia, berbagai langkah strategis telah 

dilakukan, antara lain: melakukan 

pendekatan Co-Marketing dengan para 

pelaku industri, dan pendekatan komunitas 

yaitu dengan mendukung kegiatan yang 

dilakukan oleh kominitas tersebut serta 

memanfaatkan public figures sebagai 

mailto:ajengsaski24@gmail.com
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ambasador untuk mempromosikan MICE 

dan pariwisata Indonesia (DitjenPen, 2011). 

Pada Rencana Pemasaran Pariwisata 

(Tourism Marketing Plan) 2011 yang 

diluncurkan oleh Menteri Pariwisata pada 

akhir tahun 2010, wisata MICE diharapkan 

dapat menyumbang setengah dari 

penerimaan pariwisata yang diharapkan 

tahun 2011 yaitu sekitar 8,3 miliar dolar. 

Setengah dari penerimaan pariwisata ini 

dapat dicapai karena berdasarkan informasi 

di Jakarta Post, bahwa sekitar 600 event 

MICE diselenggarakan di Indonesia pada 

tahun 2011 yang menunjukkan 

perkembangan dan kontribusi penting 

wisata MICE terhadap pendapatan 

pariwisata di Indonesia (Business Monitor 

International, 2012).  

Berkembangnya industri MICE 

Indonesia salah satunya pameran, 

memberikan peluang bagi mandiri 

menggunakan Pameran sebagai salah satu 

strategi marketing dalam pemasaran 

prosuknya dan menggandeng Kopi Panas 

dalam pelaksanaannya, seperti yang 

dikatakan Pendit (1999:34) yang berbunyi: 

Pameran merupakan suatu kegiatan untuk 

menyebarluaskan informasi dan promosi 

yang ada hubungannya dengan 

penyelenggaraan konvensi atau yang ada 

kaitannya dengan pariwisata, sehingga 

banyaknya perusahaan – perusahaan yang 

menggunakan jasa sebuat event organizer 

untuk merancang event pameran guna 

mempromosikan suatu produk dari 

perusahaan ataupun mempromosikan 

perusahaan itu sendiri. 

 

METODE PENELITIAN  

 

     Metode Penelitian yang digunakan 

adalah metode pengumpulan data dengan 

observasi dan dokumentasi dalam hal ini, 

praktik dilakukan dengan terjun langsung 

terlibat dan jadi bagian  dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi dalam 

penyelenggaraan event Mandiri I See Fest 

2019 Oleh CV. Kopi Panas Jakarta.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

CV Kopi Panas merupakan perusahaan 

jasa penyelenggara MICE (Meeting, 

Incentive, Convention and Exhibition) dan 

juga membuat special event seperti brand 

activation, salah satunya PT. Bank Mandiri 

dalam pelaksanaan Mandiri Isee Fest 2019. 

Yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 27 

September sampai dengan Minggu tanggal 

6 Oktober 2019. Secara garis besar 

pekerjaan yang dilakukan yaitu terkait 

bidang marketing yang dilaksanakan oleh 

Sales Manager dan pekerjaan yang  sebagai 

Assistant Sales Manager, meliputi Pre- 

event, During event, dan Post- event serta 

bertindak melayani Client pada saat 

persiapan hingga dimulainya acara. 

Komponen yang harus dijalankan oleh 

seorang Sales Marketing dalam 

pelaksanaan suatu event yaitu meliputi 

beberapa kegiatan, diantaranya  Pitching, 

Negotiation, dan Execution. Divisi 

marketing CV. Kopi Panas membantu PT. 

Bank Mandiri dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan dalam pelaksanan 

Mandiri I See Fest 2019. 

 

Bagan 1. Proses Penyelenggaraan Mandiri 

I SEE FEST 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITCHING  

MEETING 
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Pembahasan  

Proses pelaksanaan Mandiri I See Fest 2019 

melalui lima tahap diantaranya Meeting, 

Pitching, Negosiasi, Produksi, dan 

Eksekusi. 

 

1. Diawali dengan pemberian brief ini 

yang akan diaplikasikan menjadi sebuah 

proposal konsep yang berisikan konsep 

acara, desain booth yang diinginkan, 

juga material produksi serta budgeting. 

Setelah menerima brief, dalam hal ini 

brief yang diterima berupa penjelasan 

event berupa presentasi client juga 

moodboard. Moodboard ini digunakan 

sebagai acuan pembuatan konsep desain 

booth yang akan dibuat. Berikut ini 

contoh moodboard yang diberikan oleh 

client.  

2. Konsep yang telah disusun berdasarkan 

brief dan moodboard yang telah 

diberikan oleh client dan telah 

diperhitungkan komponen, aminities, 

dan bahan bahan yang akan 

dipergunakan dalam pembangunan 

booth oleh team produksi, akan dibuat 

dalam bentuk budgeting secara 

keseluruhan oleh tim drafter, dengan 

diskusi bersama tim marketing. 

Perhitungan secara rinci segala aspek  

3. yang masuk kedalam budget, termasuk 

manpower, entertainment, maintenance 

produksi, serta transportasi dan 

akomodasi juga diperhitungkan secara 

rinci oleh tim drafter dan dikemas dalam 

bentuk quotation, sebelum akhirnya 

proposal dan quotation dikirimkan oleh 

tim marketing kepada client 

berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan oleh client. 

4. Budgeting event yang dimasukan 

kedalam Quotation yang dikirimkan 

kepada pihak client akan dibagi dua 

antara budgeting real dengan yang 

sudah di negosiasi, hasil negosiasi akan 

di review bersama tim creative dan 

produksi, apabila memungkinkan dan 

tetap terjadi keuntungan didalamnya 

maka produksi akan tetap dijalankan 

sesuai hasil negosiasi. Keputusan 

negosiasi akan diambil berdasarkan 

keuntungan dua belah pihak, Event 

organizer dan PT. Bank Mandiri 

5. Pada point dijabarkan bagaimana 

persiapan proses produksi dalam Event 

Mandiri I See Fest 2019 dari tahap 

pembuatan checklist dan Timeline 

produksi secara mendetail dan 

diaplikasikan pada event Mandiri I See 

Fest 2019. Setelah menerima gambar 

kerja, divisi produksi akan 

mengirimkan gambar kerja kepada 

vendor yang telah ditunjuk dan 

dipercayai dalam prose pembangunan 

booth dan menyanggupi dalam timeline 

yang telah disusun sebelumnya 

berdasarkan kesepakatan event 

organizer dengan pihak client. Contoh 

bagaimana bentuk gambar kerja dengan 

item-item yang terdapat didalamnya. 

6. Eksekusi event semua kegiatan yang 

dilaksanakan menuju pelaksanaan event 

Mandiri I See Fest tetap mengacu pada 

timeline yang telah dibuat. 

 

 

EXECUTION  

NEGOTIATION  

PRODUCTION 
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Tabel 2. Data Kepuasan Pelanggan 

Mandiri I See Fest 2019 

RESPONDEN 

CUKU

P BAIK 

SANGA

T BAIK 

JUMLAH 4 84 122 

JUMLAH 

PRESENTAG

E 0.019 0,4 0,58 

HASIL 1,90% 40% 58% 

 

     Pada hasil diatas mendapatkan hasil dari 

kepuasan pelanggan bahwa didapatkan 

presentasi sebesar 1,90% pada penilaian 

Cukup Baik, 40% pada penilaian Baik, dan 

58% penilaian Sangat Baik. Dari hasil ini 

dapat dikatakan tingkat kepuasan pelanggan 

yang mendatangi dan mengunjungi Booth 

Mandiri I See Fest, tingkat kepuasannya 

cukup tinggi dan sangat minim tingkat 

ketidak puasan. 

 

KESIMPULAN 

 

     Pada persiapan pelaksanaan event 

Mandiri I See Fest 2019 bagaimana 

pengaplikasian Pitching, briefing dan 

negosiasi sangat berpengaruh dalam 

persiapan pelaksaan event Mandiri I See 

Fest 2019. Penentuan konsep yang baik 

sangat ditentukan dengan bagaimana 

penyampaian brief yang baik dan benar 

pula, serta komunikasi yang baik antara 

pihak event organizer dengan pihak client. 

Harga terbaik yang ditentukan juga dapat 

terjadi dengan negosiasi yang dilakukan 

pihak Marketing Event kepada vendor 

terkait maupun client, sehingga dapat 

mencapai keuntungan. Semua terlaksana 

sesuai procedur pelaksanaan. 

 

SARAN 

 

     Penulisan ini mengandung banyak 

keterbatasan, keseluruhan eksekusi yang 

dilakukaan CV Kopi Panas dari mulai 

persiapan, pelaksanaan, sampai 

menghadapi kendala dan solusi sudah 

sangat baik, terstruktur, juga rapih. Saya 

berharap perushaan dapat mempertahankan 

detail dari segala pekerjaannya. 
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ABSTRACT 

Digital Marketing is a marketing activity or promotion of a brand or product using digital media or the internet. 

One way to support events and raise awareness for the public is to use digital influencers. Digital influencers are 

a phenomenon in product promotion in the digital media industry. Digital Influencers are individuals or figures 

in social media who have a large or significant number of followers, and what they say can influence their 

followers. This study aims to analyze Digital Influencers in studying a workshop. The research method uses 

qualitative considerations and case study methods. Data collection was carried out through workshops by 

collecting and directly collecting workshop activities. The data collected was analyzed using assessment 

techniques of engagement level and percentage of achievement that entered the data into categories. The results 

revealed, using Digital Influencers in promotional activities is a very optimal way. It is necessary to consider the 

involvement that occurs between the influencer and his followers, and consider the audience of the influencer. It 

is expected to schedule influencers' posts so that posting will run more regularly and optimally. 

 
Keyword: Digital Marketing, Digital Influencer, Engagement Rate, Persentage Rate. 

 
ABSTRAK 

Digital Marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media 

digital atau internet. Salah satu cara untuk mempromosikan sebuah event dan meningkatkan kesadaran kepada 

publik adalah dengan menggunakan Digital influencer. Digital influencer adalah sebuah fenomena dalam promosi 

produk di industri media digital. Para Digital Influencer merupakan seseorang atau figur dalam media sosial yang 

memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi 

perilaku dari pengikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Digital Influencer dalam mempromosikan 

suatu workshop. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi dengan cara turun dan mengamati langsung kegiatan workshop. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan menggunakan teknik pengukuran Engagement rate dan Persentage Reach yang menempatkan 

data ke dalam kategori. Hasil penelitian mengungkapkan, menggunakan Digital Influencer dalam kegiatan 

promosi merupakan suatu cara yang sangat optimal. Perlu diperhatikan engagement yang terjadi antara influencer 

dan followersnya, dan seberapa percaya khalayak terhadap sosok influencer tersebut. Disarankan untuk membuat 

jadwal posting para influencer sehingga pemostingan akan berjalan dengan lebih teratur dan optimal. 

 
Kata Kunci: Influencer Digital, Pemasaran Digital, Engagement Rate, Persentage Rate. 

 

PENDAHULUAN 

 

      Kegiatan promosi suatu perusahaan atau 

corporate mengalami kemajuan dan inovatif, 

berbagai ide dilakukan untuk 

mempromosikan barang atau produk tidak 

hanya melalui iklan, sponsor dan brosur. 

Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan 

untuk melakukan promosi, salah satunya 

adalah dengan mengadakan sebuah event 

untuk meningkatkan Brand Image di 

masyarakat. Salah satu cara untuk 

mempromosikan produk atau event adalah 

menggunakan platform Instagram. Pada 

mailto:farahnabl23@gmail.com
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konteks ini, bermunculan pihak ketiga yang 

dinamakan Digital Influencer. 

Melakukan promosi produk dengan 

memanfaatkan digital influencer adalah suatu 

yang patut dipertimbangkan dalam kegiatan 

promosi di era digital ini, terutama untuk 

produk yang memiliki khalayak sasaran para 

generasi milenial, yang sangat engaged 

dengan digital media. Penggunaan digital 

influencer sangat efektif digunakan untuk 

mempromosikan produk maupun event. 

Tujuan perusahaan menggunakan influencer 

adalah untuk membentuk awereness dan 

meningkatkan engagement terhadap event 

tersebut. 

Para digital influencer ini menjalankan 

fungsi promosi dari mulut ke mulut atau yang 

dikenal dengan Word of Mouth (WOM). 

Sebuah survey iteratur dari majalah Forbes 

mengungkapkan bahwa 92 persen konsumen 

lebih percaya kepada influencer 

dibandingkan iklan atau cara endorse 

tradisional melalui selebriti. Maka tak aneh 

jika digital influencer ini dapat menjalankan 

fungsi promosi lebih efektif melalui word of 

post. 

Keuntungan lain melakukan promosi 

melalui influencer di Instagram juga terkait 

dengan fitur yang dimiliki Instagram, seperti 

dapat menshare iterat media social lain, 

menggunakan fasilitas hashtag sehingga 

posting tersebut dapat mudah dicari, juga 

dapat memanggil (tag) teman atau pihak- 

pihak lain yang relevan dengan produk, atau 

meneruskan produk ke orang-orang 

tertentu.Itu kenapa banyak iteraturel endorser 

melakukan riset hastag dengan presisi. 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, 

penelitian ini: (1) berfokus pada peran digital 

influencer dalam mempromosikan sebuah 

event workshop HCI x GET 2019 Palembang; 

dan (2) Hasil dari kegiatan promosi melalui 

media Instagram yang dilakukan oleh digital 

Influencer. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode studi 

kasus untuk mendapatkan data yang relevan 

dan akurat. Studi kasus dipilih karena 

fenomena digital influencer dalam 

mempromosikan sebuah event merupakan 

sebuah kasus yang bersifat spesifik dan 

kontekstual. 

Subyek yang dijadikan penelitian adalah 

akun Instagram @boylagi dan 

@adnansaputroo. Subyek penelitian 

merupakan sesuatu yang diteliti yaitu dapat 

berupa orang, benda, maupun lembaga. 

Adapun obyek pada penelitian yang 

dilakukan adalah mendeskripsikan peran 

digital influencer dalam mempromosikan 

event di media social yaitu Instagram. Obyek 

penelitian merupakan sifat keadaan 

dari suatu benda, orang, maupun sasaran 

penelitian. 

Pengumpulan data dikumpulkan dari hasil 

observasi peneliti terhadap akun @boylagi 

dan @adnansaputroo. Data yang sudah 

terkumpul akan dilakukan analisis dan 

pengolahan data untuk mendapatkan hasil 

yang relevan dan akurat. 

Dalam jurnal ini digunakan teknik analisis 

data kualitatif dimulai dari analisis berbagai 

data yang berhasil dikumpulkan melalui 

observasi dan iterature media online. 

Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke 

dalam kategori- kategori tertentu. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/ 
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kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2016). 

Penelitian kualitatif berpijak pada 

paradigm interpretivis yang memiliki desain 

penelitian berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Desain penelitian kualitatif 

diantaranya adalah penelitian naratif, 

fenomenologi, grounded theory, etnografi, 

studi kasus, dan penelitian tindakan (Denzin 

dan Lincoln, 1994; Creswell, 2007). 

Penelitian naratif didefinisikan sebagai 

“pernyataan lisan atau teks tertulis yang 

memberikan penjelasan tentang suatu 

peristiwa atau tindakan atau serangkaian 

peristiwa atau tindakan, dan kronologis yang 

terhubung”. Penelitian fenomenologi 

menjelaskan arti dari pengalaman hidup 

individu atau kelompok (Creswell, 2007). 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Event ini merupakan sebuah workshop 

yang bekerjasama dengan Home Creadit 

Indonesia yang bertujuan untuk membagikan

 pengetahuan untuk memaksimalkan 

Instagram untuk dijadikan blog pribadi, 

bisnis, hiburan, endorsing, dan lainnya. 

Influencer yang di pilih pada event ini adalah 

@boylagi dan @adnansaputroo, dan 

influencer ini akan menjadi narasumber untuk 

membagikan pengalamannya dalam 

menggunakan dan memaksimalkan 

Instagram. Digital influencer adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi, merubah 

opini dan perilaku secara online, umumnya 

melalui social networking. Secara sederhana, 

digital influencer adalah mereka yang 

memiliki pengaruh yang besar di social 

media. Maka dari itu, diperlukannya promosi 

menggunakan digital influencer dengan 

menggunakan media Instagram oleh akun 

@boylagi dan @adnansaputroo. 

      Kegiatan promosi pada event di 

Palembang ini dilakukan dengan cara para 

influencer memposting informasi mengenai 

workshop ini di akun instagramnya masing-

masing, sehingga para calon peserta tertarik 

untuk mengikuti workshop. Target peserta 

adalah 100 peserta. 

 

Gambar 1. Materi Promosi Melalui Story 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil data olahan 

 

Melakukan promosi menggunakan digital 

influencer melalui media Instagram bertujuan 

untuk membangun keterikatan dengan 

konsumen (engagement). Tingkat 

keberhasilan kegiatan promosi melalui media 

Instagram dapat diukur menggunakan tingkat 

Engagement Rate dan persetage Reach. 

