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ABSTRACT 

During the Covid-19 Pandemic, it has changed the way of learning and learning methods that have been 

carried out so far. This study aims to explore the effectiveness of online learning or distance learning on 

independent learning abilities and see what factors influence the ineffectiveness of student learning during 

this pandemic. Self-regulated learning is a way how individuals control and direct their actions in planning, 

self-direction and development that will directly affect behavior change so that control of knowledge and 

skills can be achieved. This research is a survey research, using a quantitative approach. The population 

in this study were students of the Department of Business Administration at the Jakarta State Polytechnic, 

as many as 1094. The sampling technique used in this study was Random Sampling. The number of samples 

taken and collected was 121 students, both male and female students. Results Based on the data collection 

and analysis that has been done, it can be seen that the independent learning of the students of the 

Department of Commerce has high independent learning. The recommended findings are expected to be 

able to support various previous findings as well as be able to provide problem solving for study programs 

to manage learning by applying blended learning with the help of technology to manage learning models 

after the pandemic ends. 

 

Keywords: Covid 19, Self-Regulated Learning Skills, On Line Learnin 

 

ABSTRAK 

Selama masa Pandemi Cov-19 telah mengubah cara belajar dan metode belajar yang selama ini dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana efektifitas pembelajaran on line atau 

pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan belajar mandiri dan melihat faktor apa saja yang 

mempengaruhi ketidakefektifan pembelajaran siswa selama masa pandemic ini. Self-regulated learning 

adalah suatu cara bagaimana individu mengontrol dan mengarahkan tindakannya di dalam perencanaan, 

pemantauan, pengarahan diri dan mengevaluasi diri yang akan berpengaruh secara langsung kepada 

perubahan tingkah laku agar penguasaan pengetahuan dan keterampilan dapat tercapai. Penelitian ini 

merupakan penelitian survey, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta yaitu sebanyak 1094. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling. Jumlah sampel yang diambil dan 

terkumpul sebanyak 121 mahasiswa, Baik mahasiswa laki-laki atau perempuan. Berdasarkan hasil 

pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui self-regulated learning pada 

mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga memiliki self-regulated learning tinggi. Rekomendasi temuan 

penelitian diharapkan mampu mendukung berbagai temuan sebelumnya sekaligus mampu memberikan 

solving problem bagi program studi untuk mengelola pembelajaran dengan menerapkan blended learning 

dengan bantuan teknologi untuk mengelola model pembelajaran pasca pandemi berakhir. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Self-Regulated Learning Skills, Pembelajara Online 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Wabah SARS-CoV-2 atau disebut 

corona virus. Telah menyebabkan lebih 

dari 130 negara menutup sementara 

fasilitas pendidikannya untuk mencegah 

penyebaran virus. Institusi pendidikan 

telah mengubah pola pembelarannya 

dengan menggunakan pendekatan 

blended learning atau pembelajaran jarak 

jauh dengan menawarkan pola 

pembelajaran online. Efektifitas 

pembelajaran online banyak bergantung 

pada siswa sendiri yaitu sikap atau 

kepribadian belajar mandiri, bukan pada 

kemampuan mereka untuk menguasai 

penggunaan perangkat teknologi  

Menurut Corno dan Madinach (dalam 

Utomo, 2021) mendefinisikan self-

regulated learning adalah sebagai suatu 

usaha yang dilakukan individu untuk 

menyelesaikan tugas akademik dengan 

menggunakan cara-cara relevan dan tidak 

terbatas hanya pada materi pelajaran serta 

membuat perencanaan dan pengawasan 

pada proses kognitif dan afektifnya. 

Sedangkan menurut Zimmerman (dalam 

Mulyadi 2018) Siswa dikatakan telah 

menggunakan SRL (self-regulated 

learning) bila siswa tersebut telah 

memiliki strategi untuk mengaktifkan 

metakognisi, motivasi dan tingkah laku 

dalam proses belajar mereka sendiri.  

Oleh karena itu sangat penting untuk 

dapat memahami kemampuan siswa dan 

persepsi siswa terhadap motivasi belajar 

selama masa pandemic cov-19 terkait 

dengan efektifitas pembelajaran yang 

dimediasi oleh self-regulated online 

learning. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan pandangan yang berguna 

untuk mendukung pendidik/pengajar 

dalam meningkatkan kemampuan belajar 

selama pembelajaran online atau setelah 

masa pandemi ini berakhir. 

 

Rumusan Masalah  

Adapun masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah:  Bagaimana 

kemampuan self-regulated learning skills 

pada siswa yang mengikuti pembelajaran 

on line dan faktor apakah yang dominan 

mempengaruhi ketidakefektifan dalam 

pembelajaran on line selama masa 

pandemic Cov-19 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

kemampuan self-regulated learning skills 

pada mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran online dan mengetahui 

faktor dominan yang mempengaruhi 

ketidakefektifan dalam pembelajaran on-

line selama masa pandemi Cov-19. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

1. Pengertian Self-Regulated Learning 

Pengaturan diri tingkah laku (self-

regulation behavior) mencakup berbagai 

bidang, di antaranya pengaturan diri 

dalam belajar di sekolah (self-regulation 

academic learning) selanjutnya disebut 

self-regulated learning dan disingkat 

SLR (Heru Basuki, 2005). Siswa 

dikatakan telah menggunakan SLR (self-

regulated learning) bila siswa tersebut 

memiliki strategi untuk mengaktifkan 

meta kognisi, motivasi dan tingkah laku 

dalam proses belajar mereka sendiri 

(Zimmerman dalam Heru Basuki, 2005). 

Menurut Yoenanto (2010) self-regulated 

learning adalah mengacu pada 

kemampuan dari siswa untuk memahami 

dan mengontrol belajarnya, dimana siswa 
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memerlukan untuk mengontrol 

belajarnya melalui keyakinan akan 

motivasi yang produktif dan 

menggunakan strategi belajar kognitif 

Menurut Munjirin dan Shidiq (2008), 

self-regulated learning adalah 

kemampuan untuk mengatur diri dalam 

belajar dengan mengikutsertakan 

kemampuan meta kognisi, kemampuan 

perencanaan, pengorganisasian, 

menginstruksi diri, memonitor dan 

melakukan evaluasi dalam aktivitas 

belajar, motivasi adalah sebagai 

dorongan diri (self-drive) mencangkup 

persepsi terhadap efikasi diri, menyeleksi 

dan memanfaatkan lingkungan maupun 

menciptakan lingkungan yang 

menentukan aktivitas belajar. 

 

2. Aspek-aspek Self-Regulated 

Learning 

Struktur wawancara yang digunakan 

untuk mengukur strategi yang digunakan 

oleh siswa dalam belajar yang disusun 

oleh Zimmerman dan Martinez-Pons 

1986 (dalam Heru Basuki 2005) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Evaluasi diri (self-evaluation), yaitu 

pernyataan mengindikasikan siswa 

untuk menilai kualitas tugas yang telah 

diselesaikan, pemahaman terhadap 

lingkup kerja, atau usaha dalam kaitan 

dengan tuntutan tugas. 

b. Mengatur dan mengubah (organizing 

and transforming) yaitu pernyataan 

yang mengindikasikan keinginan 

siswa baik secara terus terang atau 

diam-diam dalam mengatur ulang 

materi petunjuk untuk 

mengembangkan poses belajar. 

c. Menetapkan tujuan dan perencanaan 

(goal setting and planning), yaitu 

pernyataan yang mengindikasikan 

perencanaan siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan atau sub tujuan dan 

rencana untuk mengurutkan prioritas, 

menentukan waktu dan menyelesaikan 

rencana semua aktivitas yang terkait 

dengan tujuan tersebut. 

d. Mencari informasi (seeking 

information) yaitu pertanyaan yang 

mengindikasikan upaya untuk mencari 

informasi yang berkaitan dengan tugas 

dari sumber-sumber lain saat 

mengerjakan tugas. 

e. Menyimpan catatan dan memantau 

(keeping records and monitoring), 

yaitu pertanyaan yang mengindikasi-

kan upaya siswa untuk mencatat hal-

hal penting dalam pelajaran. 

f. Mengatur lingkungan (environment 

structuring), yaitu pertanyaan yang 

mengindikasikan upaya siswa untuk 

mengatur lingkungan belajar agar 

membuat belajar lebih nyaman dengan 

mengatur lingkungan fisik maupun 

psikologis. 

g. Konsekuensi diri (self-consequences), 

yaitu pernyataan yang 

mengindikasikan upaya siswa dalam 

mempersiapkan atau membayangkan 

yang mengindikasikan upaya siswa 

dalam mempersiapkan atau 

membayangkan dan me-laksanakan 

ganjaran atau hukuman untuk 

kesuksesan dan kegagalan. 

h. Mengulang dan mengingat 

(rehearsing and memorizing), yaitu 

pertanyaan yang mengindikasikan 

upaya siswa untuk mengingat-ingat 

materi bidang studi dengan diam atau 

dengan suara keras. 

i. Mencari dukungan sosial (seeking 

social assistance), yaitu pertanyaan 
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mengindikasikan upaya siswa untuk 

mencapai bantuan dari rekan-rekan 

sebaya dari guru dan dari orang 

dewasa. 

j. Memeriksa catatan (reviewing 

records), yaitu pertanyaan yang 

mengindikasikan upaya siswa untuk 

membaca kembali catatan ulangan 

atau buku teks. 

k. Lain-lain (other), yaitu pernyataan 

yang mengindikasikan tingkah laku 

belajar yang dicontohkan oleh orang 

lain seperti guru dan orang tua, 

pernyataan keinginan yang kuat atau 

mengekspresikan secara lisan atau 

secara tulisan hal-hal yang belum 

jelas. 

. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan penelitian kuantitatif 

yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengambilan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif statistik hingga 

mendapatkan sejumlah informasi atau 

data yang akurat, yaitu: 

1. Data kuantitatif menggunakan 

kuesioner  

2. Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa  

 

PEMBAHASAN  

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

try out terpakai, yakni dimana data yang 

diperoleh dengan satu kali pengambilan 

data (penyebaran angket) yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian. 

Hal ini dilakukan karena data yang 

didapat untuk melakukan uji hipotesis 

memiliki kesamaan data dengan uji 

validitas dan reliabilitas dan juga karena 

adanya keterbatasan waktu responden 

untuk mengisi kuesioner agar tidak 

mengganggu waktu belajar para 

mahasiswa saat di kampus. Proses 

pengambilan data dilakukan di Jurusan 

Administrasi Niaga pada bulan Agustus 

2021. Pemilihan responden dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada 

Mahasiswa/i di Jurusan Administrasi 

Niaga. Populasi jumlah mahasiswa 

Jurusan Administrasi Niaga 1094 Jumlah 

sampel mahasiswa yang diperoleh 

sebanyak 121 siswa Dari kuesioner yang 

didapat, seluruhnya layak dan memenuhi 

syarat untuk dianalisis.  

 

2. Analisa Hasil 

Berdasarkan analisa hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Jurusan 

Administrasi Niaga dapat dijelaskan 

sebagai berikut 

a. Self-Regulated Learning menurut 

faktor evaluasi diri adalah sangat 

sesuai terutama tercermin dari 

mayoritas responden yang 

menyatakan 62% mahasiswa selalu 

mengecek semua tugas untuk 

memastikannya dengan benar dan 

sesuai dengan metode, dan sisanya 

sebanyak 33,9% menyatakan sesuai, 

3,3% menyatakan cenderung sesuai 

dan 0,8% menyatakan sangat tidak 

sesuai dengan usaha untuk 

memastikan apakah semua tugas 

sudah sesuai dan benar melakukannya. 

b. Self-Regulated Learning menurut 

faktor mengatur dan mengubah adalah 
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sebanyak 45,5% mahasiswa 

menyatakan sesuai dalam hal 

membuat kerangka pekerjaan//tugas 

sebelum mengerjakan tugas, 45,5% 

mengatakan sesuai dan selalu 

membuat evaluasi rangkuman materi 

dan tugas kuliah. 

c. Self-Regulated Learning menurut 

faktor menetapkan tujuan dan 

perencanaan. Sebanyak 45,5% 

menyatakan sesuai, 25,6% 

menyatakan  cenderung sesuai dan 

25,6% menyatan sangat  sesuai. 

Mahasiswa dalam proses 

pengembangan pembelajaran selalu 

membuat kerangkan pekerjaan/ tugas 

untuk mempermudah mereka dalam 

proses belajar.  

d. Self-Regulated Learning menurut 

faktor mencari informasi adalah 

sebanyak 38,8% responden 

menyatakan sesuai, 22,5% 

menyatakan sesuai dan 26,7% 

menyatakan tidak sesuai dalam hal 

mencari referensi dari luar seperti 

meminjam buku dari perpustakaan 

untuk mengembangkan proses belajar. 

Namun demikian dari rata rata 

kecenderungan mahasiswa 

menyatakan sesuai bahwa mereka 

akan mencari informasi yang berkaitan 

dengan tugas dari sumber-sumber lain 

saat mengerjakan tugas. 

e. Sel- Regulated Learning menurut 

faktor menyimpan catatan dan 

memantau adalah Mayoritas 

mahasiswa 47,9% menyatakan sesuai, 

20,7% menyatakan sangat sesuai dan 

28,9% menyatakan cenderung sesuai, 

dan sisanya menyatakan tidak sesuai   

terhadap pernyataan yang 

mengindikasikan mahasiswa membuat 

catatan perkuliahan untuk 

memudahkan dalam pembelajaran. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

secara umum mahasiswa dalam faktor 

menyimpan catatan dan memamntau 

adalah sudah sesuai dengan kriteria 

self regulated learning. 

f. Self-Regulated Learning menurut 

faktor mengatur lingkungan adalah 

sebanyak 47,55 menyatakan  sangat 

sesuai, 31,7% menyatakan sesuai dan 

15% menyatakan cenderung sesuai. 

Dalam hal ini mayoritas responden 

menyatakan menghendaki lingkungan 

belajar yang nyaman dengan mengatur 

ulang lingkungan fisik maupun 

psikologis. 

g. Self-Regulated Learning menurut 

faktor konsekuensi diri adalah 

mayoritas responden menyatakan 

53,7% sangat sesuai, 32,2% 

menyatakan sangat sesuai. Dengan 

demikian mayoritas hampir seluruh 

responden mahasiswa menyatakan 

mereka akan  memberikan ganjaran 

pada diri sendiri setelah 

menyelesaikan semua tugas. 

h. Self-Regulated Learning menurut 

faktor mengulang dan mengingat 

adalah sebanyak 40,5% menyatakan 

sesuai, 31,4% menyatakan cenderung 

sesuai, 18, 2% menyatakan sangat 

sesuai. Mayoritas responden 

menyatakan bahwa selalu mengulang 

bentuk soal dan mengerjakan soal 

yang sama sehingga dapat mengingat 

bagaimana mengerjakan soal yang 

sama dalam tes  

i. Self-Regulated Learning menurut 

faktor dukungan sosial adalah 

sebanyak 51,7% menyatakan sangat 

sesuai, 37,5% menyatakan sesuai. 
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Dengan demikian hampir  mayoritas 

mahasiswa senang mendiskusikan 

tugas dengan orang lain termasuk 

dosen terutama dengan rekan-

rekannya sesama mahasiswa 

j. Self-Regulated Learning menurut 

faktor memeriksa catatan adalah 

mayoritas mahasiswa sebanyak 59,9% 

menyatakan sesuai, 23,1% 

menyatakan sangat sesuai dan 14% 

menyatakan cenderung sesuai. 

Mahasiswa  selalu melakukan dalam 

hal memeriksa dan membaca kembali 

semua catatan tentang suatu pokok 

bahasan. 

Berdasarkan pembelajaran yang 

dilakukan selama pandemic Cov-19 tidak 

ditemukan faktor internal yang 

mempengaruhi ketidakefektifan namun 

ditemukan dua (2) faktor eksternal yang 

dominan mempengaruhi ketidakefektifan 

dalam pembelajaran on line yaitu: 

a. Sinyal Internet menurut mayoritas 

respoden terhadap faktor ini mereka 

mengatakan 55,4% kualitas sinyal 

internet memiliki sedikit kendala, 

33,9% memiliki kendala dan sisanya 

10,7% cenderung terkendala.  

b. Alokasi dana untuk pembelian kuota 

internet. Menurut mayoritas 

responden 45,5 % sangat terkendala 

dengan alokasi dana yang digunakan 

untuk pembelian kuota, sedangkan 

sebanyak 33,9% responden 

mengatakan terkendala dengan alokasi 

dana untuk pembelian paket data, dan 

sebanyak 10,7% mengatakan 

cenderung terkendala. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut 

dapat dikatakan bahwa hampir mayoritas 

siswa memiliki self-regulated learning 

yang tinggi. Karena mahasiswa memiliki 

tanggung jawab besar agar dapat 

mengatur diri sendiri untuk mengontrol 

proses belajar dan keterampilan mereka 

dalam belajar agar hasil yang diperoleh 

lebih baik. Menurut Yoenanto (2010), 

self-regulated learning mengacu pada 

kemampuan diri mahasiswa untuk 

memahami dan mengontrol belajarnya, 

dimana siswa memerlukan untuk 

mengontrol belajarnya melalui keyakinan 

akan motivasi yang produktif dan 

menggunakan strategi belajar yang 

kognitif  

Motivasi dan kepercayaan diri juga 

mempengaruhi bagaimana, dan mengapa 

siswa belajar dengan baik. Mahasiswa 

yang memiliki motivasi tinggi cenderung 

menentukan tujuan belajar yang lebih 

tinggi pada dirinya, mendesain kegiatan-

kegiatan belajar atas inisiatif sendiri, 

mengembangkan observasi diri, dan 

mengembangkan evaluasi diri dalam 

belajar. Hal ini didukung hasil dari 

penelitian yang menemukan bahwa siswa 

yang memiliki motivasi dan minat tinggi 

pada materi kuliah menggunakan lebih 

banyak strategi self-regulated learning, 

daripada mahasiswa yang memiliki 

motivasi dan minat rendah pada materi 

kuliah (Suminarti dan Fatimah, 2013). 

Faktor yang mempengaruhi self-

regulated learning juga dapat dilihat dari; 

proses dari dalam diri, dimana mahasiswa 

mengorganisasikan tindakannya untuk 

mencapai tujuan mereka dalam 

memproses suatu informasi baru, tingkah 

laku mahasiswa dimana mahasiswa 

memantau, membandingkan secara 

sistematis tujuan akademik yang telah 

mereka tetapkan sendiri, dan terakhir 

yaitu lingkungan mahasiswa dimana 

lingkungan sosial dan pengalaman yang 
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didapat oleh mahasiswa juga dapat 

pembentukan tingkah laku mahasiswa. 

Hal ini sependapat dengan Zimmerman 

(dalam Heru Basuki 2005) seorang 

mahasiswa dapat dikatakan sebagai self-

regulated learner apabila mahasiswa 

tersebut memiliki strategi untuk 

mengaktifkan meta kognisi, motivasi dan 

tingkah laku dalam proses belajar mereka 

sendiri.  

Menurut hasil penelitian Sudjana 

(2003), semakin tinggi skor pada self-

regulated learning maka akan semakin 

sering mahasiswa menerapkan dan 

menggunakan strategi-strategi self-

regulated learning dalam belajarnya dan 

akhirnya hal ini akan memberikan 

dampak langsung terhadap belajarnya. 

Dan menurut Sumarmo (2009), individu 

yang memiliki self-regulated learning 

yang tinggi cenderung belajar lebih baik, 

mampu memantau, mengevaluasi, dan 

mengatur belajarnya secara efektif; 

menghemat waktu dalam menyelesaikan 

tugasnya; mengatur belajar dan waktu 

secara efisien, dan memperoleh skor yang 

tinggi. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengumpulan dan 

analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat diketahui self-regulated learning 

pada mahasiswa Jurusan Administrasi 

Niaga memiliki self-regulated learning 

tinggi, Mahasiswa memiliki self-

regulated learning untuk membantu 

mereka agar dapat mengontrol proses 

belajar dengan hasil yang lebih baik 

dalam proses belajar mereka, karena 

sebagai mahasiswa mereka melakukan 

pengaturan diri sendiri untuk mengontrol 

proses belajar dan keterampilan mereka 

dalam belajar agar hasil yang diperoleh 

lebih baik. 

Faktor dominan yang berdampak pada 

ketidakefektifan pembelajaran online 

selama masa pandemi cov-19 terdapat 

dua faktor utama yaitu sinyal internet dan 

alokasi dana pembelian kuota internet, 

walaupun hasil analisa menunjukkan 

adanya sedikit kendala namun secara 

umum mahasiswa masih dapat mengikuti 

pembelajaran on line dengan baik selama 

masa pandemi cov-19. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi subjek penelitian 

Diharapkan agar dapat tetap 

mempertahankan sikap tanggung jawab 

kepada diri sendiri dalam proses belajar 

mereka, dan tetap menggunakan self-

regulated learning agar dalam proses 

belajarnya dapat menghasilkan hasil yang 

jauh lebih baik lagi.  

2. Bagi Pendidik dan Sekolah 

Disarankan agar jurusan Administrasi 

Niaga dan Dosen untuk dapat 

mempertahankan proses belajar mengajar 

yang baik kepada para mahasiswanya. 

Dan lebih mengarahkan para mahasiswa 

agar mereka tetap mempertahankan sikap 

dan tanggung jawab mereka sebagai 

peserta didik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Berdasarkan hasil analisa diharapkan 

agar peneliti dapat melakukan penelitian 

yang lebih mendalam atau mencoba 

menggali lebih dalam lagi tentang self-

regulated learning pada mahasiswa, 

dengan memperbarui subjek, metode 

serta variable yang berbeda dan 
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memberikan masukan-masukan yang 

berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan selanjutnya. 
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ABSTRACT 

This research aims to get potential marketing strategy for Renebook Publishing in the digital era. 

Methodology of this research is mix method using qualitative SWOT analysis and Analytical Hierarchy 

Process. This research using purposive technique sampling with 6 respondents from Renebook Publishing 

and academicians in journalistic and marketing from State Polytechnic of Jakarta. The object of this 

research is Renebook Publishing with research duration approximately 6 months. From the results of 

SWOT-AHP analysis on the marketing strategy on Renebook’s Book, that criteria and sub-criteria with the 

highest 3rd importance rating are threats “selling pirated books in the marketplace and distributing illegal 

e-books”, strengths “provide many selling promotion” dan opportunities “there are many book genres that 

has not been entered yet” with alternative marketing strategy that is potentially used by Renebook 

Publishing in digital era is digital marketing strategy. 

 

Keyword: Marketing Strategy, Mix Method, SWOT Analysis, AHP 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif strategi pemasaran yang potensial bagi Penerbit 

Renebook di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan teknik analisis 

SWOT kualitatif dan Analytical Hierarchy Process. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel purposive dengan responden ahli berjumlah 6 orang yang berasal dari Penerbit Renebook dan 

akademisi Politeknik Negeri Jakarta di bidang jurnalistik dan pemasaran. Objek penelitian ini adalah 

Penerbit Renebook dengan lama waktu penelitian sekitar 6 bulan. Dari hasil analisis SWOT-AHP pada 

strategi pemasaran Buku Renebook ditemukan bahwa kriteria dan sub-kriteria dengan peringkat 

kepentingan 3 tertinggi adalah threats “penjualan buku bajakan di marketplace dan penyebaran e-book 

ilegal”, strengths “banyak promosi penjualan yang ditawarkan” dan opportunities “terdapat beberapa pasar 

genre buku yang belum dimasuki” dengan alternatif strategi pemasaran yang potensial digunakan oleh 

Penerbit Renebook di era digital adalah strategi pemasaran digital. 

 
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Metodologi Campuran, Analisis SWOT, AHP 
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PENDAHULUAN 

Buku merupakan jendela ilmu bagi 

semua kalangan, baik anak-anak, remaja, 

dewasa hingga orang tua. Di era digital 

yang semakin berkembang saat ini, 

penggunaan buku cetak perlahan semakin 

berkurang, hal tersebut disebabkan oleh 

mudahnya pengaksesan informasi 

melalui media-media digital seperti 

internet dan media sosial. Hanya dengan 

perangkat gawai dan internet yang stabil 

masyarakat dapat menemukan dan 

mengakses segala informasi yang 

dibutuhkan, seperti berita, hiburan, ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya, 

terlebih pada situasi Pandemi COVID-19, 

yang mengharuskan sebagian besar 

kegiatan dilakukan secara daring sehingga 

secara tidak langsung mengurangi minat 

menggunakan media buku cetak sebagai 

bacaan. Berkembangnya era digital tentu 

saja memberikan banyak manfaat bagi 

masyarakat, diantaranya adalah internet 

yang mempermudah pencarian informasi, 

relasi, hingga pengembangan bisnis, 

salah satunya adalah industri perbukuan, 

IKAPI (2021) menyatakan bahwa 

“pandemi sudah mempercepat perubahan 

digital di kalangan penerbit. Sebanyak 

40,8% penerbit telah memproduksi buku 

digital dan 74,5% sudah menjual buku 

melalui daring”. Namun dibalik 

banyaknya dampak baik tersebut, 

terdapat dampak kurang baik yang 

timbul, dimana industri ini dihadapkan 

oleh beberapa permasalahan, seperti 

banyaknya penjualan buku bajakan secara 

daring, serta pembajakan buku berbasis 

elektronik (e- book) yang mudah 

disebarkan, diakses dan didapat 

masyarakat. Ketua Umum Ikatan 

Penerbit Indonesia (IKAPI) Periode 

2015- 2020, Rosidayati Rosalina (2020) 

menyatakan bahwa “tantangan paling 

besar adalah pembajakan buku yang kian 

marak dan kerja sama internasional yang 

terhambat” hal ini juga diperkuat oleh 

pendapat Arys Hilman Nugraha, Ketua 

Umum Ikatan Penerbit Indonesia Periode 

2020-2025 (2021) yang menyatakan 

bahwa “54,2% penerbit telah menjumpai 

pembajakan buku mereka di aplikasi 

pasar daring”. 

Renebook merupakan salah satu dari 

perusahaan-perusahaan penerbitan buku 

yang merasakan dampak kurang baik dari 

perkembangan era digital. Renebook 

adalah salah satu perusahaan penerbitan 

buku yang telah banyak menghasilkan 

buku dengan beragam kategori, seperti 

sains, sastra, bisnis, teknologi dan masih 

banyak lagi. Berkembangnya era digital 

membuat Penerbit Renebook juga 

merasakan semakin besarnya 

kemungkinan risiko terjadinya 

pembajakan buku yang mulai dijual 

secara daring serta penyebaran e-book 

illegal dan risiko-risiko lainnya. Sebagai 

upaya untuk mengurangi dampak dari 

risiko yang timbul bersamaan dengan 

berkembangnya era digital, Renebook 

ingin menemukan strategi pemasaran 

yang lebih tepat untuk diimplementasikan 

pada era digital dan ke depannya. 

Terdapat beberapa pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengetahui sudut 

pandang terbaik dalam melihat dan 

membuat strategi pemasaran, yaitu 

dengan menggunakan analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat), dan AHP (Analytical Hierarchy 

Process). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian campuran, Creswell dan Clark 

(2018:4) menjelaskan bahwa metode 

campuran adalah desain penelitian yang 

mengansumsikan filosofi dan metode 

penelitian. Metode ini mengarahkan 

kepada pengumpulan dan analisis data 

serta gabungan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dalam prosesnya. Metode ini 

memiliki fokus pada pengumpulan, 

analisis, dan pencampuran kuantitatif dan 

kualitatif dalam sebuah studi. Penelitian 

ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

deskriptif, menurut Irina (2017:100) 

metode deskriptif adalah prosedur 

pemecahan masalah dengan 

menggambarkan keadaan objek yang 

diteliti melalui fakta-fakta yang 

ditemukan saat penelitian berlangsung. 

Objek penelitian ini adalah Penerbit 

Renebook dengan waktu pelaksanaan 

penelitian dimulai pada bulan Maret 

hingga bulan Agustus 2021. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi, menurut 

Sugiyono (2013:179) teknik 

pengumpulan data triangulasi adalah 

teknik pengumpulan data yang sifatnya 

menggabungkan beberapa teknik 

pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan, 

yaitu: 

1. Studi kepustakaan (buku teks, jurnal, 

dan  internet); 

2. Dokumen (gambar, dan grafik) 

3. Observasi 

4. In-depth interview 

Kuesioner perbandingan berpasangan 

Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan jumlah 6 

responden ahli, 4 responden ahli dari 

Penerbit Renebook dengan jabatan 

Kepala Marketing, Kepala Produksi, 

Kepala Administrasi, dan Pemimpin 

Redaksi dan 2 responden ahli dari 

akademisi Politeknik Negeri Jakarta di 

bidang pemasaran dan jurnalistik. 

Dengan rincian responden sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Responden Penelitian 

No Pekerjaan Nama Keahlian 
Lama 

Bekerja 

1. 
Kepala Pemasaran 
Penerbit Renebook 

Arfi Yanto Pemasaran 3 tahun 

2. 
Kepala Produksi 

Penerbit Renebook 

Kholishotul 

Hidayah 
Jurnalistik 6 tahun 

3. 
Kepala Administrasi 
Penerbit Renebook 

Irma 
Amaliya 

Administrasi 
& Support 

2 tahun 

4.  
Pemimpin Redaksi 

Penerbit Renebook 

Ratih 

Ramadyawati 
Jurnalistik 5 tahun 

5. 

Dosen Pemasaran 
Administrasi Niaga 

Politeknik Negeri 
Jakarta 

Taufik Akbar 
Pemasaran/ 

Penjualan 
3 tahun 

6. 

Dosen Jurnalistik 

Teknik Grafika 
Penerbitan Politeknik 

Negeri Jakarta 

Djony 
Herfan 

Jurnalistik 
23 

tahun 

Sumber: Data Penelitian Diolah 

 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

1. Analisis SWOT, dalam penelitian ini 

analisis SWOT yang digunakan adalah 

dengan teknik kualitatif, yaitu dengan 

reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

2. Analytical Hierarchy Process, 

digunakan untuk menemukan 

alternatif strategi pemasaran potensial 

yang dapat digunakan Penerbit 

Renebook di era digital.  

 

Dalam melaksanakan analisis dengan 

AHP ini, penulis dibantu dengan 

perangkat lunak Microsoft Excel. 

Adapun hierarki penelitian yang akan 

dievaluasi dengan AHP dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Hierarki Penelitian 

 
Sumber: Data Penelitian Diolah 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

1. Hasil Analisis SWOT Strategi 

Pemasaran Buku Renebook 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui alternatif strategi apa 

diantara pemasaran tradisional, 

pemasaran digital, dan pemasaran e-book 

yang lebih potensial digunakan oleh 

Penerbit Renebook dalam menghadapi 

era digital, analisis ini dilaksanakan 

dengan memerhatikan faktor pendukung 

dan faktor penghambat dari strategi 

pemasaran Buku Renebook. Oleh sebab 

tersebut diperlukan analisis SWOT 

terlebih dahulu untuk mengetahui faktor- 

faktor yang diperlukan. Berikut hasil 

analisis SWOT strategi pemasaran Buku 

Renebook: 

Tabel 2. Matriks SWOT Hasil 

Penelitian 
 Mendukung Penerbit 

Renebook 

Menghambat Penerbit 

Renebook 

Faktor 

Internal 

Strenghts 

• Banyak pilihan 

kategori buku 

• Menerbitkan buku 

yang mengikuti tren 

• Banyak promosi 

penjualan yang 

ditawarkan 

Weaknesses 

• Merek yang belum 

terlalu dikenal 

• Belum memiliki banyak 

sumber daya manusia 

• Promosi untuk menarik 

penulis sedikit 

Faktor 

Eksternal 

Opportunities 

• Terdapat beberapa 

pasar genre buku 

yang belum dimasuki 

• Banyak penulis 

berbakat belum 

menerbitkan 

tulisannya 

Threats 

• Banyak penerbit yang 

menerbitkan buku 

dengan genre yang sama 

• Banyak penerbit dengan 

branding lebih kuat di 

pikiran konsumen 

• Kemampuan tawar- 

menawar pemasok 

sedang menurun 

• Penjualan buku bajakan 

di marketplace dan 

penyebaran e-book 

illegal 

Sumber: Data Penelitian Diolah 

 

Rumusan faktor strengths ke-1 

“banyak pilihan kategori buku” penulis 

dasarkan pada data jumlah buku yang 

telah diterbitkan oleh Penerbit Renebook 

yaitu sebanyak 73 judul. Rumusan faktor 

strengths ke-2 “menerbitkan buku yang 

mengikuti tren” penulis dasarkan pada 

buku terbitan imprint Renebook, yaitu 

Reneluv dengan genre buku k-pop yang 

sedang tren dan diperkuat oleh pendapat 

Kim (2021) pada website 

blog.twitter.com yang menyatakan 

bahwa Indonesia adalah negara dengan 

peringkat ke-1 dengan percakapan tanpa 

henti dari penggemar k-pop. Pada 

rumusan faktor strengths ke-3 “banyak 

promosi penjualan yang ditawarkan” 

penulis dasarkan pada hasil pengamatan 

penulis pada media sosial Penerbit 

Renebook dan imprint yang banyak 

memberikan penawaran kepada calon 

konsumen. 

Rumusan faktor weaknesses ke-1 

“merek yang belum terlalu dikenal” 

penulis dasarkan pada perbandingan 

jumlah pengikut media sosial Instagram, 

penulis memilih salah satu diantara akun 

Instagram resmi penerbit atau imprint-

nya dengan pengikut akun terbanyak 

untuk mewakili pengetahuan konsumen 

terhadap Penerbit Renebook dan 5 

penerbit yang dibandingkan. Dari 

perbandingan ini ditemukan bahwa 

jumlah pengikut akun Instagram Penerbit 

Renebook memiliki jumlah yang lebih 

sedikit dibanding 5 penerbit lain yang 

dibandingkan. 
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Faktor weaknesses ke-2 “belum 

memiliki banyak sumber daya manusia” 

penulis terima dari hasil validasi dengan 

pihak Penerbit Renebook, sebelum 

pelaksanaan validasi penulis 

merumuskan faktor “belum memiliki 

banyak sumber daya penulis” sebagai 

faktor weaknesses ke-2 yang penulis 

dasarkan pada perbandingan jumlah 

semua produk buku dari Penerbit 

Renebook dengan jumlah semua produk 

buku dari 5 penerbit lain yang termasuk 

namun tidak terbatas pada kategori buku 

serupa dengan Penerbit Renebook serta 

berlokasi di Kecamatan Jagakarsa. Hasil 

perbandingan ini menyatakan bahwa 

Penerbit Renebook memiliki jumlah 

judul buku sebanyak 73 judul dan 

penerbit lainnya, yaitu Penerbit R = 362 

judul, Penerbit N = 495, Penerbit T = 443, 

Penerbit M = 729 dan Penerbit G = 1017. 

Faktor weaknesses ke-3 “promosi 

untuk menarik penulis sedikit” penulis 

dasarkan pada data media sosial resmi 

Penerbit Renebook dan imprint-nya pada 

2019-2021, dari data tersebut diketahui 

promosi yang digunakan oleh Penerbit 

Renebook hanya berfokus pada calon 

konsumen. Rumusan faktor opportunities 

ke-1 “terdapat beberapa pasar genre buku 

yang belum dimasuki”, penulis dasarkan 

pada hasil wawancara dengan Kepala 

Pemasaran dan Pemimpin Redaksi Buku 

Renebook yang menyatakan bahwa target 

pasar Penerbit Renebook di masa depan 

adalah anak dan parenting, menurut 

Kementerian Dalam Negeri (2021) 

terdapat sekitar 78,9 juta jumlah kartu 

keluarga di Indonesia yang 

mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 

78,9 juta orang tua atau calon orang tua di 

Indonesia, selain itu Badan Pusat Statistik 

Indonesia (2021) juga menyatakan bahwa 

usia Post Generasi Z atau usia 0-7 tahun 

memiliki jumlah 29,17 juta jiwa. 

Faktor opportunities ke-2 “banyak 

penulis berbakat belum menerbitkan 

tulisannya” penulis dasarkan pada data 

menurut Desfourina (2018) yang 

menyampaikan bahwa terdapat 5 aplikasi 

yang dapat digunakan orang-orang yang 

memiliki hobi menulis, 1) Wattpad, 2) 

Storial.co, 3) JotterPad, 4) Penana, dan 5) 

Steller, melihat cukup banyaknya 

platform yang menyediakan tempat untuk 

menulis, mengindikasikan bahwa banyak 

masyarakat yang memiliki minat dan 

bakat dalam menulis. Pada faktor 

opportunities ke-3 “kemampuan tawar-

menawar pemasok sedang menurun”, 

penulis dasarkan pada data keadaan 

pemasok yang sedang menurun 

berdasarkan Laporan Kinerja 

Pembangunan Industri Tahun 2020 yang 

dibuat oleh Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia (2020), diketahui 

bahwa utilitas dari industry pembuatan 

kertas dan barang dari kertas mengalami 

penurunan dari 76,02% pada 2019 

menjadi 62% pada 2020 dan industri 

percetakan dan reproduksi media 

rekaman mengalami penurunan dari 

74,02% pada 2019 menjadi 41% pada 

2020. Data tersebut mengindikasikan 

bahwa pemasok mengalami penurunan 

permintaan dari pelanggannya, maka jika 

dilihat dengan hukum permintaan 

terdapat indikasi menurunnya harga 

pemasok untuk meningkatkan 

permintaan dari pelanggannya. 

Rumusan faktor threats ke-1 “banyak 

penerbit yang menerbitkan buku dengan 

genre yang sama”, penulis dasarkan pada 

data jumlah penerbit yang berada di 
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lokasi berdekatan dengan Penerbit 

Renebook tepatnya di Kecamatan 

Jagakarsa, berdasarkan hasil penggunaan 

internet untuk menemukan lokasi 

penerbit yang berlokasi di Kecamatan 

Jagakarsa, setidaknya terdapat 4 

perusahaan penerbitan dengan 29 imprint 

penerbitan berlokasi di Kecamatan 

Jagakarsa namun dari hasil kunjungan 

website resmi masing-masing imprint, 

penulis menemukan setidaknya terdapat 5 

imprint penerbit yang menjual buku 

termasuk namun tidak terbatas pada 

kategori buku serupa dengan Penerbit 

Renebook. Pada rumusan faktor threats 

ke-2 “banyak penerbit dengan branding 

lebih kuat di pikiran konsumen”, penulis 

dasarkan pada Tabel 3. Perbandingan 

Pengikut Akun Instagram Penerbit 

Renebook. Rumusan threats ke-3 

“penjualan buku bajakan di marketplace 

dan penyebaran e-book illegal” penulis 

dasarkan pada pernyataan yang 

disampaikan oleh Ketua Umum IKAPI 

periode 2015-2020, Rosidayati Rosalina 

yang menyatakan bahwa "tantangan 

paling besar dari pelaku industri 

perbukuan adalah pembajakan buku yang 

kain marak”, dan pernyataan Arys 

Hilman Nugraha, selaku Ketua Umum 

IKAPI periode 2020-2025 yang 

menyatakan bahwa “54,2% penerbit telah 

menjumpai pembajakan buku mereka di 

aplikasi pasar daring”. 

Setelah seluruh faktor SWOT 

dirumuskan, selanjutnya penulis 

melakukan validasi dengan 

mewawancarai Ibu Ratih Ramadyawati 

selaku Pemimpin Redaksi Penerbit 

Renebook yang memiliki pengalaman 5 

tahun bekerja, validasi ditujukan untuk 

mengetahui kesesuaian hasil rumusan 

dengan keadaan Penerbit Renebook 

sebenarnya. Dari hasil validasi tersebut 

diketahui bahwa selain hasil rumusan 

faktor weaknesses ke-2 yang telah 

dijelaskan sebelumnya, ke-11 faktor 

SWOT lainnya telah sesuai 

menggambarkan faktor SWOT dari 

Penerbit Renebook, sehingga dapat 

dibuat keterangan dari tingkatan hierarki 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria 

1. Strengths (S) 

2. Weaknesses (W) 

3. Opportunities (O) 

4. Threats (T) 

b. Sub-Kriteria 

1. Banyak pilihan genre buku (S1) 

2. Menerbitkan buku yang 

mengikuti tren (S2) 

3. Banyak promosi penjualan yang 

ditawarkan (S3) 

4. Merek yang belum terlalu dikenal 

(W1) 

5. Belum memiliki banyak sumber 

daya manusia (W2) 

6. Promosi untuk menarik penulis 

kurang (W3) 

7. Terdapat beberapa pasar genre 

buku yang belum dimasuki (O1) 

8. Banyak penulis berbakat belum 

menerbitkan tulisannya (O2) 

9. Kemampuan tawar-menawar 

pemasok sedang menurun (O3) 

10. Banyak penerbitan yang 

menerbitkan buku dengan genre 

yang sama (T1) 

11. Banyak penerbit dengan branding 

lebih kuat di pikiran konsumen 

(T2) 

12. Penjualan buku bajakan di 

marketplace dan penyebaran e-

book illegal (T3) 
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c. Alternatif 

1. Pemasaran Tradisional 

(Pemasaran buku cetak secara 

tradisional/luring) 

2. Pemasaran Digital (Pemasaran 

buku cetak secara digital/daring) 

3. Pemasaran E-Book (Pemasaran 

buku berbasis elektronik (e-book) 

 

2. Hasil Analytical Hierarchy Process 

(AHP) Strategi Pemasaran Buku 

Renebook 

Setelah rumusan SWOT didapatkan, 

selanjutnya adalah menganalisis hierarki 

penelitian dengan AHP menggunakan 

penilaian kuesioner perbandingan 

berpasangan dari responden ahli. Adapun 

hasil AHP pada tingkat kriteria dan sub-

kriteria adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil AHP Tingkat Kriteria 

dan Sub-Kriteria 

Kriteria Sub-Kriteria Local Ranking 

 S1 = 17,9% 3 

WS = 29,8% S2 = 25,6% 2 

 S3 = 56,5% 1 

 W1 = 13,0% 3 

WW = 10,6% W2 = 35,5% 2 

 W3 = 51,5% 1 

 O1 = 58,0% 1 

WO = 24,4% O2 = 30,3% 2 

 O3 = 11,7% 3 

 T1 = 20,8% 3 

WT = 35,2% T2 = 23,8% 2 

 T3 = 55,4% 1 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2021 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

elemen kriteria threats memiliki weight 

terbesar dengan 35,2%, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pada tingkat 

kriteria, threats memiliki kepentingan 

tertinggi dibanding strengths, 

weaknesses, dan opportunities. Untuk 

tingkat sub- kriteria terpenting dari 

masing-masing kriteria adalah a) 

Strengths dengan sub- kriteria S3 

“banyak promosi penjualan yang 

ditawarkan” dengan weight 56,5%; b) 

Weaknesses dengan sub-kriteria W3 

“promosi untuk menarik penulis kurang” 

dengan weight 51,5%; c) Opportunities 

dengan sub-kriteria O1 “terdapat 

beberapa pasar genre buku yang belum 

dimasuki” dengan weight 58,0%; dan d) 

Threats dengan sub kriteria T3 

“penjualan buku bajakan di marketplace 

dan penyebaran e- book illegal” dengan 

weight 55,4%. Selanjutnya adalah 

mengalikan weight kriteria dengan 

weight sub-kriteria untuk mengetahui 

nilai global weight (tingkat kepentingan 

kriteria dan sub-kriteria). 

Tabel 4. Global Weight Kriteria dan 

Sub- Kriteria 
Weight 

Kriteria 

Weight Sub- 

Kriteria 
Global Weight 

Global 

Ranking 

WS = 29,8% 

WS1 = 17,9% 

WS2 = 25,6% 

WS3 = 56,5% 

29,8% x 17,9% = 5,3% 

29,8% x 25,6% = 7,6% 

29,8% x 56,5% = 16,9% 

9 

5 

2 

WW = 10,6% 

WW1 = 13,0% 

WW2 = 35,5% 

WW3 = 51,5% 

10,6% x 13,0% = 1,4% 

10,6% x 35,5% = 3,7% 

10,6% x 51,5% = 5,4% 

12 

10 

8 

WO = 24,4% 

WO1 = 58,0% 

WO2 = 30,3% 

WO3 = 11,7% 

24,4% x 58,0% = 14,2% 

24,4% x 30,3% = 7,4% 

24,4% x 11,7% = 2,9% 

3 

6 

11 

WT = 35,2% 

 

WT1 = 20,8% 

WT2 = 23,8% 

WT3 = 55,4% 

35,2% x 20,8% = 7,3% 

35,2% x 23,8% = 8,4% 

35,2% x 55,4% = 19,5% 

7 

4 

1 

Sumber: Data Penelitian Diolah 

 

Dari hasil perhitungan global weight 

tersebut dapat diketahui bahwa kriteria 

dan sub-kriteria secara berturut-turut 

yang memiliki kepentingan tertinggi 

adalah kriteria threats dengan sub-kriteria 

T3 “penjualan buku bajakan di 

marketplace dan penyebaran e-book 

illegal” dengan nilai global weight 

sebesar 19,5%, dilanjutkan dengan 

kriteria strengths dengan sub-kriteria S3 

“banyak promosi penjualan yang 

ditawarkan” pada peringkat terpenting 

ke-2 dengan global weight sebesar 
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16,9%, dan kriteria opportunities dengan 

sub-kriteria O1 “terdapat beberapa pasar 

genre buku yang belum dimasuki” pada 

peringkat terpenting ke-3 dengan global 

weight sebesar 14,2%. 