 

Gambar 2. Tabel Pengukuran 

Engagement rate dan Persentage Reach 

 

 

Benchmark Engagement Rate 

Kurang dari 1% = low engagement rate 
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Antara 1% - 3.5% = Average/good 

engagement rate 

Antara 3.5% - 6% = High Engagement 

Rate 

Diatas 6% = Very High Engagement Rate 

PERCENTAGE % REACH 

Diatas 20 % = Good 

sumber : hasil data olahan 

 

Setelah para digital influencer melakukan 

kegiatan promosi dengan cara memposting 

informasi mengenai event, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Hasil posting influencer 

Palembang 

 
sumber : hasil data olahan 

 

Pembahasan 

Hasil posting influencer Palembang, 

Engagement rate Boylagi dan Adnansaputroo 

termasuk memiliki pengaruh yang baik yaitu 

diantara 1%-3,5%. Hal ini membuktikan 

bahwa akun @Boylagi dan @Adnansaputroo 

memiliki pengaruh yang baik terhadap 

promosi yang dilakukan. 

Persentage Reach mencapai angka 73%. 

Berdasarkan gambar 2 Tabel Pengukuran 

engagement rate dan persentage reach, 

persentage reach yang mecapai angka >20% 

memiliki arti jumlah yang melihat postingan 

tersebut sangat banyak, sehingga informasi 

event tersebar dengan sangat baik. 

Kegiatan promosi berjalan dengan baik, 

hal tersebut dibuktikan dengan jumlah peserta 

yang hadir sudah melebihi target peserta yang 

sudah ditentukan. Target yang sudah 

ditentukan adalah 100 peserta, total perserta 

yang hadir adalah 152 peserta. 

Pelaksanaan kegiatan promosi melalui 

media Instagram adalah melakukan promosi 

event melalui media Instagam dengan 

memposting instastories atau feed dari para 

influencer untuk memberikan informasi 

mengenai event dan menimbulkan 

ketertarikan pengunjung untuk mengikuti 

workshop ini dan untuk meningkatkan 

engagement. Dalam pelaksanaan kegiatan 

promosi melalui media Instagram ini, sudah 

berjalan dengan baik dan diatas rata-rata. 

Hasil kegiatan promosi melalui media 

Instagram adalah berdasarkan dari data yang 

telah diolah, seluruh kegiatan promosi 

melalui media Instagram berjalan dengan 

optimal. Total Persentase reach >20%, yaitu 

73%. Berdasarkan pengukuran engagement 

rate bahwa diatas dari 20% merupakan reach 

yang sangat baik. 

 

KESIMPULAN 

 

Engagement rate tertinggi adalah akun 

@adnansaputroo dengan persentase 3% 

dimana berdasarkan pengukuran engagement 

rate antara 1%-3,5%% adalah engagement 

yang baik dan tidak ada engagement rate 

yang kurang dari 1% maka dari itu, seluruh 

kegiatan promosi melalui media Instagram 

berjalan dengan baik. 

Kendala yang dihadapi selama event 

berlangsung adalah tidak ditentukan jumlah 

postingan yang harus dilakukan per hari 

untuk para influencer, sehingga pemostingan 

tidak teratur. 

 

SARAN 

 

Solusi dari permasalahan yang muncul 

adalah membuat timeline untuk jadwal 

posting para influencer beserta dengan 

materinya. Sehingga pemostingan akan 
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berjalan dengan lebih teratur dan optimal. 
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ABSTRACT 

Registration in event is important because it is the first step for participant to be able following the whole 

activity. Holding an event with the number of participants would require an appropriate registration system, in 

determining the system is certainly through several processes until it can be used in the event. The problem in 

research is how the process of registration in pre and during event.  The objectives of research to identify the 

process of registration pre and during event. The method of research used is qualitative while method collecting 

of data used observation which directly to the staff registration. Data analysis describes the process of 

registration pre and during event. The locus of research is 6th Asia Respiratory Leadership Forum 2019 in Hotel 

Grand Sheraton Jakarta. The results showed that the registration process done by the participants in the forum 

event was divided into two phases. 1) Pre-registration of the event, participants register by sending an 

attendance email containing the name, personal contact, and booking of arrival to the organizer. 2) During the 

event registration, participants who have pre-registered then proceed to re-registration booth by showing their 

name and email confirmation while participants who have not yet registered will register manually onsite. 

 

Keyword: Forum Event, Pre-Registration, Registration Process, Re-Registration 

 

ABSTRAK 

Registrasi pada event penting dilakukan karena menjadi tahapan awal bagi peserta untuk dapat mengikuti 

rangkaian kegiatan acara. Penyelenggaraan event dengan jumlah peserta yang banyak membutuhkan sistem 

registrasi yang tepat, dalam menentukan sistem tersebut tentu melalui beberapa proses persiapan. Perumusan 

masalah pada penelitian adalah bagaimana proses registrasi pada pre dan during event. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk mengidentifikasi proses registrasi pada pre dan during event. Metode penelitian menggunakan 

kualitatif sedangkan metode pengumpulan data menggunakan observasi langsung kepada staf registrasi. Analisis 

data yang digunakan menjelaskan pada proses registrasi pre dan during event. Lokus penelitian yaitu pada event 

6th Asia Respiratory Leadership Forum 2019 di Hotel Grand Sheraton Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses registrasi yang dilakukan oleh peserta pada event forum terbagi menjadi dua tahap. 1) Pre-

registrasi event, peserta melakukan registrasi dengan mengirimkan email kehadiran yang berisi nama, kontak 

pribadi, dan bukti booking kedatangan kepada organizer. 2) During registrasi event, peserta yang sudah 

melakukan pre-registrasi selanjutnya menuju booth re-registrasi dengan menunjukkan nama dan konfirmasi 

email sedangkan peserta yang belum terdaftar melakukan onsite registrasi secara manual. 

 

Kata Kunci: Event Forum, Pre-Registrasi, Proses Registrasi, Re-Registrasi 

 

 

PENDAHULUAN  

 

     Kegiatan event MICE (Meeting, 

Incentive, Convention dan Exhibtion) di 

Indonesia semakin bertambah setiap 

tahunnya seiring dengan permintaan yang 

datang. MICE sendiri menurut Yoeti 

(2000:13), merupakan suatu rangkaian 

kegiatan para pengusaha atau profesional 

berkumpul pada suatu tempat yang 

terkondisikan oleh suatu permasalahan, 

pembahasan dan kepentingan yang sama. 

     Dalam menyelenggarakan event MICE 

dibutuhkan persiapan yang baik dari 

berbagai aspek pendukung sehinga event 

dapat berjalan dengan lancar. Salah satu 

aspek tersebut adalah registrasi. Menurut 

Anderson (2010:273) registrasi merupakan 

tempat pertama para tamu melakukan 

kontak, staf registrasi yang ditugaskan 

mailto:nabilafarn@gmail.com
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untuk memberikan salam kepada tamu. 

Registrasi menjadi tahapan awal yang 

harus dilakukan oleh peserta untuk dapat 

mengikuti rangkaian event. Event dengan 

melibatkan jumlah peserta yang banyak 

dibutuhkan penanganan yang tepat dalam 

mengelolanya yaitu dengan sistem 

registrasi yang sistematis.      

     Sistem registrasi yang masih banyak 

digunakan pada event saat ini yaitu 

registrasi secara manual atau mengisi 

formulir. Registrasi secara manual menurut 

Lynn van der Wagen et al., (2018) 

menjelaskan komponen pada laporan atau 

formulir data peserta sebaiknya berisikan 

data demografis (pengelompokan 

berdasarkan data kependudukan seperti 

usia, jenis kelamin, pekerjaan dan lain-

lain) yang berguna untuk melakukan 

kegiatan marketing dan penjualan. 

     Adapun beberapa tahapan dalam 

registrasi yang dijabarkan oleh Gunawijaya 

dkk (2006: 35) terbagi dalam dua tahap 

yaitu:  

a. Tahap pendataan  

Tahap pendataan adalah tahap dimana 

peserta memberikan informasi lengkap 

mengenai data pribadi serta program 

acara yang ingin diikuti pada saat event 

berlangsung.  

b. Tahap pelaksaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ini, seluruh 

peserta harus melakukan registrasi, bagi 

yang sudah terdaftar maupun yang 

belum terdaftar. Pada tahap pelaksanaan 

terdapat dua macam registrasi baik bagi 

yang sudah terdaftar maupun yang 

belum terdaftar, yaitu:  

1) Pendaftaran ulang (Re-registration)  

2) Pendaftaran ditempat (On site 

registration/go show)  

Melalui penjabaran diatas, penelitian 

yang dilakukan yaitu membahas proses  

registrasi pada event forum dengan 

bertujuan untuk mengetahui proses atau 

tahapan registrasi pada pre dan during 

event yang dilakukan secara manual.  

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif, yaitu dengan disajikan 

berupa teks atau narasi berdasarkan data 

dan informasi. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode observasi 

yaitu dengan mengamati secara langsung 

pada proses registrasi yang dilakukan 

sebelum (pre) dan saat (during) event, dan 

metode dokumentasi dengan menyimpan 

data terkait dalam bentuk foto, catatan, 

dokumen dan lain-lain.  

     Tempat dalam melakukan penelitian ini 

adalah pada pelaksanaan event 6th Asia 

Respiratory Leadership Form 2019 di 

Hotel Grand Sheraton Jakarta pada tanggal 

12-13 Oktober 2019. Lama penelitian 

dilakukan selama tiga bulan dimulai pada 

bulan September hingga Desember 2019, 

yaitu dengan rincian satu bulan persiapan 

sebelum event berlangsung hingga satu 

bulan setelah event.  

     Objek yang diteliti adalah proses 

kegiatan registrasi pada sebelum dan saat 

penyelenggaraan event forum berlangsung 

dengan sampel penelitin pada 10 orang staf 

registrasi yang bertugas.  

     Kriteria inklusi pada penelitian yaitu 

wanita dan pria, usia antara 20-30 tahun 

serta menguasai penaganan registrasi. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Berikut temuan yang didapatkan dan 

dijabarkan dalam bentuk flowchart pada 

proses pelaksanaan registrasi event forum: 

      

Tahapan Pre Registrasi Event  
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Gambar 1. Flowchart Pre Registrasi 

 
 

sumber : hasil data olahan 

 

Tahapan During Registrasi Event  

 

Gambar 2. Flowchart During Registrasi 

 
sumber : hasil data olahan  

 

Pembahasan 

 

     Berikut pembahasan berdasarkan kedua 

flowchart diatas untuk tahapan pada 

registrasi: 

 

Tahapan Pre Registrasi Event 

     Uraian dari tahapan persiapan yang 

dilakukan pada pre registrasi peserta: 

a. Pihak klien akan mengirimkan 

undangan event melalui email kepada 

calon peserta. Undangan bersifat 

internal atau berasal dari perusahaan 

yang sama dengan klien.   

b. Peserta yang bersedia hadir 

mengirimkan balasan email kepada 

klien dengan format nama, kontak yang 

dapat dihubungi, beserta bukti booking 

flight bagi peserta dengan penerbangan 

internasional maupun lokal. Bukti 

booking flight bertujuan untuk 

menentukan data keperluan akomodasi 

dan transportasi peserta..  

c. Peserta yang tidak bersedia hadir dapat 

mengabaikan undangan yang masuk.  

d. Pihak klien selanjutnya mengirimkan 

data peserta yang telah melakukan 

konfirmasi kepada organizer untuk 

selanjutnya diolah.   

Tahapan During Registrasi Event 

      Uraian dari tahapan persiapan yang 

dilakukan pada pre registrasi peserta: 

a. Peserta melakukan registrasi sesuai 

dengan kategori dipilih pada booth 

registrasi yang terdapat tepat didepan 

gate ballroom.   

b. Peserta yang datang akan diarahkan 

langsung untuk menuju booth registrasi 

sesuai dengan nama negaranya masing-

masing 

c. Peserta belum terdaftar melakukan 

registrasi ditempat (on site 

registration), peserta diharuskan 
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mengisi absen kosong untuk 

menuliskan nama, negara beserta 

jabatan atau gelar. 

d. Peserta sudah terdaftar melakukan re 

registration, peserta dapat langsung 

menandatangani sesuai nama pada 

kotak yang tersedia.  

e. Staf registrasi memberikan badges, 

peserta yang telah melakukan re 

registrasi maupun on site registrasi 

akan diberikan badges.  

f. Peserta memasuki ballroom dan 

mengikuti rangkaian event. 

      Kesesuaian dari kedua tahap yang 

dilakukan pada event forum tersebut sesuai 

dengan teori yang telah dijabarkan oleh 

Gunawijaya dkk (2006: 35) yaitu terdapat 

tahap pendataan dan tahap pelaksanaan. 

Teori ini dianggap cocok dengan keadaan 

dilapangan karena dapat memudahkan 

organizer dalam pengumpulan data peserta 

dan melakukan perkiraan ketersediaan 

akomodasi dan transportasi.   

      Adapun ketidaksesuaian registrasi 

secara manual yang telah dijabarkan oleh 

Lynn van der Wagen et al., (2018) dengan 

keadaan dilapangan adalah formulir pada 

event forum tersebut hanya berisikan 

kolom nama dan kolom tandatangan. 

Kelebihan formulir dengan hanya tersedia 

2 kolom adalah dapat mempersingkat 

waktu pengisian namun kekurangannya 

adalah data yang diperoleh tidak terperinci.  

     Hasil pengamatan yang dilakukan pada 

tahap pre-registrasi terdapat kekurangan 

dimana proses registrasi berjalan secara 

lambat karena terdapat tiga pihak yang 

terlibat antara peserta, klien dan organizer. 

Sedangkan pada re-registrasi dan onsite 

registrasi yang dilakukan secara manual 

pada during event memiliki kekurangan 

dibandingkan dengan registrasi yang 

dilakukan dengan teknologi. Registrasi 

secara manual sesuai diterapkan apabila 

jumlah pesertanya kurang dari 100 orang, 

namun pada event forum ini terdapat 300 

orang sehingga menyebabkan 

penghambatan antrian untuk registrasi dan 

keterbatasan staf registrasi untuk 

melakukan pencarian nama peserta.       

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan pada penelitian ini adalah 

terdapat dua tahap registrasi yang 

digunakan pada event forum. Tahap pre- 

registrasi event dimulai dengan pihak klien 

menyebarkan undangan event secara 

tertutup kepada calon peserta, peserta yang 

bersedia hadir melakukan konfirmasi 

kehadiran dengan membalas email dan 

menyertakan nama, kontak serta bukti 

booking tiket penerbangan, kemudian 

pihak klien mengirimkan data peserta yang 

telah melakukan registrasi pada organizer. 

Tahap during registrasi event yang terbagi 

menjadi dua, re registration apabila 

peserta sudah melakukan pendaftaran dan 

on site registration apabila peserta belum 

terdaftar. Registrasi dilakukan secara  

perbaikimanual yaitu peserta 

menandatangani absen yang tersedia dan 

mengisi daftar absen kosong bagi onsite 

registrasi, kemudian peserta akan diberikan 

badges sebagai tanda sudah melakukan 

registrasi dan dapat mengikuti event.      

 

SARAN 

 

     Saran yang diberikan dalam proses pre 

registrasi event adalah sebaiknya 

membuatkan website resmi event yang 

memudahkan peserta untuk melakukan 

registrasi dan mempercepat kinerja 

organizer dalam input data. Sedangkan 

untuk re-registrasi dan onsite registrasi 

sebaiknya menggunakan perangkat 

komputer sehingga tidak terjadi antrian 



 

Nabila Berliana Farani, Etty Khongrat. (2020). 

peserta untuk melakukan registrasi dan 

memasuki venue.  
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ABSTRACT  

Tasikmalaya October Festival Activity 2019 was held at the City of Tasikmalaya, on October 13, 2019. The 

annual event in the framework of the Tasikmalaya City Anniversary is held by Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan, and Pariwisata (Disporabudpar) by preparing the concept with the theme "Gebyar Pesonan 

Payung Geulis ", for efforts to improve tourism, and also realize the vision and mission in the context of the 

promotion of creative products in the City of Tasikmalaya. This research discusses how effectiveness in 

organizing events. The purpose of this research is to find out how the Tasikmalaya October Festival 2019 (TOF 

2019) event is held until the end of the event, and also to help fulfill the final project. The method of analysis in 

this research is the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study suggest that 

this event is very influential for the promotion of creative products in the City of Tasikmalaya, because it is in 

accordance with the objectives of realizing the vision and mission. This journal will bring speakers through the 

writer's experience and research on how to organize the 2019 Tasikmalaya October Festival (TOF) event. 

 

Keyword: Tourism, Event, Festival, Promotion. 

 

ABSTRAK 

Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival 2019 telah dilaksanakan di Kota Tasikmalaya, pada tanggal 13 Oktober 

2019. Penyelenggaraan acara tahunan dalam rangka Hari Ulang Tahun/HUT Kota Tasikmalaya ini diadakan oleh 

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dengan menyiapkan konsep dengan 

tema “Gebyar Pesona Payung Geulis”, untuk upaya meningkatkan pariwisata, dan juga mewujudkan visi, dan 

misi dalam rangka promosi produk kreatif Kota Tasikmalaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana 

efektifitas  dalam penyelenggaraan acara. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

diselenggarakannya event Tasikmalaya Oktober Festival 2019 (TOF 2019) hingga selesai acara, dan juga untuk 

membantu memenuhi tugas akhir. Metode Analisis dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa event ini sangat berpengaruh untuk rangka promosi 

produk kreatif Kota Tasikmalaya, dikarenakan  sesuai dengan tujuan mewujudkan visi dan misi. Dalam jurnal ini 

akan membawa pembicara melalui pengalaman dan penelitian penulis tentang bagaimana penyelenggaraan event 

Tasikmalaya Oktober Festival (TOF) 2019. 

 

Kata Kunci: Pariwisata, Event, Festival, Promosi. 

PENDAHULUAN 

 

Pariwisata merupakan sektor yang 

potensial untuk dikembangkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah, 

karena selain memberikan keuntungan bagi 

tempat wisata itu sendiri juga memberikan 

keuntungan pada infrastruktur yang 

menjadi pendukungnya, seperti rumah 

makan, tempat penginapan, kesenian, 

sentra industri, pusat oleh-oleh, dsb. Daya 

tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan 

alam, budaya, dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

Sehubungan dengan upaya 

meningkatkan pariwisata di Kota 

Tasikmalaya, event Festival ini secara rutin 

dilaksanakan setiap tahunnya sebagai salah 

satu upaya mewujudkan visi, dalam rangka 

promosi produk kreatif  Kota Tasikmalaya, 

sebagai kalender event dengan tema 

Payung Geulis sebagai salah satu unggulan 

Kota Tasikmalaya. 
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Festival merupakan sarana komunikasi 

yang penting untuk membangun, 

memberdayakan, dan pengakuan suatu 

identitas budaya. Karenanya, sebagai 

sebuah sarana komunikasi, maka sudah 

selayaknya sebuah event festival 

direncanakan melalui proses perencanaan 

strategis komunikasi agar dapat berjalan 

dengan efektif (Adrienne L/ Kaeppler 

dalam Falassi. 1987:23). Festival adalah 

suatu fenomena social yang pada 

hakekatnya dijumpai dalam semua 

kebudayaan manusia. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang diambil dalam 

penelitian ini adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi secara 

langsung. Penelitian ini dilakukan selama 

tiga bulan selama praktik lapangan kerja 

pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 

di Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata 

(Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, 

dimana penulis Jurnal ini dibuat 

berdasarkan hasil pengamatan secara 

langsung data secara lisan maupun tertulis 

yang berhasil dikumpulkan oleh penulis 

selama proses penyelenggaraan 

Tasikmalaya oktober festival. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata merupakan 

organisasi pemerintah yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, yang mampu 

menjalankan perannya dengan baik, 

terlebih lagi dalam hal melestarikan 

muatan lokal berupa karya seni yang 

menjadi identitas daerah Kota 

Tasikmalaya, dengan mengerahkan segala 

kemampuan dasar memberikan perhatian 

kepada setiap pelaku seni (seniman). Dinas 

Kepemudaan , Olahraga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata (Disporabudpar) Kota 

Tasikmalaya merupakan satu dari beberapa 

satuan kerja perangkat daerah di 

lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. 

Disporabudpar Kota Tasikmalaya 

mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintah 

daerah dan tugas pembantuan di bidang 

kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan 

pariwisata. Disporabudpar Kota 

Tasikmalaya juga telah dilimpahkan 

sebagian kewenangan Walikota dalam 

mengurus urusan pemerintah terhadap 

bidang pemerintahan yang menjadi tugas 

pokok dan fungsi. Persiapan Tasikmalaya 

Oktober Festival 2019 bekerja sama 

dengan event organizer untuk membantu 

acara tersebut. Dalam persiapan tersebut 

Disporabudpar dan event organizer 

menyiapkan konsep, dan tujuan 

dilaksanakannya event tersebut. 

 

Pembahasan 

Dalam aktivitas event Tasikmalaya 

Oktober Festival 2019 dengan tema 

“Gebyar Pesona Payung Geulis” memiliki 

persiapan yang akan adanya peserta 

karnaval yang harus mendaftar terlebih 

dahulu, peserta yang mendaftar harus 

melampirkan lembar sinopsisnya/narasi, 

setelah itu peserta akan mengikuti 

technical meeting dan mengikuti gladi 

bersih. Pada saat hari H berlangsung, tim 

karnaval budaya akan tampil sesuai nomor 

urut, dan peserta tersebut akan 

menampilkan karya terbaiknya, lalu 

seluruh tim jampana festival memiliki 

waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 

greeting/penghormatan di panggung utama 

kepada seluruh audiens. 
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Berikut ini adalah penjelasan dari 

serangkaian aktivitas Tasikmalaya Oktober 

Festival 2019: 

 

Gambar 1.  Lembar synopsis/narasi 

 
Sumber: Disporabudpar Kota Tasikmalaya 

(2019) 

 

Lembar synopsis/narasi berisi 

penjelasan tentang kostum dan penampilan 

tim tersebut, yang akan diserahkan dan 

ditampilkan kepada panitia. 

Dalam pembagian Juknis peserta yang 

mengikuti acara Tasikmalaya Oktober 

Festival diberikan pengarahan dalam event 

tersebut, dan juga dibagikannya lembar 

synopsis/narasi yang harus diisi dan di 

kumpulkan sebelum gladi resik 

dilaksanakan. 

Pada saat gladi resik dilaksanakan, 

semua peserta diberikan nomor urut untuk 

masuk pada barisan acara, dan diberikan 

pelatihan. 

 

Gambar 2. Dokumentasi event 

Tasikmalaya Oktober Festival 2019 

 
Sumber: data diolah oleh penulis 

 

Berikut adalah dokumentasi pada hari 

pelaksanaan berlangsung. Gambar tersebut 

merupakan bagian dari peserta yang 

menampilkan penampilan kostumnya yang 

unik 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

analisis observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan Tasikmalaya Oktober 

Festival 2019 telah menyelesaikan 

tugasnya untuk mewujudkan visi dalam 

rangka promosi kreatif Kota Tasikmalaya, 

agar diketahui oleh seluruh Indonesia 

bahwa Tasikmalaya memiliki sebuah 

kreatifitas yang sangat unik dengan adanya 

Payung Geulis khas Kota Tasikmalaya. 

 

SARAN 

 

Penelitian ini masih memiliki 

keterlibatan dalam melakukan proses 

penyelenggaraan event Tasikmalaya 

Oktober Festival 2019 yang selalu 

dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk 

merayakan hari ulang tahun Kota 

Tasikmalaya. Saran dari saya untuk 
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Disporabudpar Kota Tasikmalaya yaitu 

untuk lebih memodernkan acara tersebut, 

agar pemuda/pemudi lebih tertarik dengan 

adanya acara tersebut, bisa saja dengan 

mengkolaborasi tradisional dengan 

modern. 
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ABSTRACT 

In handling music concerts, the artist is the most important and foremost thing, so effective and efficient artist 

management is needed to organize a music concert. Artist management activities, in this case, are the maintenance 

and maintenance of the relationship between the artist and the promoter, starting from planning, organizing, directing, 

controlling, and supervising by utilizing human resources and other resources to achieve a predetermined goal, 

especially when there are one of the events such as the Alternada Tour in five cities. This study aims to determine how 

the application of artist management at the Alternada Tour Event. The research method used in this research is 

descriptive qualitative method and methods of observation and interviews. The implementation of artist management 

activities at the Alternada Tour Event creates an artist management workflow that finalizes the event concept and 

finalizes the event budget, ending with meeting riders. This study indicates that there are several challenges in the 

Alternada Tour Event, such as meeting riders for artists and other difficulties. However, this can be overcome by 

preparing and implementing artist management that supports the promoter efficiently and adequately. 

 

Keyword:. Artist Management; Music Concert; Tour; Promoter 

 
ABSTRAK 

Dalam penanganan konser musik, artis merupakan hal yang paling penting dan utama sehingga diperlukan manajemen 

artis yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan konser musik. Kegiatan manajemen artis dalam hal ini 

yaitu mengatur dan menjaga hubungan antara artis dengan promotor, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya 

lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, apalagi bagi ketika ada salah satu event seperti Alternada 

Tour di lima kota. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penerapan manajemen artis pada Event 

Alternada Tour. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dan metode 

pengumpulan data observasi serta wawancara. Penerapan kegiatan manajemen artis yang dilakukan pada Event 

Alternada Tour diantaranya yaitu membuat workflow manajemen artis yang diawali dengan finalisasi konsep event dan 

finalisasi budget event lalu diakhiri dengan pemenuhan riders. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa tantangan dalam Event Alternada Tour, seperti pemenuhan riders bagi para artis, serta tantangan lainnya. 

Namun hal ini dapat teratasi proses persiapan dan pelaksanaan manajemen artis yang ditangani oleh pihak promotor 

secara baik dan efisien. 

 

Kata Kunci: Konser Musik; Manajemen Artis; Promotor\ 

 

 

PENDAHULUAN  

 

     Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 

1990 tentang Kepariwisataan. disebutkan 

bahwa Jasa Impresariat adalah salah satu jenis 

usaha pada sektor jasa pariwisata. Dalam 

perkembangannya, kini undang-undang 

tersebut tidak dinyatakan berlaku. Sebagai 

gantinya, dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, kini 

terminologi Jasa Impresariat telah berubah 

menjadi terminologi baru yaitu 

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan 

Rekreasi. 

     Pada PM.91/HK.501/MKP/2010 tanggal 

16 November 2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan 

Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, sebagai 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2010, terminologi Jasa 
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Impresariat muncul kembali. Dalam 

Peraturan Menteri tersebut ditegaskan bahwa 

bidang usaha penyelenggaraan kegiatan 

hiburan dan rekreasi meliputi beberapa jenis 

usaha yang salah satunya yaitu jasa 

impresariat atau promotor.  

      Jasa Impresariat yang dimaksud dalam 

Peraturan Menteri tersebut adalah usaha 

pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa 

mendatangkan, mengirimkan maupun 

mengembalikan artis dan/atau olahragawan 

Indonesia dan asing, serta melakukan 

pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau 

olahragawan yang bersangkutan. Dari 

definisi tersebut di atas, jelas bahwa lingkup 

kegiatan usaha Jasa Impresariat adalah 

pengurusan dan penyelenggaraan 

pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan 

olahragawan Indonesia yang melakukan 

pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri, 

meliputi pengurusan dokumen perjalanan, 

akomodasi, transportasi, perijinan, tempat 

penyelenggaraan termasuk kegiatan promosi 

dan publikasi pertunjukan.  

      Dalam penanganan konser musik, artis 

merupakan hal yang paling penting dan 

utama. Penanganan artis merupakan hal yang 

sangat krusial, sehingga diperlukan 

manajemen artis yang efektif dan efisien 

dalam proses penyelenggaraan konser musik. 

Manajemen artis merupakan kebutuhan wajib 

yang ada di dunia selebritis dewasa ini. 

Manajemen yang solid mencerminkan 

profesionalisme dari artis tersebut. Kegiatan 

manajemen artis dalam hal ini yaitu mengatur 

dan menjaga hubungan antara talent dengan 

promotor atau pihak penyelenggara, mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian serta pengawasan 

dengan memanfaatkan sumber daya manusia 

serta sumber-sumber daya lainnya untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 

Manajemen artis sendiri memiliki tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi 

artis dan juga audience dengan melakukan 

perencanaan, pengendalian, dan juga 

pengambilan keputusan. 

     401 Entertainment adalah salah satu 

perusahaan label musik yang 

menyelenggarakan sebuah konser musik 

bernama “Alternada Tour”. Alternada Tour 

adalah konser musik yang dikemas dalam 

sebuah perjalanan tour. Perjalanan tour ini 

dilaksanakan di 5 (lima) kota berbeda dengan 

menggunakan bus dari Jakarta sebagai 

destinasi pertama hingga Bali sebagai 

destinasi terakhir. Alternada Tour merupakan 

konser musik pertama yang melibatkan 3 artis 

berbeda dalam satu buah tour concert ke 5 

kota.  

     Pada pelaksanaannya, event ini tentunya 

memerlukan penerapan manajemen artis 

yang tepat dan efektif demi kelancaran 

jalannya event. 

      Adapun maksud dan tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana 

penerapan manajemen artis pada tour concert 

di 5 kota mulai dari persiapan hingga 

pelaksanaan event Secara praktis, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat langsung dan tidak langsung dalam 

konteks memahami tentang penerapan 

manajemen artis pada sebuah tour concert. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu penulis 

memaparkan hasil penelitian berdasarkan 

fakta atau kenyataan yang terjadi pada saat 

persiapan dan pelaksanaan acara. Penelitian 
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deskripsi kualitatif digunakan pada penelitian 

ini karena deskripsi kualitatif kerap kali 

digunakan untuk menganalisis kejadian, 

keadaan sosial, dan fenomena sosial. Dalam 

buku yang ditulis oleh Nazir, penelitian 

deskriptif adalah metode untuk meneliti 

status kelompok manusia, suatu subjek, suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun 

kelas peristiwa pada masa sekarang. 

      Penelitian ini mencakup data primer dan 

juga data sekunder. Data primer dari 

penelitian ini berupa observasi, pengalaman 

pribadi, wawancara serta dokumentasi yang 

dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, untuk 

data sekunder penelitian ini diambil dari 

referensi jurnal serta buku yang berkaitan 

dengan penelitian yaitu manajemen. 

Terutama manajemen artis. 

      Dalam melakukan pengumpulan data 

primer, penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data yaitu, metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber dan dilakukan terus menerus 

semenjak pengumpulan data dimulai. Penulis 

melakukan penelitian selama kurang lebih 4 

(empat) bulan, yaitu Bulan Agustus hingga 

Bulan November pada tahun 2020. Dalam hal 

ini, penulis terlibat secara langsung dalam 

perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan 

Alternada Tour di 5 Kota sebagai staf 

magang. Selain itu, peneliti juga melakukan 

wawancara untuk mengumpulkan data. 

Wawancara yang dilakukan penulis adalah 

wawancara langsung dengan penanggung 

jawab event yaitu pihak promotor. 

 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

      Pada saat proses merencanakan event, 

401 Entertainment selaku promotor pada 

event Alternada Tour menangani seluruh 

kegiatan manajemen artis yang dimulai dari 

menentukan line up artis, target pasar, 

availability artis, kecocokan profil artis 

dengan konsep event, pembuatan kontrak 

kerjasama, penentuan dan penanganan 

kegiatan artis, serta penyediaan dan 

pemenuhan riders. Berikut adalah workflow 

manajemen artis pada event Alternada tour: 

 

Tabel 1. Workflow Manajemen Artis 

sumber : hasil data olahan 

 

      Tabel diatas menjelaskan proses alur 

kegiatan manajemen artis apa saja yang 

dilakukan dalam Event Alternada mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan. Kegiatan 

perencanaan yaitu dimulai dari finalisasi 

konsep event dan budget event hingga tanda 

tangan kontrak kerja sama. Kegiatan 

pelaksanaan yaitu meliputi pelaksanaan 

program dan kegiatan artis hingga 

pemenuhan riders.  
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Pembahasan 

     Secara umum, penelitian ini mengambil 

industri hiburan dengan artis sebagai pelaku 

utamanya. Seperti diketahui, artis atau 

selebritis tidak terbatas pada industri hiburan 

tertentu saja, tetapi yang bersifat umum dan 

atau general. Pada penelitian ini, peneliti 

masuk dalam lingkungan profesi artis yang 

spesifik yaitu lingkungan artis penyanyi. 

Berikut adalah pembahasan bagaimana 

manajemen artis diterapkan dalam Event 

Alternada: 

 

1. Finalisasi konsep & budget 

      Fungsi dari finalisasi konsep dan budget 

yaitu untuk menentukan konsep dan budget 

final yang menjadi acuan dalam pemilihan 

artis dari segi gender, genre, fee dan 

ketenaran. Dengan segala requirement yang 

dibutuhkan, pihak promotor menentukan 

budget untuk pembayaran fee artis tersebut 

yaitu sebesar 50 Juta per titik untuk total 3 

artis. 

 

2. Pemilihan artis 

      Proses pemilihan artis diawali dengan 

pengumpulan database berupa contact person 

dari setiap artis. Pihak promotor 

menghubungi para manager artis untuk 

mengetahui segala informasi yang 

dibutuhkan dan berdiskusi terkait kebutuhan 

Event Alternada Tour. Cara mendapatkan 

contact person dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, diantaranya yaitu pada 

halaman Instagram para artis, laman 

pencarian google, atau database perusahaan 

itu sendiri. Pada proses ini, pihak promotor 

menetapkan pilihan kepada 3 (tiga) artis indie 

yaitu Pamungkas, Petra Sihombing dan 

Prince Husein. 

 

3. Pembuatan kontrak kerjasama 

      Setelah artis  telah ditentukan oleh 

promotor maka pihak artis dan promotor akan 

mengadakan pertemuan untuk saling 

menjelaskan kebutuhan dan kepentingan dari 

masing-masing pihak. Selanjutnya, dibuat 

sebuah surat perjanjian yang biasa disebut 

dengan kontrak kerjasama atau MoU 

(Memorandum of Understanding). Isi 

perjanjian ini disusun dan disetujui oleh 

kedua belah pihak.  

      Surat perjanjian atau kontrak kerjasama 

ini berisikan informasi mengenai event, 

identitas kedua belah pihak, maksud dan 

tujuan, jangka waktu kerjasama, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak, ruang lingkup 

pekerjaan, nilai pekerjaan, hingga hal-hal 

detail seputar waktu tampil, tempat dan 

waktu penyelenggaraan, aktivitas promosi 

yang harus dilakukan, tata cara pembayaran, 

peralatan yang dibutuhkan, jaminan 

keamanan dan keselamatan, ganti rugi 

pembatalan, penyelesaian perselisihan, hak 

atas kekayaan intelektual, penyataan dan 

jaminan para pihak, penyelesaian perselisihan 

dan force majeure. 