Setelah mengetahui nilai global weight 

dari elemen kriteria dan sub-kriteria, 

tahap selanjutnya adalah mengalikan nilai 

global weight dengan hasil perhitungan 

AHP tingkat alternatif dari setiap elemen 

sub- kriteria yang telah didapat dari 

kuesioner yang dinilai oleh responden 

ahli, yang menghasilkan strategi 

pemasaran sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Alternatif Strategi 

Pemasaran dengan AHP 
Alternatif Overall Weight Ranking 

Pemasaran Tradisional 23,5% 2 

Pemasaran Digital 59,8% 1 

Pemasaran E-Book 16,7% 3 

Sumber: Data Penelitian Diolah 

 

Pembahasan 

Hasil analisis menggunakan AHP 

menunjukkan bahwa strategi pemasaran 

digital adalah strategi yang potensial 

digunakan untuk menghadapi 

perkembangan era digital dengan hasil 

overall weight sebesar 59,8%. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Das dkk 

(2018) dalam penelitiannya dengan hasil: 

a) Indonesia diperkirakan memiliki 

besaran pasar online mencapai $5 miliar 

untuk pasar online formal dan $3 miliar 

untuk pasar online informal dan 

diperkirakan Indonesia telah memiliki 30 

juta pembelanja online di tahun 2017 dari 

total populasi sekitar 260 juta jiwa; b) 

Tingkat penjualan perdagangan online di 

Indonesia akan berkembang secara 

berkelanjutan mencapai lebih dari $65 

miliar di 2022; dan c) Pada tahun 2025 

diperkirakan, teknologi digital dapat 

meningkatkan PDB Indonesia sebesar 

$150 miliar atau setara dengan rata-rata 

1,2 persen poin persentase pertumbuhan 

tambahan setiap tahun dalam tujuh tahun 

ke depan. 

Dari penelitian sebelumnya oleh Das 

dkk (2018) tersebut maka dapat 

disimpulkan, bahwa pasar perdagangan 

online di Indonesia memiliki market 

share yang besar dan dapat menjadi 

sasaran pasar yang potensial bagi 

Penerbit Renebook dan perusahaan 

lainnya, dan penggunaan strategi 

pemasaran digital adalah tepat digunakan 

untuk pasar tersebut karena lingkup 

pemasaran digital yang serupa 

diantaranya adalah pemasaran melalui e- 

commerce dan sosial media. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

strategi pemasaran digital merupakan 

strategi pemasaran yang potensial 

digunakan oleh Penerbit Renebook dalam 

menghadapi era digital dibandingkan 

dengan strategi pemasaran tradisional dan 

strategi e-book 

 

SARAN 

a. Penerbit Renebook dapat 

memfokuskan strategi pemasaran 

digital untuk menjual buku-buku yang 

diterbitkan melihat potensi 

perdagangan online di Indonesia 

memiliki market share yang besar. 

b. Bagi penelitian strategi pemasaran 

menggunakan SWOT-AHP 

selanjutnya disarankan untuk meneliti 

strategi pemasaran dengan tujuan 

mengetahui alternatif terbaik untuk 

meningkatkan kualitas produk atau 

harga. 
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ABSTRACT 

This study aims to empirically test the things that affect the development of MSMEs and the quantity of 

online shopping during the current pandemic. The analysis used in this study uses variables that have been 

determined previously with the UTAUT 2. The sample used in this study is MSMEs spread across 

JABODETABEK using the purposive sampling method. The data were collected using a questionnaire with 

a total of 100 respondents. The method used to research is PLS-SEM with SMART- PLS software. The 

results of this study indicate that of the 10 proposed hypotheses, there are 4 accepted hypotheses. The 

biggest significance in this study is influenced by the variables of social influence and behavioral intentions, 

this significance proves that the problem faced by MSME actors during the pandemic is the conditions that 

facilitate and their intention to adapt selling online. The facilitating conditions here include e-commerce 

access devices and internet access as well as the intention to use the internet which is also influenced by 

the conditions that facilitate them to sell online. 

 

Key word: PLS-SEM, MSMEs, pandemic, e-commerce, online shopping, dan UTAUT2. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris hal-hal yang berpengaruh terhadap 

perkembangan UMKM dan kuantitas belanja daring pada masa pandemi yang pada saat ini terjadi. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 

model UTAUT 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan UMKM yang tersebar di 

JABODETABEK dengan menggunakan metode purposive sampling data yang dikumpulkan menggunakan 

kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah 

PLS-SEM dengan bantuan software SMART-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 

hipotesis yang diajukan terdapat 4 hipotesis yang diterima. Siginifikasi terbesar dalam penelitian kali ini 

dipengaruhi oleh variabel social influence and behavioral intentions, signifikasi ini membuktikan bahwa 

masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada masa pandemi adalah kondisi yang memfasilitasi 

dan niat mereka untuk berdaptasi berjualan daring. Kondisi yang memfasilitasi di sini termasuk perangkat 

pengakses e-commerce dan akses internet serta niat menggunakan internet. 

 

Kata kunci: PLS-SEM, UMKM, pandemi, e-commerce, belanja daring, dan UTAUT2. 

 

PENDAHULUAN 

Kondisi perubahan dunia yang 

diakibatkan oleh virus Covid-19 pada 

masa ini menjadi permasalahan yang 

mengubah tatanan kehidupan yang sudah 

lama dibangun seperti pendidikan, 

industri, dan tidak terkecuali ekonomi. 

Sektor ekonomi yang Sebagian besar 

bergerak karena adanya kontak sosial 

antar individu menjadi terhambat 

dikarenakan virus yang muncul pada 

tahun 2019 ini. 

Kondisi perubahan yang signifikan ini 

jelas membuat ekonomi menurun. 

Kantor-kantor ditutup sementara, para 

pedagang yang sebelumnya berjualan 

secara langsung menjadi sepi pembeli 

disebabkan oleh peraturan pembatasan 

kontak fisik seperti PPKM, perputaran 

uang menurun, panic buying akan hal-hal 

yang dianjurkan seperti masker dan 

mailto:lia.rahmawati.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:iis.mariam@bisnis.pnj.ac.id
mailto:titik.purwinarti@bisnis.pnj.ac.id
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cairan desinfektan pembersih. Kondisi 

yang terjadi saat ini memang terasa 

seperti penurunan ekonomi tetapi banyak 

juga memunculkan ide-ide dan gagasan 

baru agar manusia bisa tetap menjalankan 

biasa dan menggerakkan roda ekonomi 

seperti kantor menerapkan work from 

home (wfh) dan pedagang konvensional 

beralih menjadi pedagang daring yang 

dapat menjangkau pembeli tanpa harus 

berkontak langsung serta kenaikan pesat 

di bidang e-commerce dan jasa logistik. 

Salah satu korban terdampak dalam 

sektor ekonomi ini adalah pelaku 

UMKM. UMKM adalah Usaha Mikro 

Kecil Menengah klasifikasi UMKM salah 

satunya dapat dilihat dari banyaknya 

pekerja yang bekerja pada UMKM 

tersebut. Pada usaha mikro terdapat <4 

orang, usaha menengah 5-19 orang, dan 

pada usaha menengah 20-99 orang. Para 

UMKM ini terutama yang berfokus pada 

bidang kuliner bergantung pada mobilitas 

serta kontak fisik sesama manusia serta 

suasana yang ditawarkan pada saat makan 

langsung di tempat. Salah satu cara untuk 

tetap berjualan dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan dan peraturan yang 

ditetapkan pemerintah adalah dengan 

melakukan inovasi dalam bidang 

penjualan. Salah satu inovasi yang praktis 

dan dapat langsung digunakan adalah 

pemanfaatan situs jual-beli daring dan 

platform pengantaran makanan yang 

disediakan oleh perusahaan jasa 

transportasi. 

Pada tahun 2019 terjadi signifikansi 

yang besar pada masa pandemi 

disebabkan oleh tuntutan keadaan, 

dikutip dari Kompas.com Chief 

Customer Care Officer Lazada Indonesia 

Ferry Kusnowo mengatakan bahwa 

selama 6-7 bulan terakhir belanja online 

menjadi alternatif utama yang dipilih 

masyarakat 92% masyarakat mencoba 

metode belanja baru, 57% melakukan 

pembelanjaan secara digital dan 48% 

melakukan layanan grocery pick up serta 

aplikasi pengiriman. Ketersediaan 

kemudahan akan penjualan daring di 

Indonesia pada hakikatnya sudah ada dan 

tersedia akan tetapi masih belum 

maksimal dan merata menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat dan seluruh 

wilayah terutama wilayah luar pulau 

Jawa dan Sumatra. Selain itu 

ketidakcakapan akan penguasaan internet 

dan fasilitas pendukung akses internet 

menjadi penghambat berkembangnya 

suatu usaha atau menjadi penghambat 

pembelian oleh konsumen. 

Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology 2 atau disingkat menjadi 

UTAUT 2 adalah model yang dapat 

mengukur seberapa besar penggunaan 

dan pengadopsian teknologi internet pada 

saat ini. UTAUT diperkanalkan oleh 

Venkatesh pada tahun 2003 kemudian 

diperbaharui lagi oleh Venkatesh dan 

Thong Xu pada tahun 2012. Perbedaan 

antara UTAUT dan UTAUT 2 adalah 

adopsi penerimaan konsumen terdapat 

empat (4) variabel dasar pada UTAUT 

yang menjadi pengaruh terhadap 

behavioral intention dan use behavior 

empat (4) faktor tersebut adalah 

performance expectancy, effort 

expectancy, social influencer, facilitating 

condition. Terbukanya peluang serta 

kesempatan yang datang bersamaan 

dengan kesulitan bagi para pelaku 

UMKM ini bisa menjadi peluang besar 

ataupun petaka besar tergantung 

bagaimana cara pelaku UMKM tersebut 
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menangani masalah ini. Peluang besar 

yang terjadi adalah semakin luasnya 

jangkauan pasar dan kemudahan akan 

promosi produk yang dijual serta 

munculnya kebutuhan baru akibat 

pandemi. Petaka besar apabila pelaku 

UMKM tidak dapat beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi. Adaptasi yang 

buruk dapat disebabkan oleh pola pikir 

pelaku dan ketersediaan fasilitas yang 

ada. Tolak ukur akan penerimaan dan 

penggunaan teknologi ini dapat diukur 

menggunakan UTAUT 2. Gambaran 

UTAUT 2 dan penjelasannya dapat 

dilihat pada gambar dan tabel di bawah 

ini: 

Gambar 1 

 
Sumber: Venkatesh et al, 2012:160 

 

Tabel 1 Perbedaan UTAUT dan UTAUT 2 

Variabel predictor Definisi UTAUT Definisi UTAUT 2 

Performance 

expectancy 

Tingkat ekspetasi individu terhadap 

penggunaan sistem dapat membantunya 

dalam meningkatkan performa pekerjaan 

Tingkat ekspetasi individu mengukur 

penggunaan teknologi dapat 

meningkatkan keuntungan kepada 

konsumen dalam aktivitasnya 

Effort Expectancy Tingkat kemudahan yang berhubungan 

dengan penggunaan suatu sistem 

Tingkat kemudahan yang 

berhubungan dengan kemudahan 

konsumen dalam menggunakan 

teknologi 
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Social Influencer Tingkat individu percaya bahwa orang 

lain percaya dirinya harus menggunakan 

sistem baru 

Persepsi konsumen bahwa orang lain 

(keluarga, teman) percaya bahwa 

mereka harus menggunakan sebuah 

teknologi 

Facilitating 

Condition 

Tingkat individu percaya bahwa sebuah 

organisasi dan infrastruktur mendukung 

untuk menggunakan sebuah sistem 

Persepsi konsumen bahwa sumber 

daya dan dukungan tersedia untuk 

penggunaan system 

Hedonic 

Motivation 

Belum dijelaskan Kesenangan atau kebahagiaan yang 

dari menggunakan teknologi 

Price Value Belum dijelaskan Tingkat perbandingan yang 

dirasakan antara hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan teknologi dan 

biaya yang dikeluarkan teknologi 

Habbit Belum dijelaskan Menunjukkan sejauh mana seseorang 

cenderung menggunakan teknologi 

secara otomatis karena pembelajaran 

Sumber: Escobar-Rodriguez dan Carvajal Trujillo, 2013:2 

 

Dari paparan tabel di atas menjelaskan 

bahwa dibandingkan UTAUT pertama 

UTAUT 2 lebih cocok digunakan untuk 

menganalisa konsumen pengguna 

teknologi. 

Permasalahan dan solusi yang muncul 

dan akibat dari pandemi ini menjadi 

tujuan utama dari penelitian ini. 

Penelitian kali ini akan membahas 

mengenai bagaimana pengadopsian dan 

penggunaan teknologi oleh para pelaku 

UMKM serta hambatan yang dialami 

oleh mereka. Tolak ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah UTAUT 2. 

 

LITERATUR REVIEW 

Penerimaan dan penggunaan teknologi 

Penerimaan dan penggunaan teknologi 

berdasarkan dari use behavior dan 

behavioral intention yang dirasakan oleh 

para pengguna teknologi tersebut. Pada 

model UTAUT kedua indikator tersebut 

menjadi ukuran dalam penerimaan dan 

penggunaan teknologi. Menurut Muliata 

dalam Bharata et al (2017:172) 

menyatakan bahwa “Penerimaan user 

terhadap suatu teknologi dipengaruhi 

kuat oleh persepsi kemudahan dan 

persepsi kemanfatan yang menimbulkan 

sikap menerima dan kemudian minat 

berperilaku menggunakan sehingga 

menampakkan penggunaan system secara 

nyata dalam bentuk intensitas waktu 

penggunaan”. Sedangkan menurut 

Moskowitz et al (2012:6) mendefinisikan 

bahwa “penerimaan konsumen sebagai 

suatu pengalaman atau fitur dari 

pengalaman ditandai dengan sikap positif 

terhadap produk dan atau pemanfaatan 

aktual produk oleh konsumen. Dapat 

disimpulkan bahwa keinginan 

penggunaan teknologi menjadi semakin 

besar disebabkan kemudahan dan 

kepraktisan yang ditawarkan serta 

membantu dalam penggunaan teknologi 

baru, namun apabila pemakai tidak 

menunjukkan sikap positif terhadap 

teknologi yang baru maka perubahan dari 

sistem teknologi yang ditawarkan pun 

menjadi tidak maksimal.” 

 

Definisi e-commerce 

Pasar daring atau dalam Bahasa 

Inggris disebut dengan e-commerce 
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menjadi wadah dari penjualan daring. 

Seperti pasar pada umumnya pasar daring 

adalah tempat bertemunya penjual dan 

pembeli pembeda pasar daring dengan 

pasar tradisional terdapat pada tatap muka 

dan jangkauan penjualan yang dapat 

menjangkau belahan dunia lain. Pada 

bukunya Kotler dan Amstrong 

(2012:157) berpendapat bahwa e-

commerce adalah saluran daring yang 

dapat dijangkau seseorang melalui 

komputer, digunakan oleh pebisnis dalam 

melakukan aktivitas bisnisnya dan 

digunakan oleh konsumen untuk 

mendapatkan informasi dengan 

menggunakan bantuan komputer yang 

dalam prosesnya diawali dengan 

memberi jasa informasi pada konsumen 

dalam penentuan pilihan. Sedangkan 

menurut Wong, e-commerce adalah 

proses jual beli dan memasarkan barang 

serta jasa melalui sistem elektronik 

seperti radio, televisi, dan jaringan 

komputer atau internet. Dari pendapat di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa e-

commerce atau pasar daring adalah 

kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli melalui perantara 

teknologi berupa radio, televisi, jaringan 

komputer, dan internet. 

 

UTAUT 2 

UTAUT 2 atau Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology 2 

adalah teori paling baru untuk 

pengukuran penerimaan dan penggunaan 

teknologi. UTAUT terbukti lebih berhasil 

untuk menjelaskan hingga 70% varian 

pengguna dibandingkan dengan teori-

teori sebelumnya (Venkatesh, et al:2003). 

Penjelasan mengenai UTAUT 2 dapat 

dilihat pada tabel di bawah: 

 

Tabel 2 Penjelasan Variabel UTAUT 2 

Variabel prediktor Definisi UTAUT 2 

Performance 

expectancy 

Tingkat ekspektasi individu mengukur penggunaan teknologi dapat 

meningkatkan keuntungan kepada konsumen dalam aktivitasnya 

Effort Expectancy Tingkat kemudahan yang berhubungan dengan kemudahan konsumen 

dalam menggunakan teknologi 

Social Influencer Persepsi konsumen bahwa orang lain (keluarga, teman) percaya bahwa 

mereka harus menggunakan sebuah teknologi 

Facilitating Condition Persepsi konsumen bahwa sumber daya dan dukungan tersedia untuk 

penggunaan system 

Hedonic Motivation Kesenangan atau kebahagiaan yang dari menggunakan teknologi 

Price Value Tingkat perbandingan yang dirasakan antara hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan teknologi dan biaya yang dikeluarkan teknologi 

Habbit Menunjukkan sejauh mana seseorang cenderung menggunakan teknologi 

secara     otomatis karena pembelajaran sebelumnya 

Sumber: Venkatesh et al, 2012 diolah 

 

Definisi UMKM dan keadaannya pada 

masa pandemi 

UMKM menurut UU No. 20 tahun 

2008 adalah usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur oleh undang- undang, 

usaha kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 
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dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria sesuai dengan 

undang-undang tersebut, usaha 

menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang tersebut. 

Di Indonesia sendiri terjadi penurunan 

ekonomi terlebih lagi pada sektor 

UMKM. Sektor yang paling terdampak 

dari pandemi ini adalah sektor makanan 

dan minuman 27% dan kerajinan 17,03%. 

Selama masa pandemi UMKM sudah 

beralih dari usaha tradisional yang 

memanfaatkan kontak langsung dengan 

pembeli menjadi digital. Sebanyak 

301.115 UMKM tercatat di Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian 

beralih menjadi digital, momentum ini 

harus dapat dimanfaatkan untuk 

memperluas jaringan pasar yang terjadi 

akibat perubahan konsumsi pasar 

konvensional menjadi pasar digital. 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah mencatat sebanyak 64,1 juta 

pelaku UMKM di Indonesia pada 

semester pertama 2019 dari jumlah 

tersebut sebanyak 63,3 juta atau 98,6% 

adalah pelaku usaha mikro, sebanyak 

1,2% adalah usaha kecil, dan sisanya 

yakni 0,09% adalah usaha menengah. 

Semua pelaku UMKM tersebut baru 13% 

atau 8,3 juta UMKM yang sudah 

memanfaatkan digitalisasi usaha. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

UMKM di Jabodetabek. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan teknik 

non-probability sampling dan snow ball 

sampling. Jenis penelitian ini 

menggunakan PLS-SEM dan analisis 

jalur sebagai dasar perhitungannya. 

Responden yang ditetapkan sebanyak 100 

orang pelaku UMKM dari wilayah 

Jabodetabek yang memenuhi syarat dasar 

responden seperti berjualan 

menggunakan aplikasi e-commerce, 

berada pada wilayah Jabodetabek, dan 

berjualan sejak sebelum terjadinya 

pandemi. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan menggunakan kuesioner 

daring. Teknik pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan empat 

tahapan yaitu pemeriksaan data (editing), 

proses pemberian identitas (coding), dan 

proses pembeberan (tabulating). 

Teknik Analisis data menggunakan 

PLS- SEM dengan bantuan software 

SmartPLS versi 3, pemilihan teknik 

analasis data menggunakan PLS-SEM 

dikarenakan teknik tersebut dapat 

mendefinisikan variabel-variabel laten 

lebih baik dibandingkan menggunakan 

regresi berganda atau analisis lain yang 

berdiri sendiri. Penelitian ini 

menggunakan metode reflektif yang 

merupakan cerminan pengukuran 

kesalahan yang dikenakan terhadap 

variabel laten, arah sebab akibat dari 

variabel laten ke indikator. 
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Model pengukuran yang digunakan 

menggunakan dua cara yaitu outer model 

dan inner model. Pada outer model 

digunakan tiga uji yaitu uji validitas 

konvergen, uji validitas diskriminan, dan 

uji reliabilitas. Pada inner model 

pengujian menggunakan model struktural 

dengan kriteria yang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3 Kriteria Inner Model 

Kriteria Deskripsi 

R2 Variabel Laten 

Endogenus 

1. Nilai R2 sebesar 0,67 dikategorikan sebagai substansial 

2. Nilai R2 sebesar 0,33 dikategorikan sebagai moderate 

3. Nilai R2 sebesar 0,19 dikategorikan sebagai lemah (Chin, 1988) 

4. Nilai Nilai R2 sebesar >0,7 dikategorikan sebagai kuat (Sarwono) 

Estimasi untuk Koefisien 

Jalur 

Nilai-nilai yang diestimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural 

harus dievaluasi dalam perspektif kekuatan dan signifikasi hubungan. 

Ukuran Pengaruh f2 Nilai f2 sebesar 0,02 dikategorikan sebagai pengaruh lemah variabel 

laten predictor (variabel laten eksogenus) pada tataran struktural. 

Nilai f2 sebesar 0,15 dikategorikan sebagai pengaruh cukup variabel 

laten prediktor (variabel laten eksogenus) pada tataran struktural. 

Nilai f2 sebesar 0,35 dikategorikan sebagai pengaruh kuat variabel laten 

predictor (variabel laten eksogenus) pada tataran struktural. 