      Pada prosesnya, penyusunan kontrak 

kerjasama yang terjadi tidak berjalan kaku, 

banyak  negosiasi yang terjadi, seperti 

penurunan harga dari normal rate, 

pengurangan riders, kegiatan promosi yang 

tidak dikenakan over charge serta termin 

pembayaran yang fleksibel. 

 

4. Pembuatan kontrak kerjasama 

      Setelah sepakat dengan isi perjanjian, 

kedua belah pihak akan menandatangani 

perjanjian tersebut diatas materai. 

Selanjutnya, kedua belah pihak wajib 

menjalankan segala hak dan kewajiban yang 

tercantum dalam kontrak yang berupa pasal-



Athaya Salsabila, Sudarno. (2020). 

pasal. 

 

5. Program dan kegiatan artis 

      401 entertainment selaku promotor pada 

Event Alternada Tour melakukan 

perencanaan program dan kegiatan untuk 

seluruh artis yang terlibat. Promotor juga 

bertanggung jawab memastikan seluruh 

program berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Para artis yang menjadi pengisi 

acara pada Event Alternada Tour 

menjalankan program dan kegiatan yang 

sama, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kegiatan Artis Event Alternada 

 

N

o 

Artis Kegiatan Keteranga

n 

1 

Pamungka

s, Petra 

Sihombing 

& Prince 

Husein 

Photosho

ot 

Max 5 jam 

2 Promotio

n 

(Instagra

m) 

Story & 

feeds 

3 Sound 

Check 

2 Jam 

4 Sharing 

Session 

H-1 Show 

selama 2 

Jam 

5 Show 45 Menit 

 

Sumber: Event Alternada Tour 

 

      Kegiatan Promosi Event Alternada Tour 

direncanakan dan disusun oleh pihak 

promotor dalam bentuk promotion plan yang 

jadwalnya juga sudah ditentukan oleh pihak 

promotor. Kegiatan promosi hanya dilakukan 

dalam 1 jenis social media yaitu Instagram, 

dengan total 2 feeds dan 10 instastory. Materi 

promosi bervariasi tergantung pada 

kebutuhan event. Materi bisa berbentuk 

poster, photo, video dan lain sebagainya. 

      Kegiatan photoshoot bertujuan untuk 

mendukung bahan produksi desain dan 

kegiatan promosi. Hasil foto dan video, 

nantinya akan diolah dan di edit oleh tim 

kreatif promotor untuk dijadikan official 

video teaser serta poster promosi Event 

Alternada Tour. 

      Sharing session merupakan kegiatan 

berupa sesi sharing antara narasumber dan 

penonton untuk membahas suatu topik yang 

telah ditentukan. Dengan tema “Being a D.I.Y 

Musician Nowadays”. Sharing session adalah 

salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh 

3 (tiga) artis Event Alternada Tour sebagai 

narasumber. 

      Dalam mengatur kegiatan sound check, 

pihak promotor perlu menghubungi pihak 

vendor untuk melakukan koordinasi terkait 

technical riders yang dibutuhkan para artis. 

Promotor harus memastikan seluruh alat yang 

diminta tersedia. Selain itu, promotor juga 

harus memastikan set-up alat-alat yang 

diminta telah terpasang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan para artis, 

Perbedaan vendor sound system di setiap kota 

menjadi tantangan bagi promotor karena 

harus beradaptasi dengan pola kerja baru 

setiap kali pindah kota. 

      Performance artis adalah kegiatan utama 

dari seluruh rangkaian Event Alternada Tour. 

Pada kegiatan ini seluruh riders yang 

dibutuhkan baik itu hospitality riders maupun 

technical riders sudah harus tersedia.  

 

6. Pemenuhan Riders 

      Dalam penyelenggaraan konser musik, 

terdapat 2 (dua) jenis riders yang harus 

dipenuhi, yaitu hospitality riders dan 
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technical riders. Riders berfungsi sebagai 

informasi resmi, persyaratan dasar sekaligus 

acuan dalam hal persiapan teknis serta non 

teknis, yang merupakan standarisasi 

pelayanan bagi para artis dalam melakukan 

sekali pertunjukan. Riders artis yang perlu 

dipersiapkan dalam Event Alternada Tour 

diantaranya ialah meliputi transportasi, 

konsumsi, akomodasi, refreshment, dan 

peralatan panggung. Setiap artis memiliki 

standar ridersnya masing-masing. Pada 

prosesnya, pemenuhan riders ini tidak 

berjalan kaku, karena pihak promotor dapat 

melakukan negosiasi jika tidak dapat 

memenuhi seluruh riders yang ditetapkan 

oleh para artis, namun hal ini harus didasari 

dengan alasan yang jelas.  

      Hal pertama yang dilakukan oleh 

promotor adalah memenuhi kebutuhan riders 

pada Event Alternada Tour yaitu dengan 

melakukan pendataan untuk mengetahui 

berapa jumlah orang dari setiap tim yang ikut 

dalam tour, siapa saja orang yang terlibat dan 

kontak yang dapat dihubungi. Hal ini sangat 

perlu dilakukan untuk pendistribusian baik 

seat di bus, tiket pesawat, kamar hotel, tiket 

penyebrangan kapal dan konsumsi selama 

tour berlangsung. Selain itu, promotor juga 

melakukan pendataan terkait  penyakit yang 

mungkin diderita oleh para peserta tour. 

Sehingga, panitia dapat mengantisipasi 

kemungkinan yang akan terjadi selama 

perjalanan tour dan menyediakan obat 

pertolongan pertama untuk penderita 

penyakit. Selain data penyakit, promotor juga 

melakukan pendataan mengenai alergi yang 

dimiliki oleh para peserta tour. Alergi yang 

tercatat, umumnya berupa alergi yang 

berkaitan dengan bahan makanan. 

      Dalam memenuhi kebutuhan akomodasi, 

pihak promotor melakukan negosiasi untuk 

pemerataan standar kamar bagi semua peserta 

tour, yakni akomodasi tidaklah harus 

merupakan hotel berbintang 3 keatas, namun 

harus tetap mengutamakan kebersihan dan 

kenyamanan. Hal yang menjadi 

pertimbangan dalam memilih hotel adalah 

availability hotel dengan jumlah kamar yang 

banyak untuk menampung seluruh peserta 

yang terlibat. Pihak promotor melakukan 

pemesanan dengan cara bekerja sama dengan 

platform booking hotel bernama Reddoorz. 

Pihak promotor hanya perlu memberikan 

jumlah kamar yang dibutuhkan, budget yang 

dimiliki, kriteria hotel yang dibutuhkan 

beserta daerah lokasi yang inginkan. 

      Transportasi yang dipilih pihak promotor 

untuk mengakomodir kurang lebih 50 orang 

peserta tour yaitu dengan menyiapkan 1 

(satu) bus besar dengan kapasitas 50 seat. Bus 

ini digunakan sebagai transportasi utama 

perjalanan tour dari Jakarta sampai ke Bali. 

Seluruh artis, personil dan panitia naik dalam 

bus yang sama. Selain bus, panitia juga 

menyediakan 3 buah shuttle car di setiap 

kota. Shuttle car digunakan untuk mobilisasi 

artis, personil dan crew dari hotel menuju ke 

lokasi sharing session dan show 

performance. Di dalam bus, panitia 

menyediakan refreshment berupa permen, 

tissue kering, tissue basah, snack, air mineral, 

kopi dan teh. Transportasi lain yang 

digunakan yaitu pesawat terbang. Ketika 

pulang dari Bali, pihak promotor 

memutuskan untuk pulang menggunakan 

pesawat terbang. Maskapai yang digunakan 

berbeda-beda, hal ini dikarenakan 

permintaaan jadwal pulang yang berbeda-

beda dari setiap peserta tour. 

      Konsumsi juga merupakan bagian dari 

riders yang paling penting untuk disiapkan, 

pihak promotor menyiapkan konsumsi 
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berupa makan berat dan air minum sebanyak 

3x dalam 1 hari. Pemilihan dan pemesanan 

makanan dilakukan berdasarkan data peserta 

dan mempertimbangkan alergi yang dimiliki 

oleh beberapa peserta. Makanan yang 

disuguhkan haruslah 4 sehat 5 sempurna.  

      Terakhir adalah riders panggung, riders 

ini merupakan riders khusus yang harus 

dipenuhi dan disiapkan sebelum para artis 

naik panggung dan melakukan show 

performance. Riders ini berbeda-beda 

berdasarkan keinginan dari masing-masing 

artis. Riders panggung dapat dikatakan 

berupa syarat dan kebutuhan essensial artis. 

Berikut adalah perbedaan riders artis Event 

Alternada Tour: 

 

Tabel 3. Riders Panggung Artis Event 

Alternada 

 

Pamungkas Petra 

Sihombing 

Prince 

Husein 

Item Qty Item Qty Item Qty 

Roti 

Bakar 

Cokla

t 

1 

Bua

h 

Sari 

Roti 

Coklat 

Keju 

5 

Bua

h 

Buavi

ta 

Mang

ga 

3 

Bua

h 

The 

Pucu

k 

Dingi

n 

2 

Bua

h 

Buah-

buaha

n 

5 

Jeni

s 

Hand

uk 

8 

Bua

h 

Kopi 

Susu 

17 

Bua

h 

Handu

k 

12 

Bua

h 

Air 

Miner

al 

1 

Dus 

Hand

uk 

17 

Bua

h 

Air 

Miner

al 

1 

Dus 
  

Air 

Miner

al 

1 

Dus 
    

Sumber: Event Alternada Tour 

 

      Penulis menganalisis bahwa penerapan 

manajemen artis yang efektif sangat 

diperlukan pada Event Alternada Tour demi 

lancarnya keberlangsungan event. 

Berdasarkan hasil evaluasi dan wawancara 

dengan penanggung jawab acara, manajemen 

artis yang efektif dapat dihasilkan dari 

persiapan dan perencanaan yang matang. 

Selain itu, diperlukan pula analisa mengenai 

manajemen resiko untuk mengantisipasi 

segala kemungkinan resiko yang mungkin 

terjadi seperti timbulnya masalah yang tidak 

terduga dan juga perubahan rencana pada saat 

pelaksanaan Event.  

 

KESIMPULAN 

 

      Manajemen artis yang efektif dan efisien 

sangat diperlukan dalam proses 

penyelenggaraan konser musik. Kegiatan 

manajemen artis dilakukan mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan event. 

Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu 

membuat workflow manajemen artis. Pada 

Event Alternada Tour, workflow yang 

dijalankan diawali dengan finalisasi konsep 

event dan finalisasi budget event dan diakhiri 

dengan pemenuhan riders. Tantangan yang 

terjadi dalam proses manajemen artis pada 

Event Alternada Tour yaitu terletak pada 

pemenuhan riders bagi para artis yang harus 

disesuaikan pada setiap lokasi, yaitu di 5 

(kota) berbeda. Walaupun terjadi beberapa 

kendala, seluruh kendala yang terjadi pada 

Event Alternada Tour dapat terselesaikan. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa semua 
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proses persiapan dan pelaksanaan manajemen 

artis yang ditangani oleh pihak promotor 

dapat dikatakan berjalan dengan baik dan 

cukup efektif. 

 

SARAN 

 

      Berdasarkan hasil pengamatan, penulis 

menyarankan Pada saat pelaksanaan event, 

sangat penting untuk melakukan double 

check dan memastikan seluruh kegiatan 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 

Pembuatan Checklist dan melakukan 

konfirmasi ulang kepada stakeholders terkait 

merupakan salah satu cara untuk membantu 

mengurangi kesalahan dan hambatan. 
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ABSTRACT  

In this study will discuss the selection of venue at the Sport Event "The Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 

2019." Venue is a place where a business or activity is carried out for a specific purpose. Determining the location 

or venue for an activity is very important role so that the activity can take place on target and minimal obstacles 

in the implementation of the activity later. This research was conducted with the aim to find out and understand 

the venue selection process at The Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 2019 Sport Event and also to assist 

PT X in choosing the right beach venue for the running competition. Data collection methods used are the method 

of observation and interview methods. The data analysis method uses qualitative methods. In addition, the 

management system theory proposed by Marcos Lima and site inspection theory are also used in the management 

of data that is used as information. The results of this study indicate that the selection and determination of the 

Parangtritis beach venue and the Parangkusumo Sand Dune meet the criteria for event needs. The success of the 

venue selection was also seen from the indicators of the success of the event. The inductor is in the form of good 

feedback from the participants, the number of participants who are in accordance with the target event and also 

the event that runs according to the timeline. 

 
Keyword: attraction, marcos lima, site inspection, sport event, tourism 

 
ABSTRAK  

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemilihan venue pada Sport Event “The Royal Jogja Sand Dunes 

Geospatial Run 2019.” Venue merupakan suatu tempat di mana suatu usaha atau aktivitas dilakukan untuk tujuan 

tertentu. Penentuan lokasi atau venue untuk suatu kegiatan sangatlah penting peranannya agar kegiatan dapat 

berlangsung tepat sasaran dan minim hambatan pada pelaksanaan kegiatan nantinya. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami proses pemilihan venue pada Sport Event The Royal Jogja Sand 

Dunes Geospatial Run 2019 dan juga untuk membantu pihak PT X dalam memilih venue pantai yang tepat untuk 

kegiatan lomba lari tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan metode 

wawancara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Selain itu teori sistem manajemen yang 

dikemukakan oleh Marcos Lima dan teori site inspection juga digunakan dalam pengelolaan data-data yang 

dijadikan suatu informasi.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan dan penentuan venue pantai 

parangtritis dan gumuk pasir parangkusumo telah memenuhi kriteria kebutuhan event. Keberhasilan pemilihan 

venue tersebut juga di lihat dari indikator-indikator kesuksesan penyeleanggaraan event ini. Indaktor tersebut 

berupa, umpan balik dari para peserta yang baik, jumlah peserta yang sesuai target event dan juga event yang 

berjalan sesuai dengan timeline waktu yang ada. 

 
Kata Kunci: acara olahraga, daya tarik, inspeksi lokasi, marcos lima, pariwisata
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PENDAHULUAN   

 

     Kunci kesuksesan sebuah event salah 

satunya karena didukung oleh pemilihan 

venue yang tepat dan sesuai dengan jenis 

event-nya. Di dalam merencanakan sebuah 

event, salah satu poin penting yang harus 

dipikirkan adalah menentukan lokasi event 

yang sesuai. Dalam mencari, 

mempertimbangkan dan memilih venue 

yang sesuai perlu melihat bagaimana 

sebuah venue dapat mengakomodasi 

berbagai kepentingan di dalam event itu 

sendiri. Dengan demikian, saat memilih 

venue tertentu untuk lokasi event, berarti 

perlu mengevaluasinya dengan seksama 

dan memastikan bahwa venue tersebut 

memang dapat memenuhi kriteria-kriteria, 

harapan dan nilai-nilai penting yang dicari 

dari sebuah venue event.    

     Di dalam penyelenggaraan sebuah acara, 

perlu mencari dan menentukan tempat event 

yang dapat menciptakan emosi, menjadi 

sarana bagi klien atau peserta mendapatkan 

atraksi atau hiburan yang menyenangkan 

dan tak terlupakan, dan juga menunjukkan 

citra merek (brand image) dari acara yang 

dilaksanakan. Dalam menentukan suatu 

lokasi event perlu melihat bagaimana lokasi 

event itu nantinya dapat memenuhi harapan 

dari target audience atau para peserta akan 

acara tersebut. Dan perlu mempelajari 

apakah venue tersebut bisa menceritakan 

dengan sendirinya hal-hal yang seru dan 

menarik dari acara itu sendiri. Venue 

memiliki peran penting dalam 

berlangsungnya sebuah acara. Bahkan tidak 

jarang, aspek ini pun menjadi penentu hadir 

atau tidaknya seseorang ke acara tersebut. 

Karena itulah pemilihan sebuah venue 

merupakan salah satu pilihan atau 

keputusan yang paling penting dalam 

merencanakan dan menyelenggarakan 

sebuah event. 

     Tahapan-tahapan proses yang dilalui 

pada pemilihan venue Sport Event The 

Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 

2019 memiliki beberapa tahapan yaitu 

input, process, output, dan outcome, yang 

merupakan teori sistem manajemen yang 

dikemukakan oleh Marcos Lima (2014).  

Pada tahapan input yang dilakukan 

merupakan pengambilan ide dan konsep 

awal yang setelah itu akan diolah pada tahap 

process hingga menjadi suatu output yaitu 

berupa kegiatan yang akan menciptakan 

outcome. Selanjutnya pada tahap process 

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

adalah site inspection yang di mana 

menurut KBBI inspeksi adalah sebagai 

pemeriksaan seksama, pemeriksaan secara 

langsung tentang peraturan, tugas dan lain 

sebagainya. Tahap output adalah tahap di 

mana pihak penyelenggara memilih dan 

menentukan venue yang tepat dalam sebuah 

event perlombaan lari. Tahap outcome 

merupakan respon dari para pelari yang 

disebabkan oleh dampak yang diberikan 

oleh suatu kegiatan atau program yang 

dilakukan. Outcome juga merupakan 

indikator bagi penyelenggara event untuk 

mengukur tercapai tidaknya target-target 

yang sudah dicanangkan sebelumnya. 