Relevansi Prediksi (Q2 dan 

q2) 

Nilai Q2>0 menunjukkan bukti bahwa nilai-nilai yang diobservasi sudah 

direkonstruksi dengan baik. Dengan demikian model mempunyai 

relevansi prediktif. Sedangkan nilai Q2<0 menunjukkan tidak adanya 

relevansi prediktif. Nilai q2 digunakan untuk melihat pengaruh relative 

model strujjtural terhadap pengukuran observasi untuk variabel 

tergantung laten (variabel laten endogenus) 

Nilai Beta untuk Koefisien 

Jalur Pada PLS-SEM 

Koefisien jalur individual pada model struktural diinterprestasikan 

sebagai koefisien beta baku dari regresi OLS (ordinary least square) 

Sumber: Sarwono dan Narimawati, 2015:23-24 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil dari analisis outer model adalah 

tidak validnya delapan variabel penelitian 

variabel tersebut adalah X1.1, X1.6, 

X1.11, X4.7, X6.1. X7.1, Y1.6, Y2.1 

variabel ini tidak valid dikarenakan tidak 

lulus uji pada validitas kovergen hasil 

dari nilai variabel tersebut berada di 

bawah batas penerimaan yaitu <0.5. Pada 

uji reliabillitas komposit didapatkan 

hasil: 

Tabel 4 Nilai Reliabilitas Komposit 
Variabel Reliabilitas 

Komposit 

Performance Expectancy (X1) 0.947 

Effort Expectancy (X2) 0.914 

Social Influence (X3) 0.933 

Facilitating Conditions (X4)  0.945 

Hedonic Motivation (X5) 0.945 

Price Value (X6) 0.930 

Habit (X7) 0.882 

Behavioral Intentions (Y1) 0.930 

Use Behavior (Y2) 0.898 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan dari tabel di atas nilai 

yang ditunjukkan dari masing-masing 

variabel sudah memenuhi syarat yaitu 

>0,7. Pengujian reliabilitas dengan nilai 

cronbach’s alpha dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 5 Nilai Cronbach’s Alpha 

Variabel Reliabilitas 

Komposit 

Performance Expectancy (X1) 0.938 

Effort Expectancy (X2) 0.895 

Social Influence (X3) 0.922 

Facilitating Conditions (X4)  0.934 
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Hedonic Motivation (X5) 0.931 

Price Value (X6) 0.911 

Habit (X7) 0.854 

Behavioral Intentions (Y1) 0.909 

Use Behavior (Y2) 0.829 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Berdasarkan dari tabel di atas nilai 

yang ditunjukkan dari masing-masing 

variabel sudah memenuhi syarat 

cronbach’s alpha yaitu >0,7. 

Hasil dari analisis inner model dapat 

dilihat pada tiga buah tabel di bawah ini:  

 

Tabel 6 Hasil Analisis R2 (R-Square) 

Variabel Reliabilitas 

Komposit 

Behavioral Intentions (Y1) 0.829 

Use Behavior (Y2) 0.823 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Nilai R2 (R-square) untuk variabel 

behavioral intentions (Y1) sebesar 0.829 

memiliki arti bahwa presentase besaran 

pengaruh variabel-variabel performance 

expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating conditions, price 

value, hedonic motivation, dan habit 

yaitu sebesar 82,9% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. R2 (R-square) 

untuk variabel use behavior (Y2) sebesar 

0.823 memiliki arti bahwa presentase 

besaran pengaruh variabel-variabel 

performance expectancy, effort 

expectancy, social influence, facilitating 

conditions, price value, hedonic 

motivation, dan habit yaitu sebesar 82,3% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Tabel 7 nilai f2 (f-square) 

 Y1 Ket Y2 Ket 

X1 0.020 Lemah   

X2 0.040 Lemah   

X3 0.034 Lemah   

X4 0.333 Kuat 0.024 Lemah 

X5 0.075 Lemah   

X6 0.080 Lemah   

X7 0.012 Lemah 0.280 Cukup 

Y1   0.461 Kuat 

Y2     

Sumber: Data diolah 2021 

 

Pengujian f2 terhadap 10 (sepuluh) 

jalur mempunyai hasil 2 (dua) jalur 

memiliki hasil yang kuat yang pertama 

adalah jalur facilitating conditions 

terhadap behavioral intentions dan yang 

kedua adalah jalur behavioral intentions 

terhadap use behavior. 1 (satu) jalur 

menunjukkan nilai yang cukup yaitu jalur 

habit terhadap use behavior. pada jalur 

lain sebanyak 7 (tujuh) buah jalur 

memiliki hasil yang lemah yakni jalur 

performance expectancy terhadap 

behavioral intentions, effort expectancy 

terhadap behavioral intentions, social 

influence terhadap behavioral intentions, 

hedonic motivations terhadap behavioral 

intentions, price value terhadap 

behavioral intentions, habit terhadap 

behavioral intentions, dan facilitating 

conditions terhadap use behavior. 

Tabel 8 nilai Q2 (Q-square) 

   

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

X1 1300 1300  

X2 1000 1000  

X3 1200 1200  

X4 1100 1100  

X5 800 800  

X6 700 700  

X7 700 700  

Y1 700 330.139 0.528 

Y2 300 123.511 0.588 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Berdasarkan dari perhitungan tabel di 

atas nilai Q2 pada Y1 memiliki nilai 

relevansi sebesar 0.528 atau sebesar 

52.8% dan pada Y2 memiliki nilai 
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relevansi sebesar 0.588 atau sebesar 

58.8% dari perhitungan ini dapat 

dibuktikan bahwa model memiliki 

relevansi prediktif karena berada di atas 0 

(nol). Model analisis jalur pada penelitian 

kali ini dapat dilihat pada gambar 2 di 

bawah: 

 

Gambar 2. Model Analisis Jalur 

 
Sumber: Data diolah 2021 

 

Pembahasan 

Pengujian Hipotesis, pengujian 

hipotesis dilakukan dengan mencari nilai 

dengan metode bootstrapping pada 

SmartPls hasilnya adalah nilai yang 

berada pada <0.1 dinyatakan diterima 

pada penelitian ini. Hasil dari 

bootstrapping dapat dilihat pada tabel 9: 

Tabel 9 nilai P-Value 

 Sampel Asli 

(O) 

Rata-rata 

Sampel (M) 

Standar 

Deviasi (STD 

T Statistik 

(|O/STDEV) 

P Values 

X1-Y1 0.033 0.026 0.132 0.251 0.802 

X2-Y1 -0.068 -0.080 0.100 0.680 0.497 

X3-Y1 0.173 0.163 0.096 1.813 0.077 

X4-Y1 0.649 0.655 0.120 5.408 0.000 

X4-Y2 0.144 0.135 0.098 1.476 0.141 

X5-Y1 0.182 0.198 0.129 1.419 0.156 

X6-Y1 -0.057 -0.064 0.060 0.958 0.338 

X7-Y1 0.059 0.073 0.067 0.877 0.381 

X7-Y2 0.256 0.256 0.053 4.832 0.000 

Y1-Y2 0.625 0.631 0.086 7.295 0.000 

Sumber: Data diolah 2021 



ISSN: 2775-7374 

 

28 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 

empat hipotesis yang diterima dan enam 

hipotesis di tolak hipotesis yang diterima 

adalah social influence berpengaruh 

terhadap behavioral intentions, 

facilitating conditions berpengaruh 

terhadap behavioral intentions, habit 

berpengaruh terhadap use behavior, dan 

behavioral intentions berpengaruh 

terhadap use behavior. 

Tabel 10 nilai F2 (F-square) 

 Sampel 

Asli (O) 

Rata-rata 

Sampel (M) 

Standar 

Deviasi (STD 

T Statistik 

(|O/STDEV) 

P Values 

X1-Y1 0.001 0.023 0.038 0.030 0.976 

X2-Y1 0.004 0.015 0.021 0.180 0.857 

X3-Y1 0.034 0.050 0.056 0.612 0.541 

X4-Y1 0.333 0.367 0.129 2.576 0.010 

X4-Y2 0.024 0.042 0.050 0.491 0.624 

X5-Y1 0.075 0.125 0.180 0.415 0.678 

X6-Y1 0.008 0.021 0.025 0.323 0.747 

X7-Y1 0.012 0.031 0.039 0.299 0.765 

X7-Y2 0.280 0.320 0.174 1.610 0.108 

Y1-Y2 0.461 0.479 0.128 3.599 0.000 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Berdasarkan dari nilai yang 

dipaparkan pada tabel di atas bahwa nilai 

P value untuk F2 (F-Square) X4→Y1 dan 

Y1→Y2 memiliki nilai ≤0.1 maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan variabel 

tersebut memberikan efek yang 

signifikansi yang besar kemudian pada 

variabel lain menunjukkan nilai ≥0.1 

maka dari itu efek signifikansi yang 

diberikan oleh variabel lain selain dari 

facilitating conditons terhadap 

behavioral intentions dan behavioral 

intentions terhadap use behavior 

memiliki signifikansi yang kecil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesadaran akan penggunaan teknologi 

pada masa pandemi ini sangat meningkat 

dibuktikan oleh ditolaknya enam 

hipotesis yang diajukan pada variabel 

performance expectancy, effort 

expectancy, hedonic motivations, dan 

habit berpengaruh terhadap behavioral 

intention serta facilitating conditions 

terhadap use behavior. Para pelaku 

UMKM tidak lagi memikirkan ekspektasi 

kerja berpengaruh terhadap niat 

penggunaan teknologi. Hal ini juga 

didukung dengan pemberlakuan 

pembatasan mobilitas yang dilakukan 

oleh pemerintah pada masa pandemi. 

Variabel social influence dan behavioral 

intentions memiliki pengaruh pada 

penggunaan dan pengadopsian teknologi 

tetapi tidak berpengaruh secara 

signifikan. Kondisi lingkungan sekitar 

dan niat untuk menggunakan teknologi 

masih berpengaruh pada penggunaan dan 

pengadopsian teknologi bagi para pelaku 

UMKM. 

Permasalahan yang dialami oleh para 

pelaku UMKM paling mendasar adalah 

facilitating conditions atau kondisi yang 

memfasilitasi serta use behavior atau 

kebiasaan pengguna dapat dilihat pada 

tabel 3 dimana siginifikasi dari variabel 

tesebut sangat tinggi dibandingkan 
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dengan variabel lain. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa tanpa adanya 

fasilitas yang memadai maka penggunaan 

dan pengadopsian teknologi oleh pelaku 

UMKM tidak dapat dilakukan, variabel 

ini juga mempengaruhi kebiasaan 

penggunaan teknologi apabila fasilitas 

teknologi tidak ada maka kebiasaan 

teknologi dan variabel-variabel lain yang 

penggunaan teknologi tidak akan berjalan 

 

Saran 

1. Bagi para pelaku UMKM dapat 

membuat semacam perkumpulan atau 

paguyuban pelaku UMKM yang dapat 

membantu satu sama lain apabila 

terdapat anggota yang tidak memiliki 

fasilitas yang memadai untuk 

berjualan secara daring. Paguyuban ini 

juga dapat menjadi wadah 

pembelajaran untuk penggunaan dan 

pengadopsian teknologi bagi para 

UMKM yang ingin belajar 

memasarkan barang dagangannya 

secara daring. 

2. Kesadaran dari para pelaku UMKM 

yang harus semakin ditingkatkan 

perihal penggunaan dan pengadopsian 

teknologi juga harus sejalan dengan 

kemampuan yang mumpuni dalam 

digital marketing agar usaha yang 

dilakukan oleh para pelaku UMKM 

dapat menembus tidak hanya pasar 

nasional tetapi pasar internasional. 
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ABSTRAK 

Pandemi covid-19 menyerang Indonesia sudah memakan waktu 1 (satu) tahun lebih waktu yang lama bagi 

para entrepreneur, dampaknya sangat terasa dan berbagai macam bisnis mengalami keterpurukan, terlebih 

serangan covid-19 di Indonesia belum tahu kapan akan berakhir berbagai spekulasi terjadi di kalangan 

masyarakat. Menghadapi masalah tersebut di atas sehingga penelitian ini dilakukan, guna menjawab 

tantangan bagi entrepreneur di era kenormalan baru. Di era kenormalan baru transaksi digital sangat 

dirasakan oleh masyarakat manfaatnya karena lebih efektif dan efisien dan lebih aman dalam kondisi 

pandemi covid-19. Adanya booming ekonomi digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk 

menciptakan wirausaha baru yang dapat membuka lapangan kerja, Kondisi ini, generasi muda yang biasa 

disebut (milenial) mulai dominan di populasi penduduk, tapi jumlah wirausahawan hanya 3 persen dari 

total penduduk. Untuk menghadapi masalah tersebut perlu dilakukan penelitian untuk menggali minat dan 

potensi bidang usaha bagi entrepreneur milenial di Beji depok, sebagai solusi menghadapi masalah ekonomi 

di era kenormalan baru. Penelitian ini akan dilakukan secara bertahap selama 3 tahun, tahun pertama; 

pemetaan tentang teknologi dan potensi usaha generasi milenial dikembangkan, tahun kedua; evaluasi hasil 

penelitian sebelumnya dan memotret teknologi dan potensi yang tepat pasca pandemi, tahun ketiga, 

penerapan dan pengembangan model. Metode Penelitian kualitatif diskriptif, teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, angket. 

 

Kata kunci: Minat, potensi, entrepreneur, milenial 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi covid-19 menyerang 

Indonesia sudah memakan waktu 1 (satu) 

tahun waktu yang lama bagi para 

entrepreneur, dampak yang kita rasakan 

sangat terasa dan berbagai macam bisnis 

mengalami keterpurukan, terlebih 

serangan Covid-19 di Indonesia belum 

tahu kapan akan berakhir meskipun 

vaksin sudah diberikan kepada sebagian 

masyarakat. 

Kondisi pandemi covid-19 

menyebabkan banyak dari entrepreneur 

yang terkena dampak pandemi ini, seperti 

sektor industry, sektor pariwisata, export 

import, perhotelan, travel dan masih 

banyak lagi sektor lainnya. Dari beberapa 

sektor lain “diuntungkan” dengan 

pandemi ini, mereka yang sedari awal 

menerapkan teknologi dalam bisnisnya 

sehingga mereka dapat bertahan dan 

bahkan mendapatkan peningkatan di 

tengah lemahnya perekonomian, seperti 

e-commerce, bisnis webinar, dan business 

on demand yang berbasis IT. Usaha yang 

mampu beradaptasi dengan teknologi 

digital, akan mampu bertahan dan 

menjadi lebih berkembang. 

Kegiatan wirausaha pada era 

kenormalan baru dapat dilakukan dengan 

mengubah bentuk bisnis, misal dari bisnis 

secara offline menjadi online dari manual 

menjadi digital. R. Kunto adi 

menyampaikan seorang entrepreneur 

juga harus memiliki sifat yang berani agar 

dapat survive selama pandemi. 
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TUJUAN PENELITIAN 

Riset ini dilaksanakan dalam 

mengetahui potensi usaha untuk generasi 

milenial di kota depok menghadapi “new 

normal” Tujuan riset adalah; 

a. Menganalisis minat generasi milenial 

Kota Depok untuk memulai wirausaha 

pasca pandemic 

b. Menganalisis potensi usaha untuk 

generasi milenial Kota Depok 

menghadapi era “kenormalan baru” 

c. Menganalisis tantangan usaha yang 

dihadapi generasi milenial Kota 

Depok di era “kenormalan baru”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Entrepreneurship 

Menurut Moko (2008) kata 

“kewirausahaan” sebagai terjemah dari 

entrepreneurship dilontarkan pada tahun 

1975 dan mulai digunakan di antara 

anggota kelompok entrepreneur 

Developmen Program – Development 

Technology Centre (EDP-DTC). Dilihat 

dari terminologi, dulu dikenal adanya 

istilah wiraswasta dan kewirausahaan. 

Secara esensial pengertian 

entrepreneurship adalah suatu sikap 

mental, pandangan, wawasan serta pola 

pikir dan pola tindak seseorang terhadap 

tugas-tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

 

2. Karakteristik Kewirausahaan 

Menurut M. Scarborough dan Thomas 

W. Zimmerer dalam Suryana (2011) 

mengemukakan delapan karakteristik 

kewirausahaan sebagai berikut: 

a. Desire for responsibility, 

b. Preference for moderate risk, 

c. Confidance in their ability to success, 

d. Desire for immediate feedback, 

e. High level of energy, 

f. Future orientation, 

g. Skill at organizing, 

h. Value of achievement over money, 

Jadi karakteristik adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan watak, perilaku, 

tabiat, sikap orang terhadap perjuangan 

hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir 

dan batin. 

 

3. Generasi Milineal 

Menurut Mannheim dalam Pilcher 

(2017) generasi terjadi akibat fenomena 

sosial yang memiliki beberapa kesamaan, 

seperti umur, pola pengalaman dan pola 

pemikiran. Nama “Millenial” untuk 

sebutan generasi yang lahir di rentang 

kelahiran di tahun 1982-2000 (Strauss & 

Howe, 2000) pertama kali dicetuskan 

oleh Neil Howe dan William Strauss pada 

buku mereka di tahun 1991 yang berjudul 

“Generations: The History of America’s 

Future 1584-2026”. 

 

4. Peluang Usaha Digital 

Peluang usaha adalah kesempatan atau 

waktu yang tepat yang seharusnya di 

ambil atau dimanfaatkan bagi seseorang 

wirausahawan mendapat keuntungan. 

Menurut Danang (2013) peluang 

usaha bukan datang sendiri tetapi seorang 

wirausaha harus sanggup dan mampu 

menemukan tindakan yang tepat dan 

layak untuk mewujudkan peluang 

tersebut sebagai suatu kenyataan dengan 

kreatifitas dan inovasi. 

a. E-Commerce 

Bukalapak, Tokopedia, Shopee 

merupakan e-commerce yang sering 

kita jumpai ini mengalami growth 

30%, peningkatan ini terjadi karena 
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aktivitas masyarakat untuk keluar 

rumah dibatasi, sehingga waktu yang 

dihabiskan di dalam rumah dan 

meningkatkan transaksi dalam e-

commerce. Menurut Safitri dan Dewa 

(2020), Indonesia merupakan negara 

pengguna e-commerce terbesar di 

dunia yang mana 88% dari seluruh 

pengguna internet di Indonesia 

melakukan transaksi di e-commerce. 

b. Health Tech 

Sama seperti e-commerce, health 

tech juga growth, growth yang dicatat 

hingga 100%, ini dikarenakan 

aktivitas rumah sakit menjadi hal yang 

beresiko tinggi, mau tidak mau 

masyarakat cenderung menghindari 

rumah sakit, sebagai solusinya health 

tech dengan fitur konsultasi 

daring/online dan dapat memesan obat 

langsung. Seperti yang dilakukan 

Halodoc dan Good Doctor. 

c. Edutech 

Diterapkannya kartu pra-kerja 

memberi angin segar bagi masyarakat 

yang terkena dampak pemutusan 

kerja, walau menuai banyak pro 

kontra, kita bahas dalam perspektif 

bisnis dulu ya. Dari penerapan ini 

memberikan plaform pelatihan pun 

mendapat “cuan” yang besar, sebut 

saja Skill Academy, disamping 

platform yang menjadi vendor di pra-

kerja, ada juga platform edukasi yang 

mengalami peningkatan lumayan, 

Kiddo.id Platform penyedia aktivitas 

bagi keluarga dan anak mendapatkan 

“berkah” dari pandemi, mereka 

mendapatkan investment di tengah 

pandemic. 

d. Fintech 

Masih dari sumber yang sama, 

Fintech memperoleh growth 100%, 

hal ini dikarenakan peningkatan 

penyaluran pinjaman (lending 

disbursement), pinjaman ini khusus di 

pinjaman produktif, seperti 

IDVenture, platform pendanaan bagi 

UMKM yang menjalankan usaha pre- 

order (PO). 

e. Logistic 

Sektor ini inline dengan 

peningkatan transaksi e-commerce 

karena e-commerce bergantung pada 

pengiriman ekpedisi, sehingga sektor 

logistic pun meningkat, seperti paxel, 

ekspedisi dengan fitur same day 

delivery ini digemari beberapa 

pengusaha F&B, sehingga beberapa 

UMKM F&B di area Bandung dan 

Jakarta banyak menggunakan paxel. 

Di samping paxel, ada juga si Keong 

Cepat Express, 

f. Big Data 

Seiring penerapan AKB 30, banyak 

perusahaan yang masih menerapkan 

work from home bagi sebagian 

pegawainya, ini pun berdampak pada 

peningkatan traffic internet, 

peningkatan tersebut memberikan 

berkah pada beberapa startup big data. 

Seperti Delma dan Bozna. 

g. Teleworking 

Teleworking atau platform video 

conference ini pun mencatat 

peningkatan yang signifikan, ini 

terlihat dari peningkatan traffic e-

meeting di perusahaan-perusahaan, 

dan juga beberapa training online. 

Sebut saja Zoom, platform yang sering 

kita gunakan ini mencatat peningkatan 

revenue sebesar 169%, selain zoom, 

Adapun startup anak bangsa yang 
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menghadirkan fitur video conference 

bagi koperasi, Kodi sebuah plaform 

micro financial bagi koperasi ini 

berkerjasama dengan jitsi.org 

sehingga pengurus dapat mengadakan 

e-meeting dalam system kodi, menarik 

sekali, mereka memanfaatkan peluang 

dengan timing yang pas. 

h. Entertainment 

Sektor ini mungkin tidak asing bagi 

kita, selama work from home selain 

work kebanyakan dari kita 

menghabiskan waktu dengan 

menonton film (dan juga drama 

korea), salah satu platform yang 

mencatat growth during pandemic ini 

yakni Netflix, netfilx mendatat dalam 

quarter 1 2020 penambahan 15.77 juta 

paid subscription, walau covid-19 

membuat beberapa rumah produksi 

menghentikan sementara produksi 

film mereka, ini tidak berpengaruh 

kepada jumlah subscription mereka. 

 

Pada masa new normal ini menuntut 

kita memutar otak agar bisnis tetap 

berjalan, memutar otak saja belum cukup, 

sekurangnya ada empat kunci yang perlu 

kawan-kawan entrepreneur tanamkan 

dan aplikasikan dalam diri kita dalam 

menjalankan bisnis di tengah ancaman 

Covid-19 ini, berikut ini kunci-kunci 

tersebut: 

a. Willing to learn 

Keinginan untuk belajar, ini kunci 

penting bagi entrepreneur dalam usaha 

mereka, iya belajar, belajar hal yang baru, 

belajar menggunakan teknologi, dan 

belajar mengasah inovasi. 

b. Start to Adapt 

Mulai beradaptasi, pandemic ini 

memberikan pelajaran kita untuk 

beradaptasi, berdamai dengan keadaan 

dan melakukan penyesuaian yang 

diperlukan. 

c. Shifting Fast 

Bergerak dengan ce pat, siapa yang 

cepat, dia yang memenangkan, tapi ingat 

cepat yang terukur, jangan sampai cepat 

yang terburu-buru, “make haste slowly”. 

d. Consistency 

Konsisten, dalam menghadapi 

perubahan, konsistensi merupakan 

kunci dari ketiga kunci di atas, bila kita 

tidak melakukannya dengan konsisten, 

semua kunci tersebut tidak akan 

berfungsi optimal. 