Tahap terakhir adalah feedback, merupakan 

tahapan yang ditambahkan oleh pihak 

penyelanggara untuk maelakukan analisa 

terhadap umpan balik (feedback) yang 

diperoleh dari hasil penyelenggaraan The 

Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 

2019. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian proses pemilihan venue untuk 

Sport Event di Event The Royal Jogja Sand 

Dunes Geospatial Run 2019 dilakukan 

dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan 
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berbagai informasi dan data yang 

dibutuhkan, sehingga pada gilirannya, data-

data tersebut dapat dikelola menjadi 

informasi yang berguna. 

     Pendekatan kualitatif menurut Haris 

Herdiansyah, 2010: 9 menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa secara lisan pada suatu kondisi 

tertentu dengan memanfaatkan metode 

alamiah yang ada. 

     Dalam proses pemilihan venue teori 

sistem manajemen Marcos lima digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian proses 

pemilihan venue yang dilakukan oleh 

perusahaan x dengan melihat lima tahapan 

yang dimilikinya yaitu input, process, 

output, outcome, dan feedback dari kelima 

proses inilah nantinya diperoleh kelebihan 

serta kekurangan dari proses pemilihan 

venue yang telah dilakukan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Berdasarkan pengembangan dari teori 

yang dikemukakan oleh Marcos Lima 

(2014) yang mengenai sistem manajemen 

dalam proses pemilihan venue Event The 

Royal Jogja Sand Dunes Geospatial Run 

2019 adalah dengan melalui lima tahapan 

yaitu input, process, output, outcome, dan 

feedback. 

     Tahap input, kegiatan yang dilakukan 

merupakan pengambilan ide dan konsep 

awal yang setelah itu akan diolah pada tahap 

process hingga menjadi suatu output yaitu 

berupa kegiatan yang akan menciptakan 

outcome. Ide untuk mengadakan event ini 

muncul dari melihat adanya penawaran dan 

permintaan. Event ini didasarkan pada 

permintaan oleh Keraton Yogyakarta dan 

pihak Badan Informasi Geospasial 

Republik Indonesia (sebuah institusi 

pemerintah yang ada di bawah kementrian 

Bappenas – Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional) serta ketertarikan 

penyelenggara untuk mempromosikan 

wisata alam di daerah pantai Parangtritis, 

Yogyakarta dan mengangkat keunikan 

fenomena alam yang dimiliki Gumuk Pasir 

Parangkusumo. Fun run (lari gembira) yang 

biasanya diadakan di medan perkotaan yang 

menggunakan lintasan lari di jalan raya, 

tentu akan menghasilkan pengalaman yang 

berbeda jika diselenggarakan di venue alam 

seperti pantai dan gumuk (bukit) pasir. 

     Process, merupakan kegiatan site 

inspection yang di lakukan pada venue fun 

run ini yaitu di Pantai Parangtritis dan 

Gumuk Pasir Parangkusumo, Yogyakarta. 

Beberapa keunggulan venue tersebut antara 

lain adalah suasana alami pantai pesisir 

selatan Yogyakarta, angin laut yang 

kencang dari Samudera Hindia, 

pemandangan Goa Cemara yang rindang 

dan Instagram able, dan juga eksotisme 

bukit-bukit pasir yang memanjakan mata 

para pelari. Namun hal yang paling penting 

dari hasil site inspection ini adalah 

tersedianya track (lintasan) lari yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan event, yaitu 

enam kilometer (6K) dan sepuluh kilometer 

(10K). Yang paling penting yang harus 

diperhatikan di dalam pemilihan venue ini 

adalah rencana pihak Keraton Yogyakarta, 

Badan Informasi Geospasial dan UGM 

untuk melakukan pelestarian Gumuk Pasir 

Parangkusumo secara berkelanjutan dan 

dapat diketahui oleh publik yang luas. 

     Output, Dalam konteks penentuan venue 

pada kegiatan The Royal Jogja Sand Dunes 

Geospatial Run 2019 tahap output adalah 

tahap dimana PT X memilih Gumuk Pasir 

Parangkusumo dan Pantai Parangkusumo 
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yang terletak di kawasan Pantai 

Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan 

sebagai venue, dengan kata lain tahap ini 

merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 

menyusun proses penyelenggaraan event.  . 

Pada tahap pertama, untuk memenuhi 

permintaan Keraton Yogyakarta dan Badan 

Informasi Geospasial maka 

dimunculkanlah gagasan untuk 

mengadakan event fun trail run di kawasan 

Pantai Parangtritis dan khususnya di 

Gumuk Pasir Parangkusumo. Pada tahap 

kedua, hasil dari dilakukannya site 

inspection menunjukan bahwa kedua venue 

tersebut memang dapat memenuhi 

kebutuhan event fun trail run yang akan 

dilaksanakan di sana dan kekurangannya 

pun masih dapat ditoleransi. Setelah tahap 

output selesai dilaksanakan maka PT X 

melakukan perizinan yang dilakukan oleh 

divisi produksi kepada pihak keamanan dan 

daerah wilayah setempat untuk memastikan 

kembali bahwa kawasan Pantai Parangtritis 

dan Gumuk Pasir Parangkusumo dapat 

digunakan pada waktu dan tanggal yang 

telah ditentukan. 

     Outcome, Kawasan Pantai Parangtritis, 

terutama Gumuk Pasir Parangkusumo, yang 

dipilih sebagai lokasi event fun run ini 

terbukti sesuai dengan penilaian awal 

mengapa venue ini dipilih. Bukti venue ini 

cukup baik untuk menyelenggarakan event 

fun trail run ini adalah track lari benar-benar 

mampu memenuhi kebutuhan dan 

ekspektasi para pelari baik di kategori 6 

kilometer dan juga 10 kilometer. Pertama, 

kesuksesan event ini dapat dilihat dari 

indikator banyaknya peserta yang 

mengikuti fun trail run ini, jumlah peserta 

yang mengikuti event ini adalah 1.448 orang 

dari target peserta yang dicanangkan 

penyelenggara adalah 1.000 peserta. Kedua, 

event ini berhasil diselenggarakan sesuai 

dengan run down yang ada. Ketepatan 

waktu penyelenggaraan ini dilihat dari 

kesesuaian acara saat dimulai, yaitu untuk 

lari jarak pendek enam kilometer (6K) 

dimulai pukul 05.45 dan untuk lari jarak 

menengah sepuluh kilometer (10K) dimulai 

lebih awal dari kategori 6K yaitu pukul 

05.30. Ketiga, event ini juga mendapatkan 

respon dan feedback baik dari para peserta 

setelah event ini berakhir. Selain itu Event 

The Royal Jogja Sand Dunes Geospatial 

Run 2019 juga memberikan dampak positif 

secara tidak langsung bagi daerah dan 

masyarakat. 

     Menurut buku Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik yang ditulis oleh 

Arikunto, feedback adalah kegiatan setelah 

terselenggaranya acara, proses terakhir 

yang organizer lakukan adalah proses 

evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat diketahui 

bahwa dalam proses penyelenggaraan 

kegiatan The Royal Jogja Sand Dunes 

Geospatial Run 2019 terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan dan diperbaiki 

kedepannya. Hal-hal tersebut antara lain: 

1. Adanya kesulitan untuk meletakkan 

barang-barang kebutuhan di water 

station dan fruit station yang berada 

di area pantai dan gumuk pasir. 

2. Keterbatasan jumlah ruangan yang 

ada di PGSP sehingga barang-

barang produksi tidak bisa disimpan 

tersendiri/terpisah. 

 

Pembahasan 

    Dari hasil obeservasi pada 

penyelenggaraan event The Royal Jogja 

Sand Dunes Geospatial Run 2019 yang 

diadakan di kawasan Pantai Parangtritis, 

terutama Gumuk Pasir Parangkusumo dapat 

didimpulksn bahwa event tersebut berjalan 

dengan baik, yang dimana track lari yang 

digunakan benar-benar mampu memenuhi 

kebutuhan dan ekspektasi para pelari baik di 
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kategori 6 kilometer dan juga 10 kilometer. 

Selain itu penulis juga melihat banyaknya 

komentar positif terhadap pemilihan venue 

yang diberikan oleh para pelari pada kolom 

komentar sosial media event ini. 

     Proses pemilihan venue yang digunakan 

pada event ini tentunya memiliki kelebihan 

bagi suatu event yang baru pertama kali 

dilaksanaka, karena dengan adanya 

tahapan-tahapan pada proses pemilihan 

venue, maka pihak penyelenggara 

mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin 

saja terjadi.  

     Selain memiliki kelebihan, proses ini 

juga memiliki kekurangan yaitu 

memerlukan waktu yang cukup banyak dan 

panjang untuk mendapatkan informasi yang 

detail mengenai suatu venue perlombaan 

lari. Sehingga, jika proses persiapan suatu 

event hanya memiliki waktu yang sebentar, 

proses ini akan sedikit lebih sulit untuk 

digunakan. Penelitian ini juga dlakukan 

berdasarkan sudut pandang penulis yang 

dimana setiap orang memiliki sudut 

pandang yang berbeda. Walaupun didasari 

dengan sebuah teori, baik data atau acuan 

yang digunakan adalah data yang tidak 

eksak atau tidak pasti dan bisa saja berubah 

jawabannya seiring dengan waktu. 

Begitupun dengan list site inspection yang 

dibuat berdasarkan kriteria tertentu,  

 

KESIMPULAN 

 

     Proses pemilihan venue dengan 

menggunakan teori sistem manajemen 

Marcos Lima dan teori site inspection 

memberikan kemudahan bagi pihak 

penyelenggara untuk memilih dan 

memutuskan venue yang tepat pada suatu 

event perlombaan lari.  

     Akan tetapi ada juga kekurangannya, 

penggunaan teori marcos lima untuk 

menganalisis proses pemilihan venue ini, 

sangat bergantung kepada pemahaman 

peneliti akan teori tersebut. Pemahaman 

inilah yang akan menentukan kualitas 

analisa peneliti terhadap suatu 

permasalahan, sehingga bisa saja jika 

dilakukan oleh orang berbeda maka hasil 

penelitiannya berbeda juga. Selanjutnya, 

proses pemilihan venue ini memerlukan 

waktu yang banyak dan panjang sedangkan 

waktu yang ada untuk memperiapkan event 

ini terbatas, maka ada hal-hal yang 

terlewatkan, sehingga mengakibatkan 

munculnya kendala yang terjadi pada saat 

pelaksanaan event.  

 

SARAN 

 

     Baik untuk menyediakan waktu yang 

lebih panjang dalam proses pemilihan suatu 

venue perlombaan lari, sehingga resiko-

resiko yang mungkin muncul dapat diatasi 

dan dikendalikan sebelum dilaksanakannya 

event. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A book 

 
Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Karya 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta 

Basu Swastha.2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua. 

Cetakan Kedelapan. Jakarta: Liberty 

Dinar, Faridah, M. Teja, Rahmi, Sulis, Teddy. 2010. 

Perlindungan TKI di Malaysia. 

1:207(http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/jurnal_ke

pakaran/Aspirasi-1-2-Desenber-

2010.pdf#page=61) 

Ekosusilo, 1993, Dasar-dasar Pendidikan. Semarang: 

Effhar Publishing 

Haris Herdiansyah. 2009. Metodologi Penelitian 

Kualitatif. Salemba Humanika. Jakarta 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) 

Pudjiastuti, Wahyuni. 2010. Special Event: Alternatif Jitu 

Membidik Pasar. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo 

Salmah, dkk. 2006. Asuhan Kebidanan Antenatal. 

Cetakan. Ke-1. Jakarta. EGC 



 

 
Febe Ruth Priscila, Rimsky K Judiseno. (2020). 

S.Handayaningrat. 1988. Pengantar studi dan 

Administrasi, Haji Masagung 

 

Website 

 
https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/inspeksi.htm

l diakses pada tanggal 3 Januari 2020. 

http://www.slideshare.net/limamarcos/mis02-14-

36789712, diakses tanggal 3 Desember 2019. 

Lima, Marcos. 2014. Managing the Innovative 

Organization.  

 

 

http://www.slideshare.net/limamarcos/mis02-14-36789712
http://www.slideshare.net/limamarcos/mis02-14-36789712


Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE, Vol. 1, No. 1 
Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta 

 

Fajar Yusuf Habibillah, Maswir. (2020). 

PENGAPLIKASIAN CHECKLIST LOADING PADA EVENT 

COMMERCIAL CONFERENCE 2019  

 

Fajar Yusuf Habibillah1, Maswir, S.E., M.M 2 

 
1 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, yusufajarh@gmail.com 

2 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, mawi.maswir@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

Organizing an event is a job that involves many people and requires synergy cooperation between departments. 

One of them is the conference event, which has a lot of preparation and takes up a lot of human resources as the 

man power that will participate in this conference. In this study, the author discusses the application of the loading 

checklist at the 2019 Commercial Conference event held at Mulia Bali Hotel. In organizing the event, one of the 

things that must be done is to prepare a loading checklist that aims to record various items that enter and exit the 

event. In writing a journal about organizing this Commercial Conference event, the writer uses the method of 

observing research directly when the event is running and the writer uses the documentation method by looking at 

the process of pre-event, during event, and post event. In the application of this loading checklist, it was found that 

each event organizer must always collect any items that will enter and exit. This must be done to reduce the 

possibility of unwanted things such as lost goods. 

 

Keywords: loading checklist, implementation, research. 

 

ABSTRAK 

Penyelenggaraan sebuah event adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan 

Kerjasama sinergi antar bagian. Salah satunya ialah event conference, yang memiliki banyak persiapan dan 

memakan banyak sumber daya manusia sebagai manpower yang akan berpartiipasi dalam event conference ini. 

Dalam Penelitian ini, penulis membahas tentang pengaplikasian checklist loading pada event Commercial 

Conference 2019 yang diadakan di Hotel Mulia Bali. Dalam penyelenggaraan event, salah satu hal yang harus di 

lakukan ialah mempersiapkan checklist loading yang bertujuan untuk mendata berbagai barang yang masuk dan 

keluar di suatu event. Dalam menulis jurnal tentang penyelenggaran event Commercial Conference ini, penulis 

menggunakan metode penelitian observasi secara langsung saat event berjalan dan penulis menggunakan metode 

dokumentasi dengan melihat proses pra event, during event, dan post event. Di dalam pengaplikasian checklist 

loading ini ditemukan bahwa setiap penyelenggara event harus selalu melakukan pendataan barang apa saja yang 

akan masuk dan keluar. Hal ini harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

diinginkan seperti kehilangan barang.  

 

Kata Kunci: checklist loading, pelaksanaan, penelitian. 

PENDAHULUAN 

 

      Dalam perkembangannya, industri 

MICE selalu berkembang dengan pesat. 

Conference salah satunya, selalu 

mendatangkan wisatawan domestik hingga 

mancanegara, serta dapat meningkatkan 

pendapatan nasional dan daerah. 

Pergerakan industri MICE sudah melesat 

jauh saat ini. Angka transaksinya semakin 

menjanjikan. Hal ini tentu harus di 

optimalkan. Usaha dalam bidang MICE 

memiliki potensi transaksi yang besar serta 

menjanjikan. Berbagai jenis produk 

ekonomi kreatif yang dipamerkan 

diharapkan mampu mendukung ekonomi 

regional dan nasional. Kota-kota besar di 

Indonesia sebagai pusat industry MICE 

berskala nasional maupun internasional 

dapat mendukung promosi dan penjualan 

produk-produk Indonesia. Peluang 

pembangunan ekonomi akan semakin 

terbuka di masa mendatang, asal saja aspek 

ukuran, manajemen dan pemeliharaan 

berbagai venue itu terjaga dari waktu ke 

waktu. Dan banyak negara telah berjuang 
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mati-matian saat ini untuk mengambil 

posisi dalam masing-masing industri itu. 

Ekonomi kreatif dapat berperan penting 

dalam upaya mengatasi krisis keuangan 

global. 

      Conference atau konferensi merupakan 

kegiatan rapat atau pertemuan untuk 

berunding atau bertukar pendapat mengenai 

suatu masalah yang dihadapi bersama. 

Menurut Pendit, Istilah conference 

diterjemahkan dengan konferensi dalam 

Bahasa Indonesia yang mengandung 

pengertian sama. Dalam prakteknya, arti 

meeting sama saja dengan conference, 

maka secara teknis akronim mice 

sesungguhnya adalah istilah yang 

memudahkan orang mengingatnya bahwa 

kegiatan yang dimaksud sebagai 

perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan. 

      PT HM Sampoerna Tbk. adalah 

perusahaan rokok terbesar pertama di 

Indonesia,  PT HMS rutin mengadakan 

conference tiap tahunnya yang dinamakan 

Commercial Conference. Event conference 

ini bersifat tertutup karena membahas 

strategi pasar dan mellihat pergerakkan 

pesaing. Commercial Conference ini diikuti 

oleh seluruh manager dalam segala bidang 

yang ada si perusahaan HMS dari seluruh 

Indonesia yang berjumlah sekitar 500 

peserta. Event ini sangat berpengaruh 

kedepannya karena tentu saja mereka 

memiliki target besar disetiap tahunnya.  

      Menurut Richard L.Draft (2006:216) 

“Management Operational adalah bidang 

management yang mengkhususkan pada 

produksi barang, serta menggunakan alat-

alat dan Teknik-teknik khusus untuk 

memecahkan masalah-masalah produksi.” 

Sedangkan menurut Manahan P. 