 

5. Kenormalan Baru (New Normal) 

Kebijakan kenormalan baru ditetapkan 

oleh pemerintah Indonesia sebagai 

tatanan hidup baru bagi masyarakat di era 

pandemic Covid-19. Kebijakan ini 

muncul sebagai bentuk arahan bagi 

masyarakat dalam melaksanakan 

aktivitasnya di tengah kondisi pandemi 

dengan perkiraan waktu yang dapat 

ditentukan. Menurut Wiku Adisasmita 

(2020) makna new normal bisa diartikan 

sebagai perubahan perilaku masyarakat 

untuk tetap bisa melaksanakan aktivitas 

secara normal.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, dan 

informan dalam penelitian. Sugiyono 

(2018:215) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan 

“social situation” atau situasi sosial 

terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat 

(place), pelaku (actors), dan aktivitas 
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(activity) yang berinteraksi secara 

sinergis. Menurut Sugiyono (2018:218) 

teknik sampling yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah 

purposive sampling dan snowball 

sampling. 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data serta keterangan-

keterangan yang dibutuhkan dalam 

sebuah penelitian (Sugiyono, 2018:137). 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak dapat 

memperoleh data yang memenuhi standar 

data yang telah ditetapkan. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Johnny Saldana (2011) dalam Sugiyono 

(2018:424) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan payung dari seluruh 

jenis metode pendekatan penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kehidupan 

sosial yang natural dan alamiah. Dalam 

penelitian ini, informasi yang diperoleh 

kemudian dianalisis secara kualitatif 

(nonkuantitatif). Informasi dapat berupa 

transkrip yaitu hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumen dan atau bahan-

bahan yang bersifat visual seperti foto, 

video, bahan dari internet dan dokumen-

dokumen lain tentang kehidupan manusia 

secara individual atau kelompok. 

 

2. Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara 

kualitatif deskriptif serta analisis SWOT 

sesuai dengan jenis data yang diteliti. 

Metode deskriptif dipilih karena 

penelitian yang dilakukan berkaitan 

dengan peristiwa- peristiwa yang sedang 

berlangsung dan berkenaan dengan 

kondisi pada masa sekarang. 

Mendeskripsikan fakta yang sesuai 

dengan peristiwa yang sedang 

berlangsung merupakan usaha untuk 

mengemukakan gejala secara lengkap 

dalam aspek yang sedang diselidiki, agar 

jelas keadaannya sehingga penelitian ini 

menemukan fakta seadanya. Menurut 

Sugiyono (2013:119) penelitian 

deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, dan 

sifat- sifat suatu fenomena. Metode ini 

dimulai dengan mengumpulkan data, 

menganalisis data dan 

menginterpretasikannya. Metode 

deskriptif dalam pelaksanaannya 

dilakukan melalui teknik survei, studi 

kasus, analisis tingkah laku, dan analisis 

dokumenter.”. Secara umum penelitian 

kualitatif mempunyai karakteristik yaitu 

verstehen. Pendekatan kualitatif 

merupakan suatu proses memahami 

masalah sosial atau manusia, 

mendasarkan pada suatu gambaran 

holistik, kompleks, diolah dengan kata-

kata, menyampaikan pandangan detail 

para informan, dan dilakukan dalam 

kondisi yang alami menggambarkan 

kondisi sebenarnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini, peneliti 

mengelompokkan responden ke dalam 

beberapa karakteristik. Adapun gambaran 

tentang responden yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini diklasifikasikan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis 

usaha, lama menjalankan usaha, dan 

modal usaha. Data diperoleh dari hasil 

pengisian identitas responden pada 
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angket yang disebarkan kepada 30 orang 

melalui google form. Berikut ini 

pembahasan mengenai kondisi dari 

masing-masing klasifikasi para 

responden: 

a. Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Distribusi jumlah responden 

berdasarkan jenis kelamin disajikan 

dalam gambar diagram di bawah ini: 

Gambar 1 Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber: Data diolah, 2021 

 

Berdasarkan gambar diagram 

lingkaran 1di atas dapat diketahui 

bahwa responden dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 16 orang 

(52%). Sedangkan untuk jenis kelamin 

perempuan sebanyak 14 orang (48%). 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin laki-laki. 

b. Responden Berdasarkan Usia 

Distribusi jumlah responden 

berdasarkan usia disajikan dalam 

gambar diagram di bawah ini: 

Gambar 2 Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber: Data diolah, 2021 

 

Berdasarkan gambar diagram 

lingkaran 2 di atas dapat diketahui 

bahwa responden dengan usia 19 – 24 

tahun sebanyak 25 orang (84%). 

Sedangkan untuk usia 25 – 29 tahun 

sebanyak 5 orang (16%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini berusia 

19 – 24 tahun. 

 

c. Responden Berdasarkan Jenis 

Usaha 

Distribusi jumlah responden 

berdasarkan jenis usaha disajikan 

dalam gambar diagram di bawah ini: 
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Gambar 3 Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Usaha 

 
Sumber: Data diolah, 2021 

 

Berdasarkan gambar diagram 

lingkaran 3 di atas dapat diketahui 

bahwa responden dengan jenis usaha 

food & beverage sebanyak 13 orang 

(42%), jenis usaha fashion sebanyak 5 

orang (16%), jenis usaha makeup artist 

sebanyak 2 orang (6%), jenis usaha 

home décor sebanyak 1 orang (3%), 

dan jenis usaha lainnya sebanyak 9 

orang (33%). Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini menjalankan usaha di 

bidang food & beverage. 

 

d. Responden Berdasarkan Lama 

Menjalankan Usaha 

Distribusi jumlah responden 

berdasarkan lama menjalankan usaha 

disajikan dalam gambar diagram di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Distribusi Responden 

Berdasarkan Lama Menjalankan 

Usaha 

 
Sumber: Data diolah, 2021 

 

Berdasarkan gambar diagram 

lingkaran 4 di atas dapat diketahui 

bahwa responden dengan lama 

menjalankan usaha 0 – 3 tahun 

sebanyak 24 orang (80%), lama 

menjalankan usaha 4 – 6 tahun 

sebanyak 5 orang (17%), dan lama 

menjalankan usaha > 10 tahun 

sebanyak 1 orang (3%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini 

menjalankan usaha 0 – 3 tahun. 

 

e. Responden Berdasarkan Modal 

Usaha 

Distribusi jumlah responden 

berdasarkan modal usaha disajikan 

dalam gambar diagram di bawah ini: 
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Gambar 5 Distribusi Responden 

Berdasarkan Lama Menjalankan 

Usaha 

 
Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan gambar diagram 

lingkaran 5 di atas dapat diketahui 

bahwa responden dengan modal usaha 

Rp. 1.000.000 – 5.000.000 sebanyak 

11 orang (37%), modal usaha Rp. 

6.000.000 – 10.000.000 sebanyak 7 

orang (23%), modal usaha Rp. 

11.000.000 – 20.000.000 sebanyak 2 

orang (7%), dan modal usaha 

>20.000.000 sebanyak 10 orang 

(33%). Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian 

ini menjalankan usaha dengan modal 

Rp. 1.000.000 – 5.000.000. 

 

2. Analisis Teknologi dan Potensi 

Bidang Usaha 

Hasil analisis ini digunakan untuk 

memberikan gambaran deskriptif terkait 

jawaban responden angket dan 

narasumber wawancara mengenai minat, 

potensi, dan tantangan usaha pada 

generasi milenial Kota Depok dalam 

menghadapi era kenormalan baru saat 

pandemic Covid-19. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan penyebaran 

angket kepada 30 responden pengusaha 

milenial Kota Depok dan melakukan 

indepth interview (wawancara 

mendalam) kepada 3 narasumber. 

a. Minat Generasi Milenial Kota 

Depok Menjadi Wirausaha di Era 

Kenormalan Baru 

Data distribusi responden 

berdasarkan lama menjalankan usaha 

pada gambar diagram lingkaran 5.4 

menunjukkan bahwa tingkat minat 

generasi milenial untuk membuka 

usaha di era “kenormalan baru” 

tergolong sangat tinggi yaitu sebanyak 

80% responden memulai usahanya di 

era pandemi. Berdasarkan hasil angket 

penelitian dengan 30 pengusaha 

milenial di Kota Depok, minat untuk 

memulai usaha diawali dengan hobi 

yang disenangi dan kepekaan terhadap 

peluang yang berasal dari kebutuhan 

atau tren masyarakat saat ini, selain itu 

berwirausaha juga menjadi alternatif 

yang cukup efektif dalam menghadapi 

situasi pandemi karena generasi 

milenial memiliki lebih banyak waktu 

luang dalam berinovasi seiring dengan 

himbauan pemerintah untuk tetap 

tinggal di rumah dan pemberlakuan 

social distancing. 

Era “kenormalan baru” juga 

meningkatkan minat generasi milenial 

untuk melakukan penjualan dengan 

memanfaatkan teknologi digital. 

Berdasarkan hasil angket penelitian 

dengan 30 pengusaha milenial di Kota 

Depok, pandemi covid-19 tidak 

menurunkan semangatnya untuk 

memulai maupun mempertahankan 

usahanya. Alasan utamanya karena 

masyarakat saat ini bisa mengakses 

informasi dari belahan bumi lain 

meskipun hanya berdiam di dalam 

rumah. Perubahan kebiasaan belanja 

oleh masyarakat yang biasanya 

dilakukan secara manual seperti 
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datang ke tokonya langsung telah 

digantikan dengan kegiatan belanja 

secara online. Tingginya tingkat 

penggunaan media sosial dan e-

commerce di kalangan masyarakat di 

era kenormalan baru tersebut membuat 

generasi milenial berminat untuk 

membuka usaha dengan menjual dan 

memasarkan produknya secara online. 

30 Responden menyampaikan e-

commerce yang diminati sebagai 

tempat mereka menjual produk atau 

jasanya adalah shoppee, tokopedia, 

gofood, grabfood dan lainnya. 

Sedangkan untuk memasarkan 

produknya responden menggunakan 

instagram, tiktok, facebook, hingga 

website. 

Hasil wawancara mendalam 

dengan 3 narasumber, Narasumber 1 

menggunakan Shopee sebagai tempat 

untuk menjual produknya sedangkan 

media pemasaran yang digunakan 

adalah Instagram, Facebook, dan 

Tiktok. Kemudian Narasumber 2 

menggunakan Shopee dan instagram 

untuk menjual dan memasarkan 

produknya. Terakhir Narasumber 3 

menggunakan instagram dan tiktok 

sebagai media pemasaran dan Gostore 

by Gojek sebagai media penjualan 

online. 

 

b. Potensi Usaha Generasi Milenial 

Kota Depok di Era “Kenormalan 

Baru” 

Pada masa kenormalan baru daya 

beli konsumen secara umum memang 

menurun karena banyak masyarakat 

yang terdampak pandemi secara 

ekonomi. Perilaku konsumen pun juga 

cenderung berubah di masa pandemi 

ini. Dikarenakan perubahan perilaku 

konsumen saat pandemi menyebabkan 

para pelaku usaha perlu beradaptasi 

dan menciptakan inovasi baru pada 

usahanya. Berdasarkan hasil angket 

penelitian dengan 30 pengusaha 

milenial di Kota Depok, bidang usaha 

yang berpotensi untuk 

diimplementasikan oleh para 

entrepreneur milenial di Kota Depok 

di era kenormalan baru adalah usaha 

food and beverage (kuliner), hal 

tersebut dibuktikan dari hasil 

rekapitulasi karakteristik responden 

pada diagram lingkaran 5.3 yang 

menunjukkan bahwa mayoritas 

generasi milenial membuka usaha 

kuliner di masa pandemi ini. 

Responden membagikan pengalaman-

nya terkait potensi yang bisa 

didapatkan dengan membangun usaha 

di usia muda pada era kenormalan 

baru. Generasi muda yang 

membangun usaha berpotensi untuk 

mendapatkan side income hingga 

menambah pengalaman dan 

pengetahuan yang berguna di masa 

depan. Responden juga 

menambahkan, generasi milenial lebih 

berpotensi untuk membangun sebuah 

usaha karena memiliki kesempatan 

untuk memasarkan produk dan 

membangun relasi dengan lingkungan 

sekitar seperti mengikuti organisasi 

dan membangun personal branding di 

media sosial. 

Pada interview mendalam, 

Narasumber 1 menyampaikan salah 

satu alasan para pengusaha milenial 

Kota Depok membuka usaha kuliner 

adalah karena mayoritas masyarakat 

melaksanakan aktivitas di rumah yang 
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menyebabkan kebutuhan konsumsi 

makanan yang meningkat. Namun, 

berdasarkan hasil riset, bisnis kuliner 

saat pandemi harus diimbangi dengan 

inovasi digital yang baik, salah satu 

strategi yang dapat diterapkan melalui 

kerjasama dengan platform makanan 

online dan aktif melakukan promosi di 

media sosial. Narasumber 1 

menjelaskan bahwa perlu adanya 

promosi yang aktif dari para 

pengusaha milenial untuk 

menunjukkan eksistensi dari usaha 

narasumber. Beberapa hal yang bisa 

diterapkan adalah dengan membuat 

website, bekerjasama dengan e-

commerce, membuat iklan digital; 

melalui Instagram dan Facebook Ads, 

dan aktif mengunggah foto ataupun 

video produk di akun media sosial 

secara konsisten. Narasumber 2 juga 

menjelaskan bahwa keaktifan 

berinteraksi dengan pelanggan di 

media sosial juga menjadi salah satu 

hal yang efektif untuk meningkatkan 

eksistensi dari usaha, sehingga 

pelanggan akan selalu teringat untuk 

membeli produk di narasumber. 

Narasumber 3 pun juga setuju bahwa 

inovasi digital adalah salah satu hal 

utama dalam mengembangkan bisnis 

di saat pandemi khususnya di era 

kenormalan baru. Hasil dari jawaban 

narasumber ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

Andamisari (2021), yang menyatakan 

bahwa memanfaatkan teknologi 

digital merupakan cara efektif sebagai 

media digital marketing dalam upaya 

untuk mendongkrak angka penjualan 

di masa pandemi Covid-19 yang 

membatasi kegiatan masyarakat dan 

himbauan untuk tetap di rumah. 

Sebagai generasi muda, generasi 

milenial merupakan generasi yang 

memiliki semangat dan rasa 

kepercayaan diri untuk menjadi 

seorang wirausaha muda. Pandemi 

bukan suatu halangan bagi generasi ini 

untuk memulai usaha ataupun 

menciptakan inovasi baru pada 

usahanya. Sebagian besar responden 

menganggap bahwa pandemi men-

ciptakan potensi baru untuk 

menambah pemasukan. Hal tersebut 

didukung oleh jawaban dari nara-

sumber 1 yang menjelaskan bahwa 

dikarenakan saat ini usianya masih 

muda maka hal tersebut menjadi 

peluangnya untuk memiliki 

pemasukan tambahan untuk 

pemasukan pribadi dan membantu 

keluarga. Narasumber 2 juga 

menjelaskan bahwa minat usaha yang 

dimilikinya sejak dahulu membuatnya 

ingin mengubah hobinya menjadi 

sesuatu yang menghasilkan dan 

menambah pemasukannya. 

Narasumber 3 pun menjelaskan bahwa 

usia muda merupakan waktu yang 

tepat untuk mencoba segala hal baru 

tak terkecuali untuk membuka usaha 

karena masih memiliki semangat yang 

tinggi dan menjadi tabungan untuk 

masa depan. Hasil dari jawaban 

responden ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari, 

dkk (2021) yang menyatakan bahwa 

generasi milenial merupakan generasi 

yang kreatif yang dan memiliki 

kemampuan untuk menciptakan ide-

ide baru sehingga dapat memberikan 
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lapangan pekerjaan untuk orang lain 

dalam jangka panjangnya. 

Dalam mengembangkan usaha di 

era kenormalan baru, para pengusaha 

milenial juga menerapkan strategi 

promosi baru salah satunya adalah 

dengan melakukan kolaborasi dengan 

brand lain. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan dari narasumber 2 yang 

menjelaskan bahwa kolaborasi dengan 

brand lain merupakan langkah yang 

sangat efektif untuk memperluas 

jangkauan audiens karena dengan 

berkolaborasi dengan brand lain maka 

nama usaha dari narasumber akan 

terpromosikan dengan sendirinya 

kepada para pelanggan dari brand 

tersebut. Strategi promosi lainnya 

yang efektif pada saat era kenormalan 

baru adalah melalui word of mouth. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan 

narasumber 3 yang menjelaskan 

bahwa sebagai generasi muda yang 

dalam usia produktif dan memiliki 

banyak koneksi, hal tersebut sangat 

membantunya dalam mengembangkan 

usahanya karena dengan testimoni 

positif dari rekannya maka akan 

menarik minat orang lain di 

lingkungannya untuk membeli produk 

ataupun mendatangi tokonya. 

 

c. Tantangan Usaha Generasi Milenial 

Kota Depok di Era Kenormalan 

Baru 

Dalam menjalankan sesuatu tidak 

luput dari segala tantangan termasuk 

dalam berwirausaha dan itu 

merupakan hal yang wajar, bahkan 

sebelum adanya pandemi memulai 

sebuah usaha tidak luput dari segala 

tantangan yang akan dihadapi ke 

depannya apalagi sekarang pandemi 

Covid-19 belum juga mereda sehingga 

tantangan yang dihadapi semakin 

banyak. Berdasarkan hasil angket 

penelitian dengan 30 pengusaha 

milenial di Kota Depok, pandemi 

Covid-19 yang sedang terjadi saat ini 

menjadi salah satu tantangan yang 

nyata bagi mereka. Responden 

menyampaikan tantangan yang 

dihadapi sebagai generasi milenial 

yang berwirausaha di era kenormalan 

baru adalah kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang rendah, 

pendapatan yang menurun, kesulitan 

memperoleh bahan baku yang sesuai, 

keberadaan pesaing, pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) oleh pemerintah, perubahan 

pola dan gaya hidup masyarakat, 

hingga kekhawatiran terpapar virus 

Covid-19. 

Pada wawancara mendalam, 

Tantangan pertama yang dihadapi 

generasi milenial yang berwirausaha 

di era kenormalan baru menurut 

Narasumber 1 adalah kekhawatiran 

terpapar virus Covid-19. Narasumber 

1 menyampaikan bahwa intensitas 

melakukan kontak langsung dengan 

banyak ojek online yang bertugas 

mengantarkan produknya merupakan 

salah satu tantangan dalam mengelola 

usaha di era pandemi. Narasumber 

memiliki rasa kekhawatiran terhadap 

dirinya maupun produknya akan 

terpapar virus Covid-19. Bentuk 

adaptasi yang dilakukan Narasumber 1 

dalam mengantisipasi hal tersebut 

adalah meningkatkan protokol 

kesehatan melalui pengecekan suhu 

dan penyediaan hand sanitizer untuk 
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ojek online yang akan mengantarkan 

produknya. 

Tantangan yang dihadapi oleh 

pengusaha milenial saat ini juga 

berkaitan dengan keterampilan dan 

pengalaman digital yang belum 

maksimal. Dunia digital sebagai tools 

yang masih fresh, butuh keahlian dan 

kemampuan pelaku agar bisa 

memanfaatkannya dengan tepat dan 

berdaya guna. Peralihan cara 

berbelanja masyarakat ke belanja 

online di era kenormalan baru 

menuntut para pengusaha muda untuk 

meningkatkan kemampuan digitalnya. 

Pada interview mendalam, ketiga 

narasumber menyampaikan 

keterbatasannya dalam mengelola 

teknologi digital di awal pembukaan 

usaha. Secara garis besar keterbatasan 

tersebut terkait dengan kemampuan 

photography & editing yang masih 

rendah hingga kurangnya kreatifitas 

pengusaha muda dalam menciptakan 

konten promosi menarik di media 

sosial usahanya. Keterbatasan tersebut 

menyebabkan konsistensinya dalam 

mengunggah postingan dan 

melakukan promosi di media digital 

belum maksimal. Selain itu, promosi 

digital yang dilakukan pesaing yang 

terjun lebih lama dalam mengelola 

online shop juga menjadi salah satu 

tantangan yang harus dihadapi 

generasi milenial jika ingin bertahan di 

era kenormalan baru. 

Sebuah online shop mampu 

berkembang jika para pelaku usaha 

terus mempromosikan dan tangguh 

terhadap tantangan digital di era 

kenormalan baru. Dalam menghadapi 

pandemi ini, generasi milenial harus 

bisa membaca situasi dengan baik. 

Diperlukan pengetahuan dan 

informasi yang tepat agar langkah dan 

strategi yang diambil tepat sasaran. 

Walaupun ruang gerak pengusaha 

muda menjadi sedikit terbatas, namun 

di era teknologi saat ini informasi bisa 

didapatkan dari mana saja. Ketiga 

narasumber memberikan pendapat dan 

pengalamannya selama beradaptasi 

dengan dunia digital di lingkungan 

para pengusaha. Secara garis besar 

mereka menyampaikan bahwa metode 

Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) 

dapat memberikan peluang bagi 

generasi milenial untuk senantiasa 

menciptakan konten dan strategi 

pemasaran digital yang kreatif dan 

unik. Calon pengusaha milenial bisa 

mendapatkan inspirasi terkait konten 

yang menarik perhatian masyarakat 

dari berbagai media sosial seperti 

instagram, tiktok, dan youtube.  

 

3. Analisis SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat) 

Dari hasil penjabaran minat, potensi, 

dan tantangan bidang usaha di atas, 

peneliti juga akan menuliskan analisis 

SWOT dari hasil jawaban para 

narasumber para pengusaha milenial 

Kota Depok di era kenormalan baru 

adalah: 

a. Strength 

Kekuatan atau strength nya adalah 

kreatifitas atau inovasi. Kreatifitas 

merupakan hal dasar yang menjadi 

alasan utama para pengusaha milenial 

ini memulai usahanya. Hobi yang 

kemudian menjadi hal yang 

menguntungkan untuk menambah 

pemasukan merupakan bentuk 
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kreatifitas dan inovasi yang generasi 

milenial lakukan karena berhasil 

mengubah hal yang disukainya 

menjadi peluang usaha. Kemauan 

yang tinggi juga menjadi kekuatan 

bagi generasi ini dalam menjalankan 

usahanya. Di era kenormalan baru 

cenderung banyak sekali 

ketidakstabilan dan perubahan- 

perubahan yang terjadi pada usaha 

yang dijalankannya. Tetapi generasi 

milenial tidak menganggap hal 

tersebut sebagai hambatan dan justru 

malah semakin menggali diri untuk 

belajar hal baru dan melakukan 

inovasi untuk beradaptasi di tengah 

situasi yang tidak stabil di era 

kenormalan baru. 

 

b. Weakness 

Kelemahan atau weakness nya 

adalah kemampuan digitalisasi yang 

belum maksimal. Dikarenakan pada 

era kenormalan baru masyarakat 

cenderung melaksanakan kegiatannya 

di rumah, maka para pengusaha 

milenial harus aktif secara digital 

dalam mempromosikan usahanya. 

Aktif di media sosial, bekerjasama 

dengan e-commerce, membuat 

website. dan melakukan iklan digital 

seperti Instagram dan Facebook Ads 

menjadi hal yang wajib dilakukan oleh 

para pengusaha milenial untuk 

mengembangkan usahanya.  

 

c. Opportunity 

Kesempatan atau opportunity nya 

adalah diversifikasi produk. Dengan 

menawarkan produk yang variatif 

mengikuti tren kebutuhan dan 

keinginan konsumen saat ini maka 

akan membantu menambah minat beli 

konsumen karena konsumen 

ditawarkan oleh berbagai macam 

pilihan. Selain diversifikasi produk, 

hal lain yang menjadi kesempatan baru 

pengusaha milenial di era kenormalan 

baru adalah memperluas kerjasama 

dengan pihak ketiga baik itu dalam 

segi ekspedisi atau pengantaran, 

kolaborasi dengan brand lain untuk 

memberikan engagement baru, serta 

bekerjasama dengan e-commerce 

ataupun platform ojek online. 

 

d. Threat 

Hambatan atau threat dari 

pengusaha milenial Kota Depok di era 

kenormalan baru adalah manajemen 

waktu para pengusaha milenial dalam 

menjalankan usahanya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan kepada pengusaha milenial 

Kota Depok maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Minat generasi milenial untuk 

memulai usaha di era kenormalan baru 

saat pandemi Covid-19 terhitung 

tinggi yang mana sebesar 80% 

responden baru memulai usahanya di 

era pandemi. Minat untuk memulai 

usaha diawali dengan hobi yang 

disenangi dan berwirausaha juga 

menjadi alternatif yang cukup efektif 

dalam menghadapi situasi pandemi. 

b. Potensi bidang usaha generasi milenial 

dalam menghadapi era kenormalan 

baru adalah melalui inovasi digital dan 

kolaborasi. Bekerjasama dengan e- 

commerce, ojek online, dan membuat 
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konten kreatif yang aktif di media 

sosial menjadi potensi usaha di era 

kenormalan baru. 

c. Tantangan usaha generasi milenial 

dalam menghadapi era kenormalan 

baru adalah protokol kesehatan dan 

pembatasan sosial yang ketat sehingga 

para pengusaha milenial dan 

pelanggan harus menaati peraturan 

tersebut serta peralihan cara berbelanja 

masyarakat ke belanja online di era 

kenormalan baru menuntut para 

pengusaha muda untuk meningkatkan 

kemampuan digitalnya. 

 

2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka saran yang dapat peneliti 

berikan adalah sebagai berikut: 

a. Generasi milenial diharapkan dapat 

menciptakan ide-ide baru yang luar 

biasa sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pengusaha muda di Indonesia.  

b. Pemerintah diharapkan dapat 

memaksimalkan pemberian edukasi 

dalam bentuk pelatihan kepada 

generasi milenial yang ingin maupun 

sedang mengelola usaha. 

c. Dalam melakukan penelitian, 

responden yang digunakan oleh 

peneliti hanya generasi milenial 

berusia 19 – 39 tahun dan yang berada 

di Kota Depok. Sehingga penelitian 

berikutnya diharapkan dapat 

memperluas penelitian agar 

memperoleh dan menilai informasi 

yang lebih banyak dan semakin 

lengkap. 
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ABSTRACT 

WHO officially calls Covid-19 a global pandemic, making some MICE activities forced to be diverted 

digitally, such as webinars and virtual exhibitions, to reduce the risk of spreading the COVID-19 virus. In 

the webinar, one of the parties who can be called a talent is speakers. Speakers have an important role in 

the success of a TechMINAR event, therefore special handling is needed to invite a speaker to the 

TechMINAR event. The purpose of this study is to determine the handling of speakers at the TechMINAR 

event and to find out the obstacles and solutions to the speaker handling process at the TechMINAR event. 

The data analysis method used is descriptive method which is qualitative by describing, explaining, and 

interpreting data and information in the form of narratives, tables and figures. Data collection 

techniquesused are by using the method of observation, interviews and documentation. The results of this 

study identify that there are nine activities that must be done to handle speakers, namely creating a 

database, contacting speakers, sending company profiles and proposals, confirming speakers, inviting 

speakers to whatsapp groups, giving TechMINAR posters, technical meetings, giving reminders on the D-

day. TechMINAR, and provide certificates to speakers. 

 

Keyword: Covid-19, Event, Speakers, TechMINAR 

 

ABSTRAK 

Secara resmi WHO menyebut Covid-19 sebagai pandemi global, membuat beberapa kegiatan MICE 

terpaksa harus dialihkan secara digital, seperti webinar dan pameran virtual, untuk mengurangi risiko 

penyebaran virus COVID-19. Pada kegiatan webinar salah satu pihak yang dapat disebut sebagai seorang 

talent adalah speakers. Speakers memiliki peranan penting dalam kesuksesan suatu event TechMINAR, 

maka dari itu diperlukan suatu penanganan khusus untuk mengundang seorang speakerspada kegiatan event 

TechMINAR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan speakers pada pelaksanaan 

event TechMINAR dan mengetahui hambatan-hambatan serta solusi pada proses penanganan speakers 

pada event TechMINAR. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif yang bersifat 

kualitatif dengan menjabarkan, menerangkan, dan menafsirkan data maupun informasi dalam bentuk narasi, 

tabel dan gambar. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa terdapat sembilan kegiatan 

yang harus dilakukan untuk menangani speakers yaitu membuat database, menghubungi speakers, 

mengirim company profile dan proposal, konfirmasi speakers, invite speakers ke dalam group whatsapp, 

memberikan poster TechMINAR, technical meeting, memberikan reminder pada saat hari H TechMINAR, 

dan memberikan sertifikat kepada speakers. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Pembicara, TechMINAR 

 

PENDAHULUAN 

MICE adalah suatu rangkaian kegiatan 

para pengusaha atau profesional 

berkumpul di suatu tempat yang 

terkondisikan oleh suatu permasalahan, 

pembahasan dan kepentingan yang sama 

(Yoeti 2000:13) 

Salah satu elemen dalam MICE 

adalahmeeting. Menurut Kesrul (2004:8), 

meeting adalah suatu pertemuan atau 

persidangan yang diselenggarakan oleh 

kelompok orang yang tergabung dalam 

asosiasi, perkumpulan atau perserikatan 

dengan tujuan  mengembangkan 

profesionalisme, peningkatan sumber 

daya manusia, menggalang kerjasama 

anggota dan  pengurus 

menyebarluaskan informasi terbaru, 

publikasi, hubungan kemasyarakatan. 

Berdasarkan pernyataan diatas, kegiatan 

mailto:zhanifah40@gmail.com
mailto:heri.setyawan@bisnis.pnj.ac.id
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meeting sangat berperan dalam 

memasarkan event MICE. 

(WHO) pada 11 Maret resmi 

menyatakan COVID-19 sebagai pandemi 

global, karena penyebaran COVID-19 

yang saat ini terjadi hampir di seluruh 

dunia. Pemerintah Indonesia sendiri 

menempuh berbagai cara untuk 

menanggulanginya, salah satunya 

mengembangkan teknologi informasi. 

Pandemi ini memaksa pelaku industri 

MICE, untuk melek terhadap teknologi 

agar bisnis tetap berjalan, maka terjadilah 

inovasi pada industri MICE. Beberapa 

kegiatan MICE terpaksa harus dialihkan 

secara digital, seperti webinar dan 

pameran virtual, untuk mengurangi risiko 

penyebaran virus COVID-19. 

Dengan dukungan teknologi yang ada, 

terjadi sebuah trend baru dalam salah satu 

unsur MICE yaitu conference. Sehingga 

memungkinkan terselenggaranya 

webinar. Menurut Anuradha Verma 

(2010) webinar adalah gabungan dari 

'web + seminar' yang berarti seminar 

melalui internet. Meskipun tidak bertemu 

secara langsung, interaksi atau 

diskusiantara speakers dengan peserta 

pun tetap terfasilitasi dengan baik, dan 

sudah terbukti pada akhir-akhir ini 

banyak sekali event-event webinar yang 

berlangsung di Indonesia. 

TechMINAR adalah webinar yang 

membahas ide terkini di dunia bisnis, 

teknologi dan startup dan diharapkan 

dapat memberikan inspirasi dan motivasi 

bagi semua masyarakat Indonesia. PT. 

Keren Entertainment Indonesia mulai 

menyelenggarakan TechMINAR pada 

tanggal 17 Juli 2020 dan berlanjut hingga 

sekarang. TechMINAR diselenggarakan 

2 kali dalam seminggu yaitu pada hari 

Selasa dan Kamis dengan tema yang 

berbeda – beda dan sudah di tentukan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui mengenai bagaimana 

penanganan speakers pada event 

techminar serta hambatan dan Solusi 

dalam proses mengundang speakers 

techminar secara daring (online). 

Manfaat dari penelitian ini untuk 

memahami proses mengundang speakers 

techminar dan bagaimana penanganan 

dalam melakukan managemen event dari 

persiapan, penyelenggaraan, hingga 

evaluasi event techminar 2020 yang 

diselenggarakan secara daring (online). 

 

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. 

Selain menggunakan metode observasi 

langsung penulis menjadi seorang 

Liaison Officer untuk merasakan 

langsung, melihat bagaimana persiapan, 

dan pelaksanaan, dan evaluasi apakah 

penyelenggaraaan event techminar 

tersebut berhasil atau tidak. pada saat 

pengumpulan data, cara lain yang lazim 

digunakan adalah wawancara, peneliti 

akan bertanya kepada Co- Founder PT. 

Keren Entertainment Indonesia terkait 

pelaksanaan event TechMINAR untuk 

mendapatkan informasi yang di perlukan. 

dan dokumentasi peneliti akan 

melakukan pengambilan dokumentasi 

terhadap setiap hal yang berkaitan dengan 

event TechMINAR 

Waktu yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian adalah pada 
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bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan 

November 2020. Sample yang diambil 

pada penelitian kali ini adalah suatu event 

TechMINAR yang diselenggarakan oleh 

PT. Keren Entertainment Indonesia. 

Objek penelitian ini adalah bagaimana 

peneliti dapat menangani seorang 

speakers untuk dijadikan seorang 

pemateri dalan suatu event TechMINAR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pada saat penanganan speakers dari 

sudut pandang event atau MICE, dapat di 

pastikan terdapat unsur talent yang 

menjadi pengisi suatu kegiatan tersebut. 

Talent disini tidak harus seorang artis, 

melainkan dapat seorang speakers, 

penari, peserta, juri atau pelatih. 

Pada saat penanganan speakers pada 

event TechMINAR di tangani oleh tim 

liaison Officer, liaison officer adalah 

penghubung yang tugasnya memfasilitasi 

berbagi informasi antara dua entitas, atau 

antara agensi dan komunita dengan baik, 

serta Memahami pihak instansi yang akan 

di undang meliputi detail terkait (Nama 

lengkap, Gelar, Jabatan, Permintaan 

khusus). liaison Officer menangani 

seluruh kegiatan dimulai dari membuat 

database speakers, menghubungi calon 

speakers, mengirimkan company profile 

dan proposal TechMINAR, konfirmasi 

speakers yang akan hadir pada event 

TechMINAR, invite speakers ke dalam 

group WhatsApp, mengadakan Technical 

Meeting, reminder speakers menghadiri 

TechMINAR,dan memberikan sertifikat 

kepada speakers. 

Berikut flowchart penanganan liaison 

officer dalam mendapatkan speakers pada 

event TechMINAR. 

Flowchart 1. Penanganan LO dalam 

mendapatkan speakers 

 
Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Flowchart diatas menjelaskan proses 

alur kegiatan penanganan speakers yang 

dilakukan dalam event TechMINAR 

mulai dari perencanaan, hingga 

pelaksanaan. 

Pembahasan 

Pada kegiatan webinar salah satu 

pihak yang dapat disebut sebagai seorang 

talent adalah speakers. Speakers memiliki 

peranan penting dalam event webinar, 

speakers dapat menyampaikan 

pembukaan atau penutup, menambah 

pengetahuan, serta memotivasi dan 

mempersuasi pendengarnya untuk 

melakukan sesuatu. Seorang speakers 
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akan dikatan berhasil apabila speakers 

tersebut berhasil memberikan sesuatu 

yang baru dan bermanfaat bagi para 

pendengarnya. 

Berikut adalah penjelasan dari masing- 

masing proses penanganan speakers pada 

event TechMINAR yaitu: 

1. Membuat Database dan Timeline 

untuk menghubungi speakers 

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. 

Mendata siapa saja speakers yang 

akan diundang, liaison officer 

membuat list rekomendasi speakers 

yang cocok untuk mengisi webinar 

dan yang pasti harus kompeten di 

bidangnya. Serta melihat track record 

speakers seperti prestasi yang sudah 

dicapai, penghargaan dan pengalaman 

bisa menjadi acuan untuk memilih 

rekomendasi speakers yang sesuai. 

Pada tahap pertama database 

terbagi menjadi empat bagian sesuai 

dengan instansi dan brandnya yaitu: 

a. Profesional 

b. Government 

c. Association 

d. Brand 

Membuat timeline untuk 

menghubungi speakers dibuat agar 

menciptakan target, dengan adanya 

target tim mempunyai arahan, karena 

suatu kegiatan atau aktivitas harus 

selesai pada waktu yang telah 

ditargetkan. Selain itu dibuat nya 

timeline sebagai pengingat untuk 

mengetahui speakers yang akan 

selanjutnya dihubungi. 

 

2. Menghubungi calon Speakers 

Menurut Hafidz (2007:95) 

menyatakan bahwa ada beberapa jenis 

pengisi acara utama dalam suatu acara, 

salah satunya: Pembicara atau 

speakers, memfokus kan pada acara 

talkshow seminar, presentasi bisnis, 

ceramah keagamaan, pejabat, 

pembicara akan dijadikan pengisi 

acara utama. 

Pada proses menghubungi calon 

speakers tim liaison officer 

memberikan informasi dan lengkap 

mengenai event TechMINAR 2020 

Proses menghubungi speaker 

TechMINAR 2020 tim liaison officer 

menghubungi speakers melalui social 

media Linkedin, E-mail, Instagram 

dan WhatsApp. 

 

3. Memberikan Company Profile dan 

Proposal kepada Speakers 

Memberikan company profile dan 

proposal kepada calon speakers 

TechMINAR 2020 sesuai dengan 

topik yang akan diajukan kepada 

speakers. Proposal yang diberikan 

kepada speakers berisikan detail 

TechMINAR seperti topik, hari, 

waktu, sub materi yang akan di 

sampaikan, metode penyampaian 

materi, semua detail sudah dijabarkan 

 

4. Konfirmasi Speakers 

Konfirmasi speakers merupakan 

upaya yang dilakukan oleh tim liaison 

officer untuk menguatkan dan 

memastikan mengenai keputusan atau 

pembatalan dari calon speakers 

TechMINAR, tim liaison officer akan 

menyampaikan informasi mengenai 
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rencana pelaksanaan event 

TechMINAR untuk final konfirmasi 

jalannya event TechMINAR paling 

lambat H-7 event, di anjurkan untuk 

speakers segera konfirmasi pada tim 

liaison officer. Agar tim liaison officer 

segera bisa mengupdate data speakers. 

 

5. Membuat Grup WhatsApp untuk 

Speakers 

Tujuan di buatnya group WhatsApp 

agar kordinasi dengan speakers bisa 

lebih mudah, serta untuk memberikan 

informasi- informasi terkait 

pelaksanaan TechMINAR. Di dalam 

group WhatsApp terdapat moderator 

acara TechMINAR, tim liasion officer, 

tim produksi, serta speakers yang akan 

hadir pada hari H acara. Pada hari-H 

TechMINAR tim produksi akan 

memberikan link zoom TechMINAR 

untuk di akses oleh para speakers. 

 

6. Memberikan Poster Event 

TechMINAR 

Tujuan memberikan poster kepada 

speakers adalah untuk 

mempromosikan acara TechMINAR 

pada masyarakat yang ingin mengikuti 

TechMINAR. Detail poster 

TechMINAR diisi dengan informasi 

lengkap seperti topik TechMINAR, 

speakers berkualitas dan ahli yang 

akan mengisi TechMINAR, tanggal 

dan jam TechMINAR dilaksanakan, 

link pendaftaran TechMINAR, dan 

Contact Person. 

 

7. Technical Meeting 

Menurut Sofic Beatrix (2007:57-

58) “Gladi bersih tergantung pada 

besar kecilnya sebuah acara pada 

sebuah acara besar teknikal meeting 

dapat dilakukan dengan beberapa 

pihak yang berkumpul di tempat acara 

akan dilangsungkan titik dalam 

teknikal meeting panitia dibahas 

persiapan dan masalah yang dialami 

serta antisipasi dan solusinya. 

Technical meeting di adakan H-1 

sebelum event dilaksanakan. 

Technical meeting akan dihadiri oleh 

moderator acara, liaison officer, team 

produksi, serta speakers yang akan 

hadir pada hari-H acara. 

Tujuan di adakannya technical 

meeting agar tidak terjadi miss 

communication dan mendapat 

informasi yang akurat tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan 

acara tersebut, mulai dari rundown 

acara, program apa saja yang ada, serta 

pihak speakers diberikan pengarahan 

terlebih dahulu terkait waktu dan 

lamanya materi yang akan di 

sampaikan perlu didiskusikan dengan 

moderator dan narasumber 

lainsebelum acara. 

 

8. Reminder Speakers Menghadiri 

TechMINAR 

Pada hari H TechMINAR, tim 

liaison officer mengingatkan speakers 

untuk dapat mengakses zoom 

TechMINAR melalui linkyang sudah 

diberikan melalui grup whatsApp. 

Selain itu mengingatkan untuk join 

TechMINAR 30 menit sebelum 

TechMinar di mulai, serta 

mengingatkan hal-hal apa saja yang 

harus speakers lengkapi, seperti 

(perkenalan singkat, materi yang akan 

di sampaikan, dan form contact 

information speakers). Tidak hanya 
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speakers liaison officer dianjurkan 

bergabung zoom TechMinar, selain 

untuk meramaikan mengikuti 

TechMINAR membuat kita dapat 

belajar langsung dari narasumber ahli 

sesuai bidangnya masing- masing. 

 

9. Pemberian Sertifikat 

Setelah kegiatan event TechMinar 

berakhir maka pihak penyelenggara 

mengirimkan sebuah ucapan terima 

kasih kepada pembicara terkait dengan 

pelaksanaan event. Hal tersebut 

bertujuan untuk menjaga hubungan 

baik dengan para pembicara yang 

diundang dan mungkin bisa berguna di 

masa mendatang jika penyelenggara 

membutuhkan kembali jasa pembicara 

tersebut. 

Selanjutnya memberikan sertifikat 

kepada speakers sebagai bentuk rasa 

terima kasih atas penyampaian materi 

di event TechMINAR dan sudah 

bersedia menjadi volunteer speaker di 

acara TechMINAR. 

 

Hambatan-hambatan pada setiap event 

tentu sering di temui, tetapi dengan ada 

nya hambatan selalu ada solusi atau jalan 

keluar untuk menangani nya. Solusi yang 

berbeda-beda harus dilakukan secara 

sigap dan tepat. Karena semua orang 

berharap event akan berjalan lancar tanpa 

adanya gangguan tetapi terkadang 

kendala datang tanpa disangka sehingga 

akan lebih aman jika selalu memiliki 

rencana cadangan untuk mengatasi 

masalah tersebut. Pemilihan solusi yang 

tepat akan memaksimalkan hasil event 

TechMINAR. 

Berikut adalah Hambatan- hambatan 

dan Solusi dalam menangani speaker 

TechMINAR yaitu: 

Tabel 1. Hambatan dan Solusi 

menangani speakers 

 
Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

KESIMPULAN 

Setiap prosedur memiliki arti 

tersendiriyang berguna untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan penanganan 

speakers pada event TechMINAR 2020. 

Berikut adalah simpulan-simpulan dari 

kegiatan-kegiatan penanganan speakers 

pada event TechMINAR 2020 

1. Tahapan dalam penanganan speakers 

yang dilakukan pada kegiatan 

TechMINAR terbagi menjadi 9 

(Sembilan) tahapan, yaitu membuat 

database speakers, menghubungi 

calon speakers, mengirimkan 

company profile dan proposal 

TechMINAR, konfirmasi speakers 

yang akan hadir pada event 

TechMINAR, invite speakers ke 

dalam group WhatsApp mengadakan 
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Technical Meeting, reminder speakers 

menghadiri TechMINAR, dan 

memberikan sertifikat kepada 

speakers. 

2. Hambatan yang terjadi pada proses 

penanganan speakers event 

TechMINAR membutuhkan solusi 

yang berbeda-beda dan tepat. 

Penanganan hambatan harus 

dilakukan secara sigap dan tepat,oleh 

karna itu koordinasi memiliki peranan 

penting dalam setiap proses 

penanganan speakers pada event 

TechMINAR. 
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ABSTRACT 

Tourism as a source of foreign exchange for the country is a sector that has been affected by Covid-19. 