Tampubolon, dalam bukunya Manajemen 

Operasional, (2004:13) “Management 

operational didefinisikan sebagai 

manajemen proses konversi, dengan 

bantuan fasilitas seperti: tanah, tenaga 

kerja, modal dan manajemen masukan 

(input) yang diubah menjadi keluaran 

(output) yang diinginkan berupa barang 

atau jasa atau layanan.” 

 

METODE PENELITIAN 

 

      Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode observasi dan 

dokumentasi secara langsung selama event 

Commercial Conference yang dilaksanakan 

pada 15 Oktober sampai 17 Oktober 2019 

di Hotel Mulia, Bali. Penulis Menyusun 

jurnal ini berdasarkan data yang 

dikumpulkan selama acara Commercial 

Conference ini berlangsung. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

      PT Pijar Kreasi Maksimal merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 

penyelenggaraan event MICE ( Meeting, 

Incentive, Convention and Exhibition) dan 

special event seperti brand launching, 

gathering serta brand activation. PT HM 

Sampoerna menggunakan PT Pijar Kreasi 

Maksimal untuk membuat event 

Commercial Conference di Hotel Mulia 

Bali pada 15 Oktober – 17 Oktober 2019. 

Berikut bagan tahapan membuat checklist 

loading produksi.  

 

Bagan 1. Bagan Tahapan membuat 

Checklist  Loading Produksi 
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Sumber: Data Primier Penulis Laporan 

Magang 2019 

 

Pembahasan 

      Prosedur pengaplikasian checklist 

loading produksi pada pelaksanaan event 

Commercial Conference akan diawali 

dengan merincikan kebutuhan produksi, 

pemilihan vendor sebagai kontraktor yang 

akan menyediakan produksi selama event 

serta pelaksanaan loading-nya. Berikut 

penulis akan menguraikan lebih detail.  

 

1. Dalam tahap pertama, client akan 

memberikan materi produksi yang 

dibutuhkan berupa gambar dengan detail 

ukuran dan bahan yang akan dipilih 

nantinya sebagai barang produksi. 

Kemudian, client akan melakukan diskusi 

dengan perusahaan EO untuk membahas 

semua hal yang harus dipersiapkan. 

2. Tahap selanjutnya ialah 

mengidentifikasi materi gambar, selalu 

diawali dari kontruksi paling dasar yaitu 

flooring, kemudian dilanjutkan ke 

kontruksi bangunan yang terdiri dari 

kontruksi backdrop bagian belakang, 

backdrop bagian samping, sampai ke 

bagian kontruksi bagian atas. Keseluruhan 

poin diatas harus memiliki keterangan dan 

detail mengenai ukuran, quantity dan 

finishing-nya. 

3. Dalam tahap selanjutnya client akan 

memberikan gambar beserta layout yang 

nantinya akan menentukan berapa quantity 

setiap jenis kontruksi yang akan di setup. 

Yang dimaksud dengan checklist loading 

per area ialah seperti mainstage, area booth 

exhibition, area after party dan area bar 

untuk lounge. Setelah checklist loading, 

pihak client akan memastikan penempatan 

item-item tersebut. 

 

 

Tabel 1. Checklist produksi 

 

 

Sumber: Data Primier Penulis Laporan 

Magang 2019 

 

4. Pada saat pelaksanaan event penulis 

melakukan controlling ketika event mulai 

berlangsung, mengelilingi konstruksi 

produksi dan booth produk untuk melihat 

apakah ada kerusakan kecil hingga besar. 

Jika ada, maka kerusakan tersebut harus 

langsung diperbaiki. Pada pelaksanaan 

event conference ini, ada beberapa 

kerusakan contohnya ada salah satu huruf 

dalam tulisan yang lepas, secara sigap 

vendor menanganinya karena harus ada 

pihak vendor yang standby. 

 

Gambar 1. Set up produksi 
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Sumber: Data Primier Penulis Laporan 

Magang 2019 

5. Tahapan terakhir adalah persiapan 

dan pelaksanaan checklist loading. Hal ini 

dilakukan sebelum acara selesai agat 

sermua barang yang akan dikeluarkan 

sudah di perhitungkan wawktunya dan 

sudah mulai masuk checklist keluar masuk. 

Sehingga tidaj akan ada barang yang keluar 

masuknya tidak beraturan. Ketika loading 

out berjalan, checklist semua barang harus 

sangat diperhatikan secara mendetail 

karena apabila tidak teliti maka akan 

banyak kesalahan yang terjadi dan akhirnya 

mengakibatkan terbuangnya  waktu. 

 

KESIMPULAN 

 

     Kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian ini ialah tahapan prosedur 

pengaplikasian checklist loading produksi 

pada pelaksanaan event Commercial 

Conference yang diawali dengan 

merincikan kebutuhan produksi, pemilihan 

vendor sebagai kontraktor yang akan 

menyediakan produksi selama event hingga 

pelaksanaan loading dengan detail sebagai 

berikut: 

 

1. Tahap pertama, client akan 

memberikan materi produksi yang 

dibutuhkan berupa gambar dengan detail 

ukuran dan bahan yang akan dipilih. 

2. Tahap kedua ialah mengidentifikasi 

materi gambar, selalu diawali dari 

kontruksi paling dasar yaitu flooring, 

kemudian dilanjutkan ke kontruksi 

bangunan yang terdiri dari kontruksi 

backdrop bagian belakang, backdrop 

bagian samping, sampai ke bagian 

kontruksi bagian atas. 

3. Tahap selanjutnya client akan 

memberikan gambar beserta layout yang 

nantinya akan menentukan berapa quantity 

setiap jenis kontruksi yang akan di setup. 

Yang dimaksud dengan checklist loading 

per area ialah seperti mainstage, area booth 

exhibition, area after party dan area bar 

untuk lounge. 

 

SARAN 

 

       Dalam penelitian penulis menemukan 

beberapa kekurangan dalam beberapa 

aspek. Saran yang dapat diberikan penulis 

untuk PT. Pijar Kreasi Maksimal, apabila 

menginginkan event berjalan dengan 

lancar, ada beberapa faktor yang harus 

diperjhatikan dalam pelaksanaan checklist 

loading. Contohnya seperti SDM yang 

berkualitas, kontraktor yang tepat waktu, 

selalu membuat checklist dan harus disiplin 

waktu. Semua ini demi kelancaran 

pelaksanaan suatu event.
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ABSTRACT  

Currently culinary business trends provide opportunities and challenges to the actors and goverment as 

stakeholders.  Business actors can choose and design a suitable strategy to influence consumers by 

understanding consumer behavior. The research object is Nasi Gajah. Problems of the research object are some 

aspects have not contributed properly. One of the problem is marketing aspect. Nasi Gajah does not know 

clearly the market segmentation and how big is a consumer. The purposes this research is analyze and to know 

consumer behavior, characteristic and consumer opinion about Nasi Gajah with consumer behavior index. This 

research use survey method with 50th sample that a consumer of Nasi Gajah. To distribute the questionnaire use 

incidental sampling method and purposive sampling. Data collection method were used observation and studi of 

literature.  Data analyze method this research is descriptive and consumer behavior index. The result of this 

research are: (1) The Nasi Gajah consumer like it well enough (2) The score of consumer behavior index are 

3,1464 that consumer liked it well enough Nasi Gajah (3) The consumer characteristic is woman, 21-22 years 

old, student and live in Depok.  

  
Keyword: consumer behavior index, characteristic of consumer, consumer behavior, Nasi Gajah restaurant, 

opinion.  

ABSTRAK 

Tren bisnis kuliner yang meningkat pada saat ini memberikan peluang dan tantangan pada pelaku bisnis juga 

pemerintah selaku pemangku kebijakan. Dengan memahami jenis perilaku konsumen maka para pelaku usaha 

dapat memilih dan merancang strategi yang cocok untuk mempengaruhi para konsumen. Objek penelitian ini 

adalah Nasi Gajah Cabang Kota Depok. Permasalahan pada objek penelitian terdapat beberapa aspek belum 

berkontribusi secara baik. Salah satunya yaitu dari aspek pasar Nasi Gajah belum mengetahui dengan jelas 

segmentasi pasar yang tepat dan seberapa besar Nasi Gajah disukai oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan mengetahui perilaku, karakteristik, serta pendapat konsumen tentang Nasi Gajah 

menggunakan rumus indeks sikap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel yang 

berjumlah 50 orang konsumen Nasi Gajah. Teknik pendistribusian kuesioner secara incidental sampling dan 

purposive sampling.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, kuesioner dan studi literatur 

. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif dan indeks sikap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

(1) Nasi Gajah cukup disukai oleh konsumen (2 Indeks sikap restoran Nasi Gajah adalah 3,1464 yang berarti 

cukup disukai oleh konsumen (3) Karakteristik konsumen Nasi Gajah adalah perempuan, berumu r 21-22 tahun, 

mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Depok. 

Kata Kunci: indeks sikap, karakteristik konsumen, pendapat, perilaku konsumen, restoran Nasi Gajah. 

 

 

mailto:dinibapiani99@gmail.com
mailto:Azwar.pnj@gmail.com


 

Dini Bapiani, Azwar. (2020). 

PENDAHULUAN   

 

     Bisnis kuliner di Indonesia kini kian di 

gandrungi. Hal ini selaras dengan 

pernyataan Ketua Umum Perhimpunan 

Waralaba dan Lisensi Indonesia bahwa 

Food & Beverage mendominasi tren 

waralaba yang artinya bisnis kuliner masih 

menduduki  peringkat atas. Indonesia 

mengalami peningkatan pada sektor 

industri makanan dan minuman sejak tahun 

2014 hingga tahun 2018.    Tren bisnis 

kuliner yang meningkat ini tentu 

memberikan peluang dan tantangan pada 

pelaku bisnis juga pemerintah selaku 

pemangku kebijakan. Tren yang meningkat 

juga menggambarkan bahwa industri ini 

semakin kompetitif.  

     Para pelaku bisnis hendaknya 

mengetahui pola perilaku konsumen untuk 

meraih keuntungan yang lebih besar. 

Perilaku konsumen adalah sebuah perilaku 

yang menggambarkan cara konsumen 

untuk memanfaatkan waktu, uang, dan 

usaha untuk membeli barang yang 

diinginkan (Kanuk dan Schiffman, 2008: 

6). Dengan memahami jenis perilaku 

konsumen maka para pelaku usaha dapat 

memilih dan merancang strategi yang 

cocok untuk mempengaruhi para 

pelanggan atau konsumen. Tujuannya 

adalah agar konsumen bersedia memilih 

produk atau merk yang ditawarkan oleh 

pemasaran. Proses mempengaruhi 

konsumen ini dapat  dilakukan dengan 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat. 

Pemasar juga harus mengetahui 

keberagaman dan kesamaan konsumen 

agar dapat melihat peluang yang ada.  

     Nasi Gajah merupakan usaha kuliner 

yang awalnya didirikan di Kota Magelang 

tahun 2018 yang kemudian membuka 

cabang di kota Depok. Mengangkat tema 

Traditional Fastfood. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti pada objek penelitian, 

dapat diketahui beberapa aspek belum 

berkontribusi secara baik. Salah satunya 

yaitu dari aspek pasar Nasi Gajah belum 

mengetahui dengan jelas segmentasi pasar 

yang tepat dan seberapa besar Nasi Gajah 

disukai oleh konsumen. Untuk 

meminimalisir kemungkinan risiko yang 

akan muncul dan memperbaiki sistem yang 

ada serta mendongkrak keuntungan yang 

lebih besar lagi tentunya dibutuhkan 

evaluasi pada aspek yang berkaitan dengan 

pelanggan atau konsumen. Dari identifikasi 

masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

membahas Nasi Gajah di lihat dari perilaku 

konsumen. Dapat diperhatikan dari latar 

belakang permasalahan tersebut maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Nasi Gajah dilihat dari 

Perilaku Konsumen Studi Kasus Pada 

Restoran Nasi Gajah Cabang Kota Depok”.  

 

Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah 

yang sudah dipaparkan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat konsumen 

tentang Nasi Gajah Kota Depok ? 

2. Berapa besar indeks sikap konsumen 

Nasi Gajah Kota Depok ? 

3. Bagaimana Karakteristik kosumen 

Nasi Gajah Kota Depok ? 

  

METODE PENELITIAN 

 

     Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan metode 

survey. Tempat penelitian ini adalah Nasi 

Gajah yang terletak di Jl. Ridwan Rais, 

Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 8 

tepatnya pada bulan Maret-Juli 2020. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen Nasi Gajah Kota Depok dengan 
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sampel sebanyak 50 orang. Metode 

sampling yang digunakan adalah sampling 

purposive dan sampling quota. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner dengan skala pengukuran likert. 

Teknik pendistribusian kuesioner pada 

penelitian ini yaitu dengan incidental 

sampling. Penelitian ini memiliki enam 

variabel yaitu:  

1. Harga 

2. Cita Rasa 

3. Variasi  

4. Kebersihan Lingkungan 

5. Pelayanan 

6. Tempat yang Memadai 

     Teknik pengolahan data pada penelitian 

ini yaitu editing dan coding. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data 

deskriptif. Analisa sikap dilihat dari 

pembeli Nasi Gajah sebagai konsumen 

menggunakan analisa indeks. Analisa 

indeks tersebut adalah analisa indeks sikap 

menurut Swastha dan Handoko. Indeks 

sikap dirumuskan seperti berikut:  

 
Keterangan: 

SJ = Indeks sikap 

tK = timbangan pada atribut k dari tK= 

1 

xKJ = nilai atribut untuk merek j 

n = jumlah atribut 

(Swastha dan Handoko, 2017:95) 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Temuan 

     Temuan pada penelitian ini yaitu 

seluruh penilaian terhadap variabel pada 

Nasi Gajah menunjukkan kepuasan yang 

cukup, konsumen Nasi Gajah didominasi 

oleh perempuan yang merupakan 

mahasiswi, dan prioritas utama variabel 

menurut responden adalah cita rasa. Cita 

rasa menduduki peringkat tertinggi yaitu 

dipilih oleh 18 responden dengan bobot 

sebesar 0,36.  

 

Tabel 1. Nilai Bobot Variabel Penelitian 

 

Variabel Responden Bobot  

Cita Rasa 18 0,36 

Harga  10 0,2 

Pelayanan 9 0,18 

Kebersihan 6 0,12 

Tempat 5 0,1 

Variasi 2 0,04 

Total  50 1 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

     Konsumen Nasi Gajah berdasarkan data 

yang didapatkan dari hasil penelitian 86% 

atau 43 orang dari 50 orang pengunjung 

kadang-kadang mengunjungi Nasi Gajah. 

Berikut tabel frekuensi pengunjung. 

 

Tabel 2. Frekuensi Kunjungan Responden 

 

Keterangan 

Kunjungan 
Frekuensi Presentase  

Selalu 1 2% 

Sering 6 12% 

Kadang-Kadang 43 86% 

Total 50 100% 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Pembahasan 

     Hasil pada penelitian ini terdiri dari 

pendapat konsumen tentang Nasi Gajah, 

besar Indeks Sikap Konsumen, dan kriteria 

konsumen pada Nasi Gajah. Terdapat 

enam variabel dalam penelitian ini yang 

kemudian menjadi fokus penilaian 

konsumen. Enam variabel tersebut adalah  

Harga, Cita Rasa, Variasi, Kebersihan 

Tempat, Pelayanan, dan Tempat yang 

Memadai. Hasil yang didapatkan dari 

penilaian konsumen keenam variabel 
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tersebut memiliki nilai yang baik atau 

memuaskan seperti tertuang dalam tabel 

berikut. Nilai rata-rata variabel didapatkan 

dari perhitungan jawaban yang diberikan 

oleh responden dikalikan dengan bobot 

jawaban. Setiap jawaban yang dipilih 

memiliki bobot yang berbeda-beda. 

Semakin baik penilaian/jawaban maka 

semakin besar bobot nilai yang didapatkan. 

Skor jawaban dapat dilihat pada Tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Skor Jawaban Responden 

 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 

Sumber: Siregar (2016:136) 

 

Kemudian setiap kriteria jawaban pada 

masing-masing variabel dijumlahkan. Nilai 

Rata-rata Variabel yang didapatkan setiap 

variabel dapat dilihat pada Tabel 1.4 dapat 

dilihat sebagai berikut.   

 

Tabel 4. Nilai Rata-rata Variabel 

 

Variabel  
Nilai Rata-rata 

Variabel 

Cita Rasa 3,14 

Harga  2,52 

Pelayanan 3,24 

Kebersihan 3,66 

Tempat 3,8 

Variasi 2,74 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

     Selanjutnya nilai rata-rata yang 

diperoleh dikalikan dengan bobot. Bobot 

ini didapatkan dari perhitungan skala 

prioritas variabel yang ditelah dipilih oleh 

setiap responden. Bobot dapat dilihat pada 

Tabel 5 sebagai berikut.  

 

Tabel 5. Nilai Bobot Variabel Penelitian 

 

Variabel Responden Bobot  

Cita Rasa 18 0,36 

Harga  10 0,2 

Pelayanan 9 0,18 

Kebersihan 6 0,12 

Tempat 5 0,1 

Variasi 2 0,04 

Total  50 1 

 

     Besar indeks sikap yang didapatkan 

adalah sebesar 3,1464 yang berarti Nasi 

Gajah cukup disukai oleh konsumen. 

Perhitungan Indeks Sikap Konsumen dapat 

dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut. 