Since the pandemic, many tourism activities have been affected, some have been suspended or even 

canceled. Tourism events such as exhibitions and large conferences cannot be held. A quick response is 

needed to quickly rise up by making new policies in the management of tourist villages. A system that can 

accelerate economic recovery is needed to improve social relations, business relations and most 

importantly the health and welfare of the people. Based on these facts, tourism village business innovations 

need to be formulated in the form of policies (laws) as guidelines for managing sustainable tourism 

development that are more appropriate in the future. The main purpose of this research is as a 

recommendation regarding development policies in rural areas through increasing economic capacity in 

tourist villages. The research method used is descriptive, describing special details of a situation, social 

situation or social relationship. The research location is the Cilember Tourism Village, Bogor Regency 

which is considered representative for policy studies to accelerate media-based village economic 

development. The development of tourist villages can be developed with the pentahelix model. Existing 

policy collaborations are often not optimal in increasing social resilience in the culture of rural 

communities. The focus on community empowerment is carried out with a participatory strategy in the 

corridor of good village governance. The formation of village regulations regarding the management of 

tourist villages is very important and should be made as soon as possible by the Regional Government. This 

regulation is certainly a legal basis or guideline for the government and the community so that tourist 

villages can be managed properly. The output of the research can be used as input for policy at a wider 

level, copyright, books, software, and academic manuscript drafts. While the level of Technology Readiness 

at TKT 6. 

 

Keywords: Community Empowerment, Innovation, Regional Policy, Tourism Village, Village Economy 

 

ABSTRAK 

Pariwisata sebagai sumber devisa negara adalah sektor yang terimbas Covid-19. Sejak pandemi banyak 

kegiatan pariwisata terkena imbasnya, beberapa ditangguhkan bahkan dibatalkan. Acara pariwisata seperti 

pameran dan konferensi besar tidak dapat diselenggarakan. Perlu respon cepat untuk segera bangkit dengan 

membuat kebijakan baru dalam pengelolaan desa wisata. Sistem yang bisa mempercepat pemulihan 

ekonomidiperlukan untuk memperbaiki hubungan sosial, hubungan bisnis serta yang paling penting adalah 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut inovasi bisnis desa wisata perlu 

dirumuskan dalam bentuk kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pembangunan pariwisata 

berkelanjutan yang lebih tepat di masa mendatang. Tujuan utama dari penelitian ini sebagai rekomendasi 

mengenai kebijakan pembangunan di pedesaan melalui peningkatan kapasitas perekonomian pada desa 

wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, menggambarkan detail khusus dari suatu 

keadaan, situasi sosial atau hubungansosial. Lokasi riset adalah Desa Wisata Cilember Kabupaten Bogor 

yang dinilai representatif untuk dilakukan kajian kebijakan dengan akselerasi pembangunan ekonomi desa 

berbasis media. Pengembangan desa wisata dapat dikembangkan dengan model pentahelix. Kolaborasi 

kebijakan yang ada sering kali tidak optimal dalam meningkatkan ketahanan sosial pada budaya masyarakat 

desa. Fokus pada pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan strategi partisipasi dalam koridor 

good village governance. Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan desa wisata sangat penting dan 

dibuat segera mungkin dibuat oleh Pemerintah Daerah. Peraturan ini tentunya menjadi landasan hukum 

atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat agar desa wisata dapat terkelola dengan baik. Luaran dari 

mailto:nining.latianingsih@bisnis.pnj.ac.id
mailto:iis.mariam@bisnis.pnj.ac.id
mailto:narulita.syarweni@bisnis.pnj.ac.id
mailto:christina.lr@bisnis.pnj.ac.id
mailto:meisa.sofia@gmail.com
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penelitian dapat dijadikan masukan kebijakan pada level yang lebih luas, hak cipta, buku, software, dan 

draft naskah akademik. Sedangkan tingkat Kesiapan Teknologi pada TKT 6. 

 

Kata kunci: Desa Wisata, Ekonomi Desa, Inovasi, Kebijakan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 yang melanda 

dunia termasuk Indonesa sangat berimbas 

pada seluruh aspek kehidupan. Tiga 

sektor yang paling terpengaruh adalah 

kesehatan, sosial, dan ekonomi termasuk 

di dalamnya pariwisata yang merupakan 

bagian dari sektor ekonomi. UNWTO 

(2021) menyebutkan bahwa dengan 

pembatasan mobilitas manusia dari sektor 

pariwisata dapat mengendalikan 

penyebaran pandemic. Covid-19 

menyebabkan penurunan kedatangan 

internasional sebesar 74% di berbagai 

negara. Di Asia- Pasifik penurunan 

kedatangan turis internasional turun 

sebesar 84% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Indonesia juga mengalami 

penurunan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara sebesar 25% (Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). 

Hal serupa terjadi pada wilayah yang 

menggantungkan ekonominya pada 

kegiatan pariwisata mengalami 

penurunan tingkat ekonomi yang sangat 

signifikan salah satunya adalah 

keberlangsungan desa wisata. Soehardi 

(2021) menjelaskan bawa desa wisata 

yang sejatinya sebagai bentuk integrasi 

antara atraksi, akomodasi, serta fasilitas 

pendukuk berbasis budaya ramah tama 

dengan sumber daya lokal guna 

menyerap tenaga kerja dan membuka 

peluang usaha di desa kini turut 

terdampak. 

Desa wisata di Indonesia yang 

berjumlah 1.734 desa mengambil 

tindakan dengan menolak semua 

kunjungan sejak diberlakukannya masa 

darurat Covid-19. Keputusan tersebut 

dilakukan oleh masyarakat desa setempat 

yang tergabung dalam Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) guna mematuhi 

kebijakan pemerintah serta menjaga 

keamanan dan kondusivitas desa. 

Terhentinya operasional desa wisata 

mengakibatkan matinya geliat pariwisata 

yang mana aktivitas tersebut berdampak 

pada kehilangannya mata pencaharian 

dan pendapatan masyarakat. 

Selain berimbas pada 

keberlangsungan hidup Sumber Daya 

Manusianya, pandemi Covid-19 juga 

turut meredupkan UMKM sebagai salah 

satu pendorong kegiatan pariwisata, 

dimana kegiatan pariwisata harus 

terdapat something to see, something to 

do, dan something to buy. Something to 

see dan something to do erat kaitannya 

dengan sumber daya pariwisata yang 

dimiliki suatu destinasi baik itu berupa 

alam, budaya, maupun buatan serta 

kegiatan apa saja yang dapat dilakukan. 

Something to buy berhubungan dengan 

produk yang diolah masyarakat setempat 

dimana untuk pariwisata pedesaan yang 

terwujud dalam desa wisata adalah 

produk UMKM (Helpiastuti, 2018). 

Dampak serupa terjadi di desa wisata 

di wilayah Kabupaten Bogor, menurut 

penuturan salah satu desa wisata di sana 

Bapak Abas Helmi Ketua Desa Wisata 

Cilember pandemi berimbas pada 

menurunnya jumlah kunjungan 

wisatawan serta menjadikan taraf 

ekonomi desa melemah. Masyarakat 
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banyak kehilangan sumber mata 

pencaharian dimana kebanyakan 

penduduk bekerja pada sektor pariwisata. 

Salah satunya adalah pengrajin bunga 

kayu biasa menjajakan dagangannya di 

Wisata Taman Matahari. Ditutupnya 

Daya Tarik Wisata tersebut karena 

peraturan pembatasan kegiatan 

mengakibatan terhentinya roda 

perekonomian desa. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya serta peran dari seluruh 

pihak untuk bersama-sama menemukan 

solusi untuk kegiatan pariwisata yang 

sangat berdampak pada sektor ekonomi. 

Satu diantaranya adalah adanya kebijakan 

yang mampu mengoptimalkan 

pengelolaan desa wisata di Cilember dan 

menghadapi tantangan pandemi. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

Peneliti melakukan observasi di Desa 

Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten 

Bogor. Fokus penelitian ini terletak pada 

kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah setempat bersama masyarakat 

dalam pengelolaan desa wisata. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teridentifikasinya sistem pengelolaan 

Desa Wisata Cilember 

2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan 

yang dapat diterapkan dalam 

pengelolaan desa wisata dalam 

menghadapi pandemi 

Proses penelitian ini dimulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, analisis, 

sampai dengan penyusunan laporan. Data 

yang digunakan berasal dari wawancara 

dan observasi langsung. Selain itu 

diperoleh pula data pendukung yang 

berasal dari studi pustaka berkaitan 

dengan subjek dan objek penelitian. 

Penganalisisan data dilakukan dengan 

pengorganisasian data, reduksi data, 

mencocokan seluruh data dengan arah 

penelitian, serta penyajian yakni analisis 

untuk menarik kesimpulan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Kebijakan Perjalanan di Era Pandemi 

Covid-19 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

menetapkan upaya di masa pandemi 

untuk tetap menyelenggarakan kegiatan 

pariwisata namun dengan penetapan 

aturan pembatasan. Aturan yang 

diupayakan untuk menjaga kegiatan 

mobilitas selama pandemi dimulai dari 

pengetatan jumlah wisatawan, hingga 

pemberlakuan administrasi perjalanan 

khusus. Oleh sebab itu, wisatawan yang 

hendak melakukan perjalanan harums 

memenuhi beberapa persyaratan 

administrasi seperti sertifikat vaksin, 

aplikasi e-HAC, aplikasi Peduli 

Lindungi, dan memerhatian CHSE. 

Sementara itu, aturan terkait 

penyelenggaraan kegaitan pariwisata 

khususnya desa wisata di Kabupaten 

Bogor belum tersedia secara khusus 

sehingga dalam penyelenggarannya Desa 

Wisata di Cilember masih menginduk 

pada peraturan yang diterapkan 

Kementerian Pariwisata. 

Desa Wisata Cilember 

Desa Cilember yang secara 

administratif berada di Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Bogor merupakan 

salah satu wilayah yang berada di 

Kawasan Puncak dimana sangat 
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menggantukngkan perekonomiannya 

pada kegiatan pariwisata dan pertanian. 

Desa ini memiliki keindahan alam 

pegunungan yang asri dengan diapit oleh 

dua buah sungai yakni Sungai Ciliwung 

dan Sungai Ciesek. Masyarakat turut 

terlibat dalam kegaitan pariwisata yang 

mana para pemuda di desa bekerja 

sebagai local tour guide, outbound, dan 

photography. Pada awal tahun 2015 atas 

inisiasi masyarakat dan pemerintah 

setempat maka dibentuk Desa Wisata 

Cilember secara resmi. 

Potensi pariwisata yang terdapat di 

Desa Cilember salah satunya adalah 

keberadaan masyarakat pengrajin bunga 

kayu. Di kampung Kota Batu hampir 75% 

masyarakatnya adalah pengrajin. Bahan 

baku dalam pembuatan kerajinan tersebut  

berasal dari limbah kayu dan hasilnya 

dijajakan di Taman Wisata Matahari. 

Kegiatan membuat kerajinan bunga 

merupakan salah satu dari rangkaian 

kegaitan yang terdapat paket desa wisata. 

Hasil dari kerajinan yang dibuat 

wisatawan dapat dijadikan sebagai buah 

tangan serta kenangan dari Desa Wisata 

Cilember. 

Adapun atraksi wisata yang menjadi 

daya tarik Desa Cilember adalah aktivitas 

ekowisata mulai dari saba lembur yakni 

kegiatan dimana wisatawan diajak 

berkeliling kampung menyusuri sawah 

dan sungai, membajak sawah, menanam 

padi, berkebun, beternak, merangkai 

bunga kayu, jaipong, pencak silat, 

ngaliwet, dll. 

Lokasi yang digunakan untuk kegaitan 

tersebut dilakukan di sawah dan kebun 

milik masyarakat yang diperbolehkan 

untuk digunakan lembaga desa wisata. 

Keberhasilan pengembangan 

pariwisata, termasuk pedesaan sangat 

bergantung pada kualitas produk, 

aksesibilitas dan infrastruktur destinasi, 

ketersediaan keterampilan, dan minat 

investor (Okech, Haghiri, & George, 

2012). Parameter destinasi wisata 

menurut Spillane (1994) untuk menjadi 

tempat wisata yang layak tergantung pada 

tiga aspek A yaitu: atraksi, amenitas, dan 

aksesibilitas. 

 

Tabel 1 Identifikasi Pengembangan Pariwisata Desa Cilember 

Indikator Desa Wisata Cilember 

Atraksi Kehidupan pedesaan yang memberi wisatawan pengalaman 

bagaimana hidup di daerah pedesaan dan melakukan aktivitas seperti 

penduduk asli 

Kampung Sawah 

Pencak silat 

Wisata edukasi kerajinan bunga limbah kayu 

Saba lembur yang merupakan kegiatan mengajak wisatawan jalan-jalan 

keliling desa melewati persawahan dan sungai 

Amenitas Rumah penduduk adalah akomodasi bagi wisatawan Fasilitas umum 

menyatu dengan masyarakat 

Aksesibilitas Terletak di Kawasan Puncak kurang lebih 5 menit dari jalan utama juga 

dalam kondisi baik 

Penerimaan masyarakat 

terhadap wisatawan 

Masyarakat menyambut turis dengan ramah, mereka memperlakukan 

turis seperti keluarga sendiri 

Tahun 2019 Cilember memiliki 20 homestay 
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Segmen pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara 

Jumlah kunjungan Pada tahun 2019, 45 wisman dan 897 wisnus 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

PEMBAHASAN 

Pengelolaan Desa Wisata Cilember 

Desa wisata dapat beroperasi dengan 

adanya partisipasi dari seluruh pihak 

dalam pengelolaannya. Untuk 

mengetahui tingkat partisipasi tersebut 

perlu diidentifikasi pihak-pihak yang 

terlibat. Secara langsung dan tidak 

langsung para pemangku kepentingan 

yang memiliki peran di desa wisata 

memberikan dampak terhadap sistem 

pengelolaan kegiatan pariwisata. Karena 

kebijakan yang diambil untuk 

pengembangan pariwisata di desa akan 

mempengaruhi keberhasilan 

pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan. Adapun pihak-pihak yang 

terlibat tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2 Keterlibatan Stakeholder di Desa Wisata Cilember 

Sektor Desa Wisata Cilember Peran dalam Pengembangan Pariwisata 

Komunitas/ 

masyarakat 

Pokdarwis/ Kompepar Sebagai penggerak seluruh kegiatan pariwisata di 

Cilember 

 Asdewi (Asosiasi Desa 

Wisata Indonesia) 

Kabupaten Bogor 

Sebagai kesatuan kelompok penggerak desa wisata di 

tingkat kabupaten, membantu pengembangan informasi 

dan sumber daya manusia 

Pemerintah 

 

Pemerintah Desa Cilember Perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan 

masyarakat dan bagian dari masyarakat sebagai 

pendukung dan penggerak upaya pengembangan desa 

wisata 

 Pemerintah Kabupaten 

Bogor 

Selama ini peran pemerintah daerah Kabupaten Bogor 

adalah pengesahan Desa Wisata Cilember 

Swasta  Belum ada program khusus yang diinisiasi oleh pihak 

swasta kecuali CSR 

Akademisi Politeknik Negeri Jakarta Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan pengembangan dalam pengelolaan desa 

wisata serta kegiatan pemberdayaan lainnya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat desa 

 Universitas Indonesia Melakukan penelitian tentang peran 

perempuan di Cilember 

Media Media online lokal Memuat berita 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

Peran pemangku kepentingan belum 

terlalu berpengaruh sehingga pengem-

bangan Desa Wisata Cilember 

membutuhkan banyak peran pelibatan 

para pemangku kepentingan terutama 

pihak swasta dan media. Dalam 

pengembangan pariwisata Cilember yang 

berkelanjutan, masyarakat merupakan 

pemangku kepentingan utama yang 

memiliki peran penting dalam setiap 

aspek kepariwisataan. Community Based 

Tourism merupakan konsep utama dalam 

mengembangkan pariwisata untuk 

meningkatkan aktualisasi masyarakat. 
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Selain itu, bentuk Community Based 

Tourism di Cilember bersifat bottom-up 

dimana kesadaran pariwisata berasal dari 

masyarakat untuk memanfaatkan potensi 

wisata. Rekomendasi Kebijakan dalam 

Pengelolaan Desa Wisata Cilember  

Dengan berbagai kelebihan, 

kekurangan, serta keterbatasan yang 

dimiliki Desa Wisata Cilember pem-

bangunan pariwisata dapat berjalan 

dengan baik serta memberikan dampak 

positif terhadap perekonomian desa dapat 

dilakukan dengan optimalisasi model 

pentahelix. Selain itu, masalah yang 

terjadi adalah kebijakan yang ada kerap 

kali tidak optimal dan tidak tepat sasaran 

dalam meningkatkan ketahanan social 

pada masyarakat desa. Fokus pada 

pemberdayaan masyarakat perlu di-

selenggarakan dengan strategi partisipasi 

dalam koridor good village governance. 

Pembentukan peraturan desa tentang 

pengelolaan desa wisata juga sangat 

penting dan perlu dibuat sesegera 

mungkin oleh Pemerintah Daerah guna 

memfasilitasi dan mempermudah 

masyarakat desa dalam menjalakan 

usahanya memenuhi kebutuhan ekonomi 

dari kegiatan pariwisata. Peraturan ini 

tentunya juga menjadi landasan hukum 

atau pedoman bagi pemerintah dan 

masyarakat agar desa wisata dapat 

terkelola dengan baik. Adapun untuk 

kebijakan yang lebih spesifik dan khusus 

bagi pengembangan Desa Wisata cukup 

hanya dengan Peraturan Desa yang 

disahkan oleh Kepala Desa. 

Adapun penelitian ini merekomen-

dasikan pihak pemerintah desa untuk 

mengoptimalkan peran stakeholder 

terkait siapa berbuat apa. Dengan kata 

lain adanya kebijakan atau peraturan 

dalam pengelolaan desa wisata dapat 

memperjelas mengenai pihak-pihak yang 

terlibat beserta tugas yang perlu 

dilakukan untuk mengembangkan 

pariwisata desa. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan Desa Wisata di Cilember 

sudah terselenggara dengan baik dimana 

masyarakat sangat berperan aktif dalam. 

Ketersediaan sarana dan prasaran sudah 

mampu memfasilitasi kunjungan 

wisatawan. Peran dari para pemangku 

kepentingan secara pentahelix juga sudah 

terjalin hanya saja perlu adanya 

kolaborasi dengan sektor swasta 

mengingat belum terdapat program kerja 

sama yang spesifik. Untuk mewujudkan 

pengelolaan desa wisata yang optimal 

diperlukan pula kebijakan yang spesifik 

bagi Desa Wisata Cilember. Kebijakan 

tersebut dapat pula hanya setingkat desa 

berupa Peraturan Desa di mana di 

dalamnya mencakup aturan yang dimulai 

dari perencanaan sampai dengan pelak-

sanaan bahkan perlu pula mencantumkan 

mitigasi dalam menghadapi Pandemi 

Covid-19 maupun bencana lainnya. 

SARAN 

Dalam pembahasan pada penelitian ini 

untuk mengoptimalkan tujuan penelitian 

maka penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Desa Wisata Cilember 

diperlukan kerja sama dari berbagai 

sektor terutama sektor swasta. 

2. Kebijakan untuk mengatur 

pengelolaan desa wisata perlu 

dilegalisasikan dengan peraturan. 

Untuk cakupannya peraturan desa 

sudah cukup mengingat wilayah yang 

dikembangkan secara administratif 



ISSN: 2775-7374 

 

60 

 

 

adalah desa. Selain itu, peraturannya 

bisa lebih spesifik dan khusus terkait 

penyelenggaraan kegiatan pariwisata 

di Desa Cilember. 

3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia Desa Cilember yang dapat 

diwujudkan dengan pelatihan 

mengenai pengelolaan desa wisata. 

Pelatihan dapat dijalankan dengan 

program kerja sama dengan pihak 

pemerintah daerah atau dengan 

akademisi. 
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ABSTRACT 

The purpose of this community service is to analyze pentahelix concept and motivation of Kindergarten 

Teachers and Principals as participants in community service in Sawangan sub-district, Depok 

municipality, West Java in increasing their potential. Community service is one of the Tri Dharma of Higher 

Education that must be carried out by lecturers. The benefits of community service in addition to lecturers 

have also provided benefits to the community, in this case the Kindergarten Teachers and Principals, not 

only knowledge, skills, attitudes and self-potential. The method used in community service is to provide 

training on motivation, self- potential and effective communication in a comprehensive manner through 

lectures, discussions and case study. The number of participants who attended the community service was 

20 people. The results of the service evaluation show that the motivation of participants to take part in 

community service activities are: (a) there is an increase in mastery of knowledge, skills and attitudes about 

self-potential in supporting the process of teaching and learning activities to students, (b) building good 

relationships in fostering efforts with universities especially in the field of administrative services. 

 

Key words: motivation, self-potential, kindergarten teacher 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah ingin menganalisis konsep pentahelix dan motivasi 

dari para Guru Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat 

di kecamatan Sawangan, kotamadya Depok, Jawa Barat dalam meningkatkan potensi diri. Pengabdian 

kepada masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh 

dosen. Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat selain untuk dosen juga telah memberikan manfaat 

kepada masyarakat dalam hal ini para Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak tidak saja 

pengetahuan, keterampilan, sikap serta potensi diri. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada 

masyarakat adalah deskriptif kualitatif dengan memberikan pelatihan tentang motivasi dan potensi diri 

secara komprehensif melalui ceramah, diskusi dan studi kasus. Jumlah peserta yang hadir dalam pengabdian 

kepada masyarakat sebanyak 20 orang . Hasil evaluasi pengabdian menunjukkan bahwa motivasi peserta 

untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah: (a) terdapat peningkatan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang potensi diri dalam menunjang proses kegiatan belajar 

mengajar kepada siswa, (b) terciptanya hubungan yang baik antara guru dan Kepala Sekolah dengan dosen 

di perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan bidang pelayanan administrasi. 

 

Kata kunci: motivasi, potensi diri, pendidikan Taman Kanak-Kanak 
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PENDAHULUAN 

Kolaborasi dan peran dari perguruan 

tinggi dengan pemerintah, industri, 

asosiasi dan masyarakat telah menjadi 

prioritas yang harus dikerjakan bersama-

sama sebagi wujud pengembangan dari 

Triple helix menuju Pentahelix. Sebelum 

konsep Pentahelix muncul maka dikenal 

terlebih dahulu konsep triple helix 

(UIG/university- industry-government) 

yang merupakan sinergi antara 

akademisi, bisnis / industri dan 

pemerintah dengan melibatkan faktor 

sumber daya, ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta fokus untuk memberikan 

berbagai inovasi dan temuan baru yang 

berlaku dan menghasilkan peluang bisnis. 

[1], [2], [3], [4]. 

Triple helix menjelaskan sinergi dari 

pihak akademik (A), bisnis (B) dan 

pemerintah (G) dalam membangun 

ekonomi yang berbasis pengetahuan 

(knowledge-based economy) [4], [5], [6], 

[7]. Hubungan dari konsep ABG tersebut 

dijelaskan bahwa universitas (akademik) 

dan industri kondisi saat ini masih 

relative terpisah dan belum bersinergi. 