Tabel 6. Indeks Sikap Konsumen 

Variabel  

Nilai rata-

rata 

variabel 

Bobot  

Nilai rata-

rata variabel 

x Bobot  

Cita Rasa 3,14 0,36 1,1304 

Harga  2,52 0,2 0,504 

Pelayanan 3,24 0,18 0,5832 

Kebersihan 3,66 0,12 0,4392 

Tempat 3,8  0,1 0,38 

Variasi 2,74 0,04 0,1096 

Indeks sikap  3,1464 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

     Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pendapat, sikap, dan 

karakteristik konsumen kemudian penting 

untuk diketahui untuk dapat menentukan 

dan merancang strategi yang tepat dan 

sasaran atau konsumen yang tepat bagi 

para pelaku usaha khususnya dibidang 

kuliner. Kelebihan penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya adalah karakteristik konsumen 

diketahui lebih detil dengan menggunakan 

beberapa segmentasi pasar menurut Kotler, 
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penilaian yang dilakukan oleh konsumen 

Nasi Gajah dapat dijadikan bahan evaluasi 

bagi pemilik usaha dalam membangun 

kualitas dan citra produk. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu tidak bersifat komparatif, 

fokus pada objek yang diteliti selaras 

dengan permasalahan yang sedang 

dihadapi dan beberapa rujukan teori yang 

dijadikan acuan seperti marketing mix, 

kebutuhan konsumen, dan kepuasan 

konsumen.   

 

KESIMPULAN     

     Berdasarkan hasil penelitian, Nasi 

Gajah cukup disukai konsumen selaras 

dengan nilai indeks sikap yang diperoleh 

dari perhitungan mencakup enam variabel 

yang terdiri dari Harga, Cita Rasa, Variasi, 

Kebersihan, Pelayanan dan Tempat yang 

Memadai sebagai acuan untuk penilaian 

konsumen, perhitungan indeks sikap 

konsumen yang didapatkan oleh Nasi 

Gajah adalah sebesar 3,15 dimana angka 

tersebut menunjukan seberapa besar Nasi 

Gajah disukai oleh konsumen, dan 

karakteristik konsumen Nasi Gajah adalah 

wanita, berusia 21-22 tahun, mahasiswi, 

serta berdomisili di kota Depok.  

 

SARAN 

 

     Berdasarkan kesimpulan diatas, 

konsumen dan penulis memberikan saran 

pada penelitian ini yaitu:  

1. Diharapkan Nasi Gajah mampu 

meningkatkan kualitas cita rasa, 

variasi makanan, harga yang 

ditawarkan lebih sesuai dengan 

target konsumen, dan pelayanan 

yang diberikan lebih baik.  

2. Diharapkan Nasi Gajah melakukan 

evaluasi dan meningkatkan 

pemasaran agar semakin dikenal 

dan packaging produk lebih ramah 

lingkungan, praktis, menarik namun 

tidak mengurangi kualitas dan 

estetika produk dan menambah 

ruang khusus untuk merokok agar 

tercipta kenyamanan bersama. 
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ABSTRACT  

This research discusses the phenomenon of personal data protection, after the enactment of Social Credit System 

(SCS) in China. In 2020, through its regulatory and technological instruments, the Government of China has 

ranked its citizens based on an analysis of people's lives. Based on this policy, each individual has a number that 

will increase and decrease based on the activities performed, so, it affects the access they will obtain, such as 

refusing to use an airline or choosing the best university. Some of the data are obtained through various 

technologies, and it is owned and monitored by the state, such as CCTV and financial transaction data. Then, 

this research will examine the concept of SCS policy in the perspective of Human Rights mainly in Personal 

Data protection. The research method used was normative juridical, with the approach of legislation, concept 

and comparison. Based on the research, it was known that the Social Credit System applied in China had 

positive and negative effects for the Government and its Citizens, given the potential of abuse if the data was 

spread or even used by other parties. In addition to the existence of financial data, medical records, and daily 

activities that were processed by the Government, the ranking also had the potential to violate human rights, 

mainly on personal data protection. Therefore, it is required to prepare strict data security and regulations not 

only in the data collection and processing stage, but also in ensuring the data after it is obtained.   

 
Keyword: Social Credit System, Personal Data Protection, Privacy 

 
ABSTRAK  

Tulisan ini membahas tentang fenomena perlindungan data pribadi, pasca pemberlakuan Social Credit System 

(SCS) pada Negara Tiongkok. Pada tahun 2020, melalui instrumen regulasi dan teknologinya, Pemerintah 

Tiongkok telah melakukan pemeringkatan warga negaranya berdasarkan analisa data perilaku kehidupan 

masyarakatnya. Berdasarkan kebijakan ini, setiap individu akan memiliki angka yang akan bertambah dan 

berkurang berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, hingga kemudian dapat berimbas terhadap akses yang akan 

diperolehnya, seperti penolakan untuk menggunakan maskapai penerbangan atau memilih Universitas terbaik. 

Sebagian data tersebut diperoleh melalui beragam teknologi yang dimiliki dan diawasi oleh negara, seperti 

CCTV serta data transaksi keuangan. Maka tulisan ini akan mengakaji konsep kebijakan SCS dalam perspektif 

Hak Asasi Manusia khusunya terhadap perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep  dan perbandingan. Berdasarkan 

penelitian diketahui bahwa kebijakan Social Credit System yang berlaku di Tiongkok dapat memberi efek positif 

serta negatif bagi Pemerintah dan Warga Negaranya, mengingat potensi penyalahgunaan dapat terjadi apabila 

data tersebut tersebar bahkan digunakan oleh pihak lain. Tidak hanya karena data keuangan, rekam medik, 

aktivitas keseharian yang diproses oleh Pemerintah, namun pemeringkatan yang dilakukan oleh negara tersebut 

berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia khususnya terhadap perlindungan data pribadi. Untuk itu 

keamanan data serta regulasi yang ketat perlu dipersiapkan tidak hanya dalam tahap pengumpulan dan proses 

data, namun turut memastikannya hingga pasca data diperoleh.   

 
Kata Kunci: Social Credit System, Perlindungan Data Pribadi, Privasi 

 

PENDAHULUAN  

 

     Sebagai negara dengan pengguna 

internet terbesar di dunia, pemerintah 

Tiongkok telah mengambil langkah besar 

dengan berupaya memanfaatkan data yang 

diperolehnya melalui lalu lintas informasi 

yang hadir melalui jejaring internet. 

Terhubungnya individu dengan dunia 

maya saat ini, nampaknya telah sesuai 

dengan pandangan Bruce Scheiner dalam 

bukunya Data and Goliath, yang 

menggambaran tentang “Zaman emas 

pengawasan”, era ketika pengawasan dapat 

dilakukan dengan lebih mudah tanpa 

secara langsung atau fisik melakukannya 
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bagi siapapun yang dapat mengakses 

teknologi penghasil data, dan pemerintah 

menjadi salah satu pihak yang berpotensi 

untuk melakukannya. Masifnya 

penggunaan telepon genggam pribadi tentu 

mempermudah perolehan data individu. 

Kondisi tersebut nampaknya turut menjadi 

alasan Perdana Menteri Inggris dan 

Presiden Perancis pada tahun 2017 

menyampaiakan rencana kerjasama guna 

melakukan pemantauan terhadap internet 

dengan cara menghapus enkripsi dari 

platform digital agar memberikan otoritas 

penuh untuk dapat mengakses segala 

komunikasi yang mengancam, khususnya 

guna memerangi radikalisme dan 

terorisme. 

     Tiongkok masa depan dapat 

dibayangkan akan menjadi wilayah yang 

seluruh gerak-gerik warganya akan 

diperhatikan melalui cctv- yang saat ini 

telah berjumlah 200 juta buah, hingga 

kemudian perilaku individu tersebut akan 

dinilai oleh pemerintah. Berdasarkan 

penilaian tersebut, maka tersedia ragam 

kemudahan yang dapat diperoleh bagi 

setiap individu yang berperilaku baik dan 

tentu akan terjadi pembatasan bagi 

individu yang berperilaku buruk. Dengan 

keadaan yang sedikit menyerupai, 

gambaran tersebut telah tervisualisasi oleh 

Netflix melalui serial Black Mirror, maka 

mungkin tidak lama lagi keadaan tersebut 

akan ditemui di Negara Tiongkok, dengan 

pemberlakuan kebijakan Social Credit 

System (SCS). Secara sederhana, SCS 

adalah sistem pemeringkatan yang dilansir 

oleh pemerintah Tiongkok terhadap warga 

negaranya. Apabila ditelusuri, kebijakan 

ini sesungguhnya bukan merupakan 

wacana baru, namun pada tahun 2014 

mungkin dapat ditempatkan sebagai waktu 

lahirnya kebijakan tersebut secara lebih 

resmi, pasca dideklarasikannya  Outline for 

the construction of a social credit system 

dan telah mulai diujicobakan pada 

beberapa wilayah. Dokumen tersebut 

menguraikan tentang upaya mewujudkan 

serta implementasi dari SCS pada tahun 

2020 yang akan mengintegrasikan aspek 

komersil, sosial serta sektor peradilan guna 

menciptakan satu sistem regulasi yang 

kohesif. Turut terdapat penjelasan 

didalamnya bahwa SCS akan bekerja 

dengan menciptakan jaringan yang 

lengkap, hingga akhirnya akan membentuk 

sistem infrastruktur kredit baru untuk 

mengatur catatan kredit warga masyarakat. 

Program SCS ini dinilai oleh sebagian 

kalangan, merupakan langkah modernisasi 

Tiongkok terhadap kebijakan “Dang’an” 

yang telah terlebih dahulu hadir. Dang’an 

adalah data pribadi yang dibuat untuk 

seluruh warga negara dengan melacak 

perkembangan setiap individu dari mulai 

aktivitas akademik hingga interaksi sosial. 

Namun data tersebut bersifat rahasia, yang 

digunakan oleh pemerintah untuk 

mengambil kebijakan tertentu yang 

berkaitan dengan pemerintah, salah 

satunya adalah persoalan karir. Langkah 

modernisasi tersebut turut terinspirasi oleh 

perusahaan Alibaba yang menerapkan 

kebijakan credit sesame yang telah 

menciptakan sistem pemeringkatan pada 

400 juta penggunanya. 

     Program SCS tentunya merupakan 

kebijakan besar yang akan membutuhkan 

waktu panjang untuk dapat berjalan 

sepenuhnya. Beberapa hambatan dari 

perihal teknis, perlawanan politik akan 

dihadapi. Apabila program ini berhasil, 

maka SCS secara fundamental akan 

merubah hubungan antara negara dan 

warganya, terkait didalamnya bidang 

ekonomi. Namun perlu diperhatikan, 

bahwa unsur esensial yang dipergunakan 

oleh SCS adalah data individu yang pada 
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satu sisi dilindungi karena menjadi bagian 

dalam Hak Asasi Manusia (HAM), 

khususnya terkait perlindungan data 

pribadi dan Privasi. Kekhawatiran 

tersebesar tentunya, ketika SCS menjadi 

instrument pemerintah untuk 

mengintervensi warganya dengan 

mengabaikan HAM. Kekhawatiran 

lainnya, bahwa yang terjadi di Tiongkok, 

tidak hanya akan berdampak di Tiongkok, 

karena saat ini SCS telah berlaku bagi 

pekerja asing dan perusahaan di Tiongkok 

serta tidak menutup kemungkinan akan 

berimbas bagi setiap warga yang tinggal di 

luar Tiongkok. Maka tulisan ini akan 

membahas kebijakan SCS dalam sudut 

pandangan Perlindungan data pribadi dan 

privasi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

     Metodologi yang digunakan adalah 

yuridis normatif yang bersifat deskriptif 

analitis. dengan pendekatan peraturan 

perundang-undangan, konsep  dan 

perbandingan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

     Untuk mengawali kebijakan SCS ini, 

perlu dilakukan pemilahan terlebih dahulu 

terhadap dua pokok lingkup esensial 

didalamnya, yakni perihal kebijakan kredit 

dan pengumpulan dan penggunaan data 

pribadi. Kebijakan kredit sesungguhnya 

tidak diprakarsai oleh Tiongkok, jauh 

sebelumnya diketahui negara-negara maju 

seperti Amerika telah melakukan terlebih 

dahulu kebijakan evaluasi terhadap laporan 

kredit dan catatan kriminal. Tiongkok 

sendiri memulai kebijakan kredit pada 

awal tahun 1990an, ketika mewajibkan 

bank untuk dapat melakukan evaluasi 

dengan ketat terhadap pengajuan kredit 

dari individu ataupun perusahaan, 

mengingat saat itu marak terjadi penipuan 

serta kelebihan batas angka peminjaman. 

Hal tersebut salah satunya didasari atas 

kurangnya data yang digunakan untuk 

menganalisa peminjaman, maka untuk 

melengkapinya, pengumpulan dan 

penggunaan data pribadi perlu dilakukan. 

Kembali lagi, bahwa Tiongkok bukan satu-

satunya negara yang telah memanfaatkan 

teknologi untuk memanfaatkan data warga 

negaranya. Swedia telah lebih dahulu pada 

tahun 2015 telah memanfaatkan microchip 

yang ditanamkan pada tangan individu 

dengan teknologi Near Field 

Communication (NFC) yang berfungsi 

seperti kartu kredit, kunci digital, 

otentifikai akun media sosial, tiket kereta 

dan layanan digital lainnya. Hingga saat ini 

tercatat telah terdapat 3500 warga yang 

memanfaatkan teknologi tersebut, karena 

dinilai memberikan efek positif dan tentu 

didasarkan atas tingkat kepercayaan yang 

tinggi terhadap pemerintah serta 

perusahaan teknologi di Swedia yang 

selama ini telah terbukti dalam menjaga 

perihal data individu seperti Skype dan 

Spotify.  

     Berbeda dengan yang berjalan di 

Tiongkok, kebijakan SCS ini berupaya 

menyelesaikan warisan masalah yang telah 

lama terjadi. Argumentasi tersebut dapat 

diperkuat dengan melihat niat utama 

pemerintah Tiongkok menerapkan 

kebijakan SCS ini, yang sejak awal tidak 

ditujukan guna mengawasi kehidupan 

individu, namun demi “construction of 

sincerity in government affairs, 

commercial sincerity, social sincerity, and 

judicial credibility” -yang merupakan 

nilai-nilai utama dalam ajaran 

konfusionisme. Dalam perkembangannya, 

pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan 

resmi tentang SCS yang didalamnya 
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terdapat analisa rangkaian masalah baru 

yang berlangsung di Tiongkok dan 

dijadikan penguat urgensi lahirnya segera 

kebijakan tersebut. Disebutkan didalamnya 

perihal rendahnya kepercayaan masyarakat 

pada semua tingkatan yang disebabkan 

oleh penggelapan pajak, kecelakaan 

pekerjaan, ketakutan akan konsumsi 

makanan dan obat-obatan, penipuan, 

kecurangan akademis serta tingginya 

praktik pemalsuan barang. Di barat, 

teknologi utamanya dimanfatkan sebagai 

alat guna menjaga kepentingan kemanan 

nasional atau sebagai produk komersial. 

Namun nampaknya di Tiongkok, teknologi 

digital telah digunakan secara drastis guna 

membentu ulang susunan sosial dan politik 

suatu populasi. 

     Guna memastikan penerapan SCS ini 

dapat berjalan, pemerintah Tiongkok telah 

menerapkan kebijakan untuk 

mempublikasikan daftar hitam, terkait 

individu atau perusahaan yang telah 

melakukan kesalahan tertentu. Mahkamah 

Agung Tiongkok telah merilis daftar hitam 

individu yang telah mangkir melaksanakan 

putusan pengadilan, seperti membayar 

denda, bermain video game, pembelian 

minuman keras atau menghindari wajib 

militer. Pada mei 2018, kota Beijing telah 

mengklasifikan “uncivilized behavior” 

bagi seseorang yang mengkonsumsi 

makanan di dalam kereta, menjual barang 

kepada penumpang selama perjalanan, 

mendengarkan musik dengan keras akan 

mengurangi nilai. Individu-individu yang 

termasuk dalam daftar hitam akan 

mendapatkan hukuman berupa pembatasan 

akses publik tertentu, pelarangan 

pembelian barang mewah, pelarangan 

untuk membeli tiket pesawat terbang, 

kereta api super cepat, tidak dapat 

meminjam uang kepada bank, menginap di 

hotel mewah hingga pelarangan memasuki 

sekolah atau universitas favorit. Tercatat 

pada bulan Februari 2017, sebanyak 6,7 

juta warga Tiongkok telah dilarang untuk 

menggunakan pesawat terbang dan kereta 

api cepat sebagai hukuman karena tidak 

membayar kewajiban denda kepada 

negara, yang didasarkan atas analisis data 

yang diperoleh dari 44 lembaga 

pemerintah Tiongkok. Peningkatan terjadi 

pada tahun 2019, tercatat 18 juta orang 

telah dilarang melakukan penerbangan, 5 

juta orang telah dilarang melakukan 

pembelian tiket kereta api dan 3 juta 

perusahaan dimasukkan kedalam daftar 

hitam sehingga dilarang terlibat dalam 

pekerjaan tertentu termasuk bursa efek. 

     Daftar hitam yang berisikan informasi 

warga masyarakat tersebut akan 

dipublikasikan pada situs dan media 

lainnya, guna mempermalukan para 

pelanggar, dan terbukti 10% individu 

segera melakukan kewajiban pembayaran 

denda pasca publikasi daftar hitam.Tidak 

berhenti pada daftar hitam, penggunaan 

kecerdasan buatan turut dimanfaatkan 

dengan dilengkapi oleh kemampuan 

pengenalan wajah yang dapat dengan 

sangat cepat untuk memindai seseorang. 

Fitur ini telah diterapkan pada beberapa 

stasiun kereta untuk mencocokkan 

penumpang dengan tiketnya dan oleh 

instansi kepolisian untuk memantau 

pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan 

laporan, sistem Skynet telah membantu 

kepolisian untuk menangkap 2000 buronan 

selama 2 tahun berjalan. Apabila daftar 

hitam digunakan sebagai instrument guna 

memberikan hukuman, sebagai langkah 

penyeimbang Tiongkok turut memberikan 

hadiah berupa diskon, akses ekslusif, 

kemudahan untuk melakukan perjalanan 

menuju Singapura dan Eropa bagi warga 

negara yang memiliki peringkat atau nilai 

besar karena telah melakukan aktivitas 
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yang dinilai baik seperti, pembelian popok. 

Di Rongcheng, Provinsi Shandong, donor 

darah, menjadi sukarelawan akan 

mendapatkan keuntungan pemotongan 

biaya tarif listrik, untuk siswa yang 

memiliki nilai tinggi akan mendapatkan 

prioritas untuk melakukan wawancara pada 

pekerjaan yang didambakan. Oleh karena 

itu, situs Web di Tiongkok saat ini, telah 

disesaki oleh serangkaian informasi yang 

mendorong serta melatih individu untuk 

dapat mencapai skor kredit yang tinggi. 

Seperti pengguna Alipay-Sesame Credit 

dapat meningkatkan skornya dengan cara 

memasukkan informasi pribadi, 

menghubungkan akun perbankan dengan 

sistem pembayaran Alipay, memberi 

sumbangan, terlibat dalam kegiatan sosial 

melalui Alipay. Sitem pemeringkatan dan 

penilaian yang dilakukan oleh Alibaba 

Grop ini, didasarkan atas data yang 

diperoleh dari 700 juta penggunanya.  

     Keadaan ini tentu menjadi menarik, 

ketika ketersediaan data serta validitas data 

ternyata memegang peranan penting dalam 

proses pemeringkatan, mengingat hasil 

analisis data akan mempengaruhi tindakan 

pemerintah terhadap individu. Informasi 

terkait judul buku yang dibeli, publikasi 

media sosial dan lainnya yang dilakukan 

oleh warga sepenuhnya wajib dilakukan 

dengan sangat ketat, guna menghindari 

kesalahan ketika aktivitas akun seseorang 

dalam dunia maya ternyata dilakukan oleh 

pihak lainnya, seperti menggunakan akun 

teman untuk memesan barang atau 

publikasi pada media sosial. Salah satu 

langkah yang dilakukan guna 

meminimalisir kendala tersebut adalah 

memastikan setiap individu menggunakan 

nama asli untuk seluruh aktivitasnya di 

dunia nyata dan online, termasuk 

didalamnya media sosial dan transaksi 

perdagangan elektronik. Sejak 2009, 

ketentuan hukum terkait pengunaan 

identitas asli telah dikeluarkan pemerintah 

Tiongkok untuk berbagai blog dan situs 

perdagangan elektronik seperti Alibaba 

dan WeChat hingga syarat untuk 

mengunggah video. Tahun 2017, 

pemerintah Tiongkok kembali menerbitkan 

peraturan terkait penggunaan nama asli 

untuk seluruh aktivitas di Internet. Data 

yang akurat tentu harus menjadi prioritas 

pemerintah. Ketika seluruh subjek dan 

objek data diperoleh, negara berperan 

menjadi penjaga utama data, hal inilah 

yang mengalihkan kekuatan yang selama 

ini berada pada “pasar” serta memperkuat 

kemampuan negara untuk mengendalikan 

perilaku warganya. Oleh karena itu, setiap 

individu perlu memahami terkait rights 

related to automated decision making and 

to profiling yang mengakui keberadaan 

individu untuk tidak serta merta tunduk 

terhadap kekeliruan pembuatan profil dan 

kewajiban bagi pihak yang memproses 

data untuk memnberitahu tentang 

kesalahan identifikasi, kesalahan 

klasifikasi, kesalahan penilaian yang 

rentan terjadi. Kebijakan serupa terkait 

identitas asli sesungguhnya telah turut 

diterapkan di Indonesia saat ini, walaupun 

tidak menyeluruh pada setiap aktivitas di 

internet, namun telah berlangsung pada 

proses pembelian tiket kereta api, pesawat 

terbang hingga pendaftaran nomor selular 

yang wajib menggunakan identitas asli 

pengguna. 

     Salah satu faktor yang menghambat 

untuk diterapkannya SCS secara penuh, 

dikarenakan ketiadaan regulasi yang secara 

khusus yang mengatur SCS. Tiongkok 

dalam rencananya baru akan merilis pada 

akhir tahun 2020 terkait regulasi, sistem 

dan standar. Oleh karena itu, sebagian 

pihak saat ini menilai kehadiran SCS 

sebagai kebijakan pelengkap atau bahkan 
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subsitusi dari marwah hukum di Tiongkok, 

karena bagaimanapun SCS berjalan dengan 

prinsip-prinsip pengukuran, penilaian 

bahkan hukuman yang selama ini berada 

pada ruang lingkup kewenangan lembaga 

yudikatif. Sistem ini dibangun berdasarkan 

nilai-nilai kepatuhan, bagaimana individu 

mematuhi hukum serta kewajiban 

sosialnya. Namun disisi lain, permasalahan 

lainnya lahir jika kebijakan ini kemudian 

mengambil seluruhnya peran hukum 

bahkan dikhawatirkan bila akhirnya 

diterapkan dengan mengabaikan hukum itu 

sendiri, salah satunya terkait Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap 

individu. Akses terhadap data individu di 

Tiongkok sesungguhnya telah 

mendapatkan kritik dari berbagai pihak. 

Tiongkok telah menjadi sorotan dunia, 

pasca Amnesty internasional pada tahun 

2018 mengutuk Apple karena memberikan 

izin terhadap perusahaan mitra Tiongkok 

untuk dapat mengakses data warga 

Tiongkok yang menjadi pelanggan i-

Cloud. Amnesty Internasional 

menyebutkan bahwa langkah tersebut 

merupakan bentuk pengkhianatan terhadap 

pengguna I-Cloud Tiongkok, karena 

membuat data penggunanya menjadi 

rentan terhadap pengawasan pemerintah. 

     Perlindungan data pribadi merupakan 

hak asasi manusia yang fundamental. 

Sebagai sebuah hak yang melekat pada 

individu, diskursus terkait urgensi 

perlindungan terhadap hak atas privasi 

seseorang mula-mula mengemuka di dalam 

putusan-putusan pengadilan di Inggris dan 

di Amerika Serikat. Kemudian, Samuel 

Warren dan Louis Brandeis menjabarkan 

konsep hukum hak atas privasi dalam 

Harvard Law Review Vol. IV No.5, 1890 

dengan tajuk “The Right to Privacy”. 

Dalam tulisannya, Warren dan Brandeis 

mendefinisikan hak atas privasi sebagai 

‘hak untuk dibiarkan sendiri’ (the right to 

be let alone). Definisi tersebut didasarkan 

pada dua aras : (1) kehormatan pribadi; 

dan (2) nilai-nilai seperti martabat 

individu, otonomi dan kemandirian 

pribadi. Perlindungan data pribadi sendiri 

berhubungan erat dengan konsep privasi. 

Konsep privasi adalah gagasan untuk 

menjaga integritas dan martabat pribadi. 

Hak privasi juga merupakan kemampuan 

individu untuk menentukan siapa yang 

memegang informasi tentang mereka dan 

bagaimana informasi tersebut digunakan. 

Oleh karena itu, pengumpulan serta 

penyebarluasan data pribadi merupakan 

pelanggaran terhadap privasi, karena hak 

privasi mencakup hak menentukan untuk 

memberikan atau tidak memberikan data 

pribadi. Secara umum pemprosesan data 

pribadi hanya diperbolehkan dan sah jika 

didasarkan pada satu dasar hukum (legal 

ground)  dari sejumlah alasan berikut ini : 

(1) adanya persetujuan (consent) dari 

subjek data; (2) pelaksanaan kontrak 

(performance of contract) dimana subjek 

data menjadi pihak atau untuk mengambil 

langkah-langkah atas permintaan subjek 

data sebelum masuk ke dalam kontrak; (3) 

untuk kepatuhan dan kewajiban hukum 

(legal obligation); (4) untuk melindungi 

kepentingan vital (vital interest) subjek 

data atau orang lain; (5) untuk pelaksanaan 

tugas kepentingan umum (public interest) 

atau dalam pelaksanaan wewenang resmi 

pengendali data; (6) untuk tujuan 

kepentingan sah (legitimate interest) yang 

dilakukan oleh pengendali atau pihak 

ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut 

dikesampingkan oleh kepentingan, hak 

atau kebebasan dari subjek data. 

Pemahaman konsep privasi sebagai suatu 

hak yang diutarakan oleh Warren dan 

Brandeis ini, kemudian mendorong 

pemuatan konsep hak atas privasi dalam 
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Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi 

Manusia yang menyatakan: “Tidak 

seorangpun dapat diganggu dengan 

sewenang-wenang urusan pribadi, 

keluarga, rumah tangga atau hubungan 

surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan 

pelanggaran atas kehormatan dan nama 

baiknya. Setiap orang berhak mendapat 

perlindungan hukum terhadap gangguan 

atau pelanggaran seperti itu.”. Berdasarkan 

Deklarasi ini, maka privasi dapat dianggap 

sebagai suatu kondisi di mana setiap 

individu harus memiliki otonomi, 

kebebasan, termasuk kebebasan 

berinteraksi, dalam sebuah “ruang privat” 

dengan atau tanpa orang lain, bebas dari 

intervensi negara dan intervensi yang 

berlebihan dari individu lainnya. 

Ketentuan yang singkat dan lugas ini lalu 

dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 17 

ICCPR yang mengatur: “(1) Tidak boleh 

seorangpun yang dapat secara sewenang-

wenang atau secara tidak sah dicampuri 

masalah-masalah pribadinya, keluarganya, 

rumah atau hubungan surat menyuratnya, 

atau secara tidak sah diserang kehormatan 

dan nama baiknya. (2) Setiap orang berhak 

atas perlindungan hukum terhadap campur 

tangan atau serangan seperti tersebut di 

atas.”  

     Pengumpulan data pribadi secara masal 

dikenal dengan istilah digital dossier yang 

merupakan suatu pengumpulan data 

pribadi individu dalam jumlah banyak 

dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Hal tersebut telah dimulai sejak tahun 1970 

oleh pemerintah terutama di negara-negara 

Eropa dan Amerika Serikat. Tiongkok 

dalam hal ini tidak hanya mengumpulkan 

data pribadi warganya namun turut 

melakukan sistem pemeringkatan, yang 

bila disalahgunakan akan merobek asas-

asas negara hukum, yakni berlakunya 

Persamaan (Similia Similius atau Equality 

before the law). Dalam negara hukum, 

pemerintah tidak boleh mengistimewakan 

orang tertentu, atau mendiskriminasikan 

orang tertentu. Di dalam prinsip ini, 

terkandung adanya jaminan persamaan 

bagi semua orang dihadapan hukum dan 

tersedianya mekanisme untuk menuntut 

perlakukan yang sama bagi semua warga 

negara. Terlihat konsep SCS sekilas 

berupaya untuh menghadirkan keadilan 

bagi warga negaranya, namun hingga saat 

ini belum terjadap jaminan bahwa validitas 

data yang dipergunakan untuk melakukan 

pemeringkatan telah pasti, belum juga 

terdapat mekanisme bagi warga negara 

yang merasa penilaian yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak sesuai dan tentunya 

varian penilaian yang belum tentu dapat 

dilakukan oleh seluruh warga negara. 

Apabila penilaian dilakukan bagi setiap 

orang yang melakukan donasi atau 

melakukan pembelian popok, maka hanya 

kelompok tertentu yang akan dapat 

melakukanya. 

     Namun harus diakui, bila kebijakan 

SCS ini diterapkan dapat menjadi bagian 

dari solusi penegakan hukum di Tiongkok, 

salah satunya terkait keputusan hakim 

yang selama ini kerap dinilai tidak sesuai. 

Salah satu contoh, adalah kebijakan yang 

dirilis oleh Supreme People’s Court pada 

bulan Mei 2019 tentang program data yang 

ditujukan bagi hakim dalam menangani 

kasus Kekayaan Intelektual. Kebijakan ini 

ditujukan sebagai instrument evaluasi 

hakim dalam pengambilan keputusan, 

karena seluruh keputusan yang ada akan 

dikumpulkan dan kemudian 

diperbandingan seluruhnya. Hasil analisis 

data kemudian melahirkan prediksi 

putusan “rata-rata” dan masuk akal, 

sehingga setiap keputusan hakim akan 

dievaluasi jika menyimpang dari analisis 

data yang ada. Tepat rasanya bila 
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dinyatakan bahwa teknologi digital dapat 

mengubah hubungan antara warga negara 

dengan negara. Teknologi yang 

berkembang saat ini menawarkan alat bagi 

warga negara untuk lebih berperan dalam 

lingkup kekuasaan dan lingkar politik 

negara. Hal inilah yang kemudian turut 

menjadi pemicu lahirnya kelompok peretas 

digital, jurnalisme warga, online whistle-

blower dan kebangkitan bagi new social 

movement. Dengan lahirnya kebijakan 

pengumpulan data oleh pemerintah yang 

diperoleh dari seluruh perangkat negara 

bahkan swasta dan individu, melahirkan 

kekuatan baru yang perlu dikritisi. 

Serangkaian regulasi terkait dunia maya 

jelas dibutuhkan, hal ini salah satunya 

guna menghindari hadirnya 

kesalahpahaman terkait “kewarganegaraan 

digital”, sebuah panorama baru yang 

menilai bahwa dunia maya tidak terkait 

dengan figur pemerintah, seolah 

pemerintah tidak memiliki hak untuk 

mengatur perilaku warganya ketika 

berinteraksi di dunia maya, yang kemudian 

menyebabkan lahirnya dirkusus kembali 

tentang teori kewarganegaraan di dunia 

digital. Keadaan tersebut tentunya dapat 

dihindari bila pemerintah memahami 

prinsip dasar mengenai hak pribadi, yakni 

(1) hak untuk tidak diusik oleh lain 

kehidupan pribadinya; (2) hak untuk 

merahasiaakan informasi-informasi yang 

bersifat sensitive yang menyangkut 

dirinya; dan (3) hak untuk mengontrol 

penggunaan data pribadi oleh pihak-pihak 

lain.  

     Untuk menengahi antara kewenangan 

pemerintah dalam pengumulan data warga 

serta resistensi individu, maka upaya 

menghadirkan peraturan khusus yang 

mengatur perlindungan data peribadi serta 

terdapat otoritas pengawas indepen 

perlindungan data pribadi (independent 

supervisory authority) atau data protection 

authority (DPA) perlu dipertimbangkan. 

Otoritas perlindungan data independent 

merupakan lembaga publik yang berfungsi 

memastikan perlindungan data pribadi dan 

kepatuhan pengendali dan prosesor data 

pribadi baik individu atau badan privat 

maupun lembaga publik terhadap regulasi 

yang berkaitan dengan perlindungan data. 

Otoritas perlindungan data tidak hanya 

diharapkan berfungsi sebagai ombudsman, 

auditor, konsultan, pendidik, penasihan 

kebijakan dan negosiator, tetapi juga harus 

dapat menegakkan perubahan perilaku, 

ketika aktor swasta atau publik melanggar 

regulasi perlindungan data.  

 

KESIMPULAN 

 

     Ketika SCS Tiongkok digambarkan 

sebagai instrumen kontrol norma sosial-

perilaku yang paling efesien untuk 

menciptakan keseimbangan antara budaya 

individu dengan standar masyarakat, maka 

bila SCS dikelola denga baik, sesunggunya 

dapat menimbulkan efek baik. 

Transparansi menjadi salah satu varian 

yang dapat tercapai. Namun, jika 

disalahgunakan dampak buruk yang 

dihasilkan jauh lebih membahayakan. 

Pemerintah dapat dengan leluasa 

melakukan kontrol sosial dengan agenda 

yang dimilikinya. Individu yang tidak 

menjalankan garis kebijakan penguasa, 

akan mudah mendapatkan hukuman. 

Tantangan utama terhadap kebijakan scs 

akan terkait dengan privasi dan keamanan 

data pada tiga bidang saling tumpang 

tindih, yakni informasi pribadi, alur lalu 

lintas data serta tata kelola data mengingat 

scs tiongkok a bukan hanya sekedar 

mekanisme kontrol sosial, tetapi menjadi 

visi baru pemerintahan tiongkok. Melalui 

data, pemerintah telah melahirkan tata 
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kelola baru dengan pengawasan ketat. 

Guna mengindari hadirnya pelanggaran 

hak asasai manusia warga masyarakatnya, 

khususnya terkait perlindungan data dan 

privasi, maka sebaiknya bila kebijakan ini 

akan diadopsi oleh negara lainnya, 

mempertimbangkan untuk turut hadirnya 

regulasi khusus yang mengatur 

perlindungan data pribadi serta terdapat 

otoritas pengawas perlindungan data 

pribadi. 
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