Peran dari pemerintah juga harus lebih 

fokus pada pengembangan kelembagaan 

serta pentingnya pengetahuan dalam 

lingkungan yang semakin cepat berubah 

[5], [6], [7], [8]. Selanjutnya muncul 

konsep quadrupel helix yang melibatkan 

unsur pemerintah, institusi, industry dan 

asosiasi. Quadruple helix menjelaskan 

ada sinergi diantara empat unsur yang 

berperan dalam kolaborasi pengetahuan, 

yaitu: akademik (academic), pemerintah 

(government), industri (industry) dan 

pengguna (users) [9], [10], [11], [13]. 

Sedangkan dalam dalam konsep 

pentahelix ada lima unsur, yaitu: public 

sectors, private sectors, academia, civil 

society, and social entrepreneurs. The 

central role in collaboration is taken 

rigidly by social entrepreneurs, roles of 

different actors [14], [15]. Model 

pentahelix merupakan referensi dalam 

mengembangkan sinergi antara instansi 

terkait di dalam mendukung seoptimal 

mungkin dalam rangka mencapai tujuan 

[16], [17]. Merujuk pada [18], motivasi 

merupakan dorongan yang berasal dari 

dalam diri seseorang karena pada 

dasarnya setiap motif memliki tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Adapun 

potensi diri merupakan kemampuan dasar 

dari sesuatu yang masih ada dalam diri 

seseorang untuk diwujudkan menjadi 

suatu kekuatan nyata [19]. 

 

METODE 

Metodologi yang digunakan dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

adalah deskriptif kualitatif [20], [21]. 

Adapun pelatihan menggunakan 

ceramah, diskusi dan studi kasus disertai 

pemanfaatan media pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif. Dalam pelatihan ini 

jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 

orang terdiri dari Guru dan Kepala 

Sekolah Taman Kanak Kanak yang ada di 

kecamatan Sawangan, kotamadya Depok, 

Jawa Barat. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen jurusan 

Administrasi Niaga-Politeknik Negeri 

Jakarta merupakan kegiatan tahunan 

sebagai bagian dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Pelatihan diberikan 

kepada 20 orang peserta yaitu para Guru 

dan Kepala Sekolah Taman Kanak-
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Kanak di kecamatan Sawangan, 

kotamadya Depok, Jawa Barat. Pelatihan 

dilakukan untuk menganalisis bagaimana 

motivasi dari peserta pengabdian kepada 

masyarakat kepada siswa lebih kreatif 

dan inovatif. Dengan kondisi ini apabila 

merujuk pada konsep [3], [4], [7], [8], 

[18], bahwa motivasi menjadi penting 

dalam upaya mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang menyenangkan kepada 

siswa. Motivasi para peserta terhadap 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menunjukkan respon yang baik terbukti 

dari data berikut ini. Potensi diri muncul 

karena ada dorongan dalam diri individu 

untuk mendapatkan hasil ke arah yang 

lebih baik [19]. 

 

Tabel 1 Motivasi dan Potensi Diri 

No Pertanyaan Hasil Pelatihan 

1 Konsep pentahelix Peserta sebelumnya tidak mengetahui konsep pentahelix. 

Setelah pelatihan berlangsung maka peserta mengetahui 

dan memahami bahwa konsep pentahelix dapat diterapkan 

dalam membangun kemitraan dan kolaborasi antara unsur 

pemerintah, insititusi, masyarakat, industri serta media. 

2 Motivasi mengikuti pelatihan Peserta menunjukkan sikap proaktif selama pelatihan 

berlangsung dengan mengajukan pertanyaan kepada 

instruktur 

3 Komunikasi Komunikasi dilakukan secara dua arah dan menggunakan 

bahasa formal. 

4 Potensi Diri Peserta menunjukkan usaha bagaimana potensi diri yang 

dimilikinya dapat dioptimalkan dalam membantu proses 

pengajaran kepada siswa. Potensi diri digali dari dalam 

individu untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. 

5 Kolaborasi Kolaborasi yang dilakukan para Guru dan Kepala Sekolah 

Taman Kanak-Kanak dengan instruktur (Dosen PNJ) 

dibangun dengan harmonis. 

6 Manfaat Pelatihan Kemampuan peserta pelatihan yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi meningkat. 

Sumber: data diolah, 2021 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

konsep pentahelix dapat diterapkan 

sebagai rumusan dalam membangun 

kemitraan yang melibatkan unsur 

pemerintah, insititusi, masyarakat, 

industri serta media di dalam 

pengembangan pendidikan dan 

pengajaran. Salah satunya adalah 

terlaksananya pelatihan mengenai potensi 

diri kepada para Guru dan Kepala 

Sekolah Taman Kanak-Kanak di 

kecamatan Sawangan, Depok yang 

dilakukan oleh para dosen Administrasi 

Niaga Politeknik Negeri Jakarta melalui 

pengabdian kepada masyarakat. 

Penerapan salah satu konsep dari 

pentahelix telah menunjukkan hasil 

proses kolaborasi yang baik dan 

memberikan manfaat antara para guru 

dan kepala sekolah dengan para dosen 

AN- PNJ. Terbukti dengan meningkatnya 

kemampuan pengetahuan, keterampilan 

serta sikap berkenaan dengan pengenalan 

diri untuk menggali potensi yang 

dimilikinya [19]. Motivasi peserta 

pelatihan ditunjukkan dengan tetap hadir 

mulai dari acara berlangsung sampai 

selesai. Kolaborasi yang dibangun antara 
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dosen dari PNJ dengan para Guru dan 

Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak 

menjawab konsep dari triple helix dan 

pentahelix [1], [2], [3], [5], [6], [18], [19]. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Peserta yang mengikuti pelatihan 

potensi diri dalam pengabdian kepada 

masyarakat saat ini telah memberikan 

kesan baik bagi para Guru dan Kepala 

Sekolah Taman Kanak-Kanak di 

kecamatan Sawangan, kotamadya Depok, 

Jawab Barat. Motivasi peserta pelatihan 

ditunjukkan dengan sikap yang interaktif 

dalam bentuk tanya jawab serta diskusi 

dari contoh kasus peningkatan potensi 

diri. Kolaborasi antara dosen PNJ dengan 

Gur dan Kepala Sekolah TK telah 

dibangun dengan saling menguntungkan 

kedua belah pihak. Adapun pelatihan 

diberikan menggunakan metode ceramah, 

diskusi dan studi kasus yang terkait 

potensi diri. 

 

Saran 

Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan dalam masa pandemic menjadi 

berbeda karena harus tetap mengacu pada 

protocol kesehatan sehingga tetap tidak 

dilakukan kontak fisik secara bersamaan 

antara instruktur dan peserta. Pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan dosen 

Administrasi Niaga-PNJ dengan peserta 

dalam membangun potensi diri harus 

lebih fokus pada pengukuran potensi diri. 

Perlu diwujudkan dalam tindakan nyata 

lainnya untuk menjawab kolaborasi 

antara dosen PNJ dengan peseta 

khususnya dalam bidang administrasi 

bisnis. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine and analyze the partial and simultaneous effect of financial literacy and 

the ease of using QRIS system on the decision to transaction using QRIS on MSMEs in Beji and Sukmajaya 

Districts, Depok City. This research is an associative research with a quantitative approach. Sampling 

method used purposive sampling technique, the total sample calculation from 1,555 population using the 

Slovin formula with an error tolerance limit of 10%, obtained 100 samples. Data processing was carried 

out using SPSS 22 software for windows. Testing the instrument using validity and reliability tests. The 

method of data analysis using multiple linear regression analysis, T test, F test, test the coefficient of 

determination R². The results of this research indicate that the regression equation is positive. Based on 

the analysis of the coefficient of determination (R2), the decision to use QRIS is influenced by financial 

literacy and ease of use QRIS system. Based on the results of hypothesis testing, it shows that simultaneously 

or partially the variables of financial literacy and ease of use QRIS system have a positive and significant 

effect on the decision to use QRIS. It indicates that the variables of financial literacy and ease of use QRIS 

system can be used as a strategic reference for financial service institutions to improve decisions to use 

QRIS as a payment system in buying and selling transactions at MSMEs in Beji and Sukmajaya Districts, 

Depok City. 

 

Keywords: Financial Literacy, Ease of Use QRIS System, Decision to Use QRIS 

 

ABSTRAK 

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

literasi keuangan dan kemudahan penggunaan sistem QRIS terhadap keputusan bertransaksi menggunakan 

QRIS pada UMKM di Kecamatan Beji dan Sukmajaya Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling, total perhitungan sampel dari 1.555 populasi menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi 

kesalahan 10%, diperoleh hasil 100 sampel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 22 for windows. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji T, uji F, uji koefisien determinasi R². Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persamaan regresi bernilai positif. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi 

(R2) yang diperoleh, keputusan penggunaan sistem QRIS dipengaruhi oleh literasi keuangan dan 

kemudahaan penggunaan sistem QRIS. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan 

maupun parsial variabel literasi keuangan dan kemudahan penggunaan sistem QRIS berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS. Hal tersebut menandakan bahwa variabel literasi 

keuangan dan kemudahan penggunaan sistem QRIS dapat dijadikan sebagai salah satu acuan strategi bagi 

lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan keputusan menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran 

dalam transaksi jual beli pada UMKM di Kecamatan Beji dan Sukmajaya Kota Depok. 

 

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Kemudahan Penggunaan Sistem QRIS, Keputusan Menggunakan QRIS 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia saat ini mulai 

memasuki era Society 5.0, dengan 

karateristik technology based 

penggunaan robot drone, komputer, 

artificial intelligence, big data, dan 

human centered (aktifitas manusia yang 

memanfaatkan kecanggihan teknologi). 

Era Society 5.0 juga akan dipakai dalam 

sistem pembayaran untuk menciptakan 

era cashless society 5.0. Metode 

pembayaran dengan Alat Pembayaran 

mailto:anastasiaap99@gmail.com
mailto:tuti.hartati@bisnis.pnj.ac.id
mailto:nidia.sofa@bisnis.pnj.ac.id
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Menggunakan Kartu (APMK), dan 

aplikasi berbasis gadget (dompet digital) 

merupakan improvisasi menuju sistem 

pembayaran era cashless society 5.0. 

Berdasarkan data survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) untuk tahun 2019 hingga kuartal 

kedua 2020 diperoleh data 95,4% 

responden menggunakan smartphone 

untuk berselancar internet. Berdasarkan 

data yang dihimpun dari Bank Indonesia 

pada bulan Maret tahun 2020, mencatat 

sebanyak 40 lebih perusahaan telah 

menerbitkan uang elektronik berbasis 

server. Hal ini menjadi salah satu alasan 

bahwa aplikasi pembayaran digital 

melalui smartphone di kalangan 

pelanggan lebih dominan dan para 

pedagang telah menyediakan banyak QR 

Code yang dapat digunakan untuk sistem 

pembayaran berbasis server. Dahulunya 

setiap aplikasi pembayaran hanya dapat 

melakukan pembayaran pada merchant 

yang memiliki akun dari Penyelenggara 

Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang 

sama karena QR code yang digunakan 

tidak terstandarisasi. Kemudian pada 

tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia 

meluncurkan QR Code berstandar 

Indonesia yakni Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS). 

Dilansir dalam 

databoks.katadata.co.id (29/1/2021), 

sejak Bank Indonesia secara serentak 

resmi mengimplementasikan QRIS pada 

tanggal 1 Januari 2020 hingga per 30 

Desember 2020, Bank Indonesia sudah 

mencatat penggunaan QRIS pada 5,8 juta 

merchant alias naik 88% dari 22 Maret 

2020 yang hanya mencatat penggunaan 

QRIS sebanyak 3,1 juta merchant. 

Sebagian besar dari merchant tersebut 

adalah UMKM. 

QRIS dalam penerapannya masih 

terdapat berbagai kendala salah satunya 

yaitu tingkat literasi keuangan 

masyarakat Indonesia yang masih rendah, 

terutama pemahaman masyarakat 

mengenai keuangan digital masih kurang 

dan belum merata. Berdasarkan data yang 

dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) indeks literasi keuangan dari tahun 

2013-2019 selama kurun waktu 6 tahun 

hanya naik sebesar 16.18%. Meskipun 

menurut data Bank Indonesia pengguna 

QRIS meningkat pesat, namun ternyata 

masih banyak merchant atau toko yang 

belum paham dan bahkan tidak 

mengetahui mengenai QRIS. 

QRIS di Indonesia merupakan inovasi 

gagasan produk baru, sebagai produk 

baru maka dibutuhkan pendapat 

masyarakat terutama pelaku usaha 

sebagai user mengenai faktor yang 

mempengaruhi keputusan menggunakan 

QRIS sebagai sistem pembayaran dalam 

trasaksi jual beli pada usahanya. Sebagian 

user berpendapat bahwa menggunakan 

layanan QRIS akan menambah rumit dan 

tidak memberi manfaat yang berarti. 

Sedangkan sebagian user yang 

mementingkan efisiensi dan efektivitas 

cenderung berpendapat bahwa 

penggunaan QRIS akan memberikan 

kemudahan dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pekerjaan 

mereka. Kemudahan dan kegunaan yang 

ditawarkan produk QRIS berdampak 

pada peningkaan user-nya. Ketika suatu 

produk keuangan memiliki kemudahan 

dan kegunaan yang sangat membantu 

untuk transaksi perekonomian khususnya 

dalam sistem pembayaran, maka 
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masyarakat memutuskan untuk 

menggunakan produk tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh literasi keuangan 

dan kemudahan penggunaan sistem QRIS 

terhadap keputusan menggunakan QRIS 

yang studi kasusnya diambil pada pelaku 

UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya Kota Depok. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan penelitian kuantitatif dengan 

metode penelitian asosiatif. Penelitian 

kuantitatif digunakan untuk menguji dan 

menjelaskan hubungan antar variabel, 

menguji teori, dan memberikan nilai 

prediktif atau meramalkan suatu gejala 

pada populasi atau sampel tertentu 

dengan menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data kuantitatif atau 

statistik. Sedangkan metode asosiatif 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

hubungan antara variabel-variabel yang 

akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pelaku UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya Kota Depok. Berdasarkan 

data Dinas Koperasi dan UMKM kota 

Depok populasi pelaku UMKM di 

Kecamatan Beji berjumlah 625 dan di 

Kecamatan Sukmajaya berjumlah 930, 

dengan total 1.555 pelaku UMKM. 

Berikut perhitungan jumlah sampel yang 

dibutuhkan menggunakan rumus Slovin 

dengan batas toleransi kesalahan 10% : 

n = = = 93.95 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas 

didapatkan ukuran sampel sebesar 93,95 

dan dibulatkan menjadi 100 responden 

untuk mencapai kesesuaian. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan 

purposive sampling, berikut kriteria yang 

harus dimiliki responden untuk dapat 

dijadikan sampel dalam penelitian ini: 

a. Pelaku UMKM di Kecamatan 

Beji dan Sukmajaya Kota Depok. 

b. Menggunakan QRIS (Quick 

Response Code Indonesian Standard) 

sebagai salah satu sistem pembayaran 

dalam transaksi jual beli. 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen (X) yaitu 

(X1) literasi keuangan dan (X2) 

kemudahan penggunaan sistem QRIS, 

dan variabel dependen (Y) yaitu 

keputusan menggunakan QRIS. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada 

responden. Kuesioner menggunakan 

skala Likert dengan skala 4 dan 

disebarkan kepada responden secara 

langsung dan secara digital melalui 

google form. Kuesioner disebarkan 

secara merata di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya dengan pembagian yakni lima 

puluh responden tiap kecamatan. 

Pengolahan data statistik dilakukan 

dengan menggunakan software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 

versi 22.0. Sebelum kuesioner disebar 

dilakukan pre-test terhadap dua puluh 

responden diluar sampel guna 

memperoleh kepastian bahwa kuesioner 

penelitian yang digunakan valid dan 

reliabel sehingga dilakukan uji 

instrumen. Dalam pre-test, dilakukan uji 

instrumen yang terdiri dari uji validitas 

dan uji reliabilitas. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji 
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asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. 

Uji hipotesis meliputi analisis regresi 

linier berganda, uji koefisien determinasi 

(R2), uji signifikansi parsial T, dan uji 

signifikansi simultan F. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penelitian ini membahas mengenai 

literasi keuangan dan kemudahan 

penggunaan sistem QRIS keputusan 

menggunakan QRIS. Hasil uji instrumen 

menyatakan total 55 item pernyataan 

valid dan reliabel, sehingga kuesioner 

sudah layak disebarkan kepada 

responden. Setelah kuesioner disebarkan 

dan peneliti memperoleh data, 

selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik 

untuk mengetahui data tersebut normal 

atau tidak, sehingga model regresi layak 

dipakai dan dapat melanjutkan ke tahap 

uji berikutnya. 

Berdasarkan tabel 1, hasil pengujian 

normalitas dengan tes Kolmogorov- 

Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05 yang 

artinya data berdistribusi normal, dan 

dapat melanjutkan ke tahap uji 

berikutnya. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 2, hasil pengujian 

multikolinearitas menunjukkan nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,1. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi tidak 

terdapat gejala multikolinearitas atau 

tidak ditemukannya korelasi antara 

variabel independen, sehingga model 

regresi layak digunakan dan dapat 

dilanjutkan. 

 

Gambar 1. Grafik Scatterplot 

 
Sumber: hasil data olahan 

Berdasarkan gambar 1 grafik 

Scatterplot, dapat dilihat bahwa titik-titik 

pada grafik tersebar secara acak di atas 

dan di bawah nol serta berada di sumbu X 

dan Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, 

sehingga disimpulkan bahwa model 

regresi layak digunakan untuk 

mengetahui keputusan menggunakan 

QRIS berdasarkan masukan variabel 
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literasi keuangan dan kemudahan 

penggunaan. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear 

Berganda 
 

 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standarized 

Coefficients 

 

 

 
t 

 

 

 
Sig. 

 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 9.178 3.979  2.307 .023 

Literasi 
Keuangan 

.289 .099 .260 2.928 .004 

Kemudahan 
Penggunaan 

.783 .109 ,641 7.213 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Menggunakan QRIS 

Sumber: hasil data olahan 

 

Model persamaan regresi dari tabel 3 

adalah Y = 9,178 + 0,289X1 + 0,783X2 + 

e. Koefisien regresi menunjukkan bahwa 

setiap terjadi pertambahan variabel 

literasi keuangan sebanyak satu satuan 

maka menyebabkan meningkatnya 

keputusan menggunakan QRIS sebesar 

0,289, serta bahwa setiap terjadi 

pertambahan variabel kemudahan 

penggunaan sistem QRIS sebanyak satu 

satuan maka menyebabkan meningkatnya 

keputusan menggunakan QRIS sebesar 

0,783. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi (R2) 
 

  Model  
 

R  
 

R Square  
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 

the Estimate  

1 .868a .753 .748 3.22607 

Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 4, hasil koefisien 

determinasi didapat nilai R square 

sebesar 0,753. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sebesar 75,3% keputusan 

menggunakan QRIS pada pelaku UMKM 

di Kecamatan Beji dan Sukmajaya Kota 

Depok dipengaruhi oleh variabel 

independen literasi keuangan (X1) dan 

kemudahan penggunaan sistem QRIS 

(X2). Sedangkan, sisa nilai sebesar 24,7% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

yang tidak dibahas pada penelitian ini. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi T 
 

Model 

 

B 
Std. 

Error 
Beta  

t 

 
Sig. 

1 (Constant) 9.178 3.979  2.307 .023 

Literasi 
Keuangan 

.289 .099 .260 2.928 .004 

Kemudahan 
Penggunaan 

.783 .109 ,641 7.213 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Menggunakan QRIS 

Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 5, hasil uji 

signifikansi parsial T yang diperoleh 

yaitu: 

1. Variabel literasi keuangan (X1) 

memiliki nilai thitung 2,928 > ttabel 

1,9847 dengan nilai signifikansi 0,004 

< 0,05, menunjukkan bahwa H1 

diterima. 

2. Variabel kemudahan penggunaan 

sistem QRIS (X2) memiliki nilai 

thitung 7,213 > ttabel 1,9847 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H2 diterima. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi F 

ANOVAa 

 
Model 

Sum of 

Squares 
 

df 

Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 

1 Regression 3077.628 2 1538.814 147.856 .000b 

Residual 1009.532 97 10.408   

  Total 4087.160 99    

Sumber: hasil data olahan 

 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa Fhitung 

147,856 > Ftabel 3,09 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya 

bahwa secara simultan variabel literasi 

keuangan (X1) dan kemudahan 

penggunaan sistem QRIS (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS (Y) pada 
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UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya Kota Depok. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa literasi keuangan dan kemudahan 

penggunaan sistem QRIS memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS pada 

UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya Kota Depok. Kedua variabel 

independen tersebut memiliki koefisien 

positif yang menandakan bahwa setiap 

terjadi peningkatan pada variabel literasi 

keuangan dan kemudahan penggunaan 

sistem QRIS maka akan meningkatkan 

keputusan menggunakan QRIS. Hasil 

penelitian ini mampu mengungkapkan 

75,3% faktor yang mempengaruhi 

keputusan bertransaksi menggunakan 

QRIS pada UMKM di Kecamatan Beji 

dan Sukmajaya adalah faktor literasi 

keuangan dan kemudahan penggunaan 

sistem QRIS, sedangkan 24,7% faktor 

lain tidak dibahas pada penelitian ini. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

tentang pengaruh literasi keuangan 

terhadap keputusan menggunakan QRIS 

pada penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2019) yang mengemukakan bahwa 

literasi keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

penggunaan produk Bank BNI. Namun, 

berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Safira dan Susanti (2020) 

yang menunjukkan bahwa literasi 

keuangan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan penggunaan uang elektronik, 

sedangkan penelitian ini justru 

menunjukkan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS. 

Pelaku UMKM yang beranggapan 

bahwa literasi keuangan sangat penting 

untuk mencapai kesejahteraan mereka 

akan terus menggali informasi dan 

meningkatkan keterampilan pengelolaan 

keuangan untuk usaha mereka. 

Sebaliknya, apabila pelaku UMKM 

beranggapan literasi keuangan tidak 

penting mereka akan kesulitan mengelola 

keuangan usahanya. Pada penelitian ini 

pelaku UMKM mayoritas beranggapan 

bahwa informasi dan keterampilan 

pengelolaan keuangan itu penting 

sehingga mereka berusaha meningkatkan 

literasi dan keterampilan pengelolaan 

keuangan usahanya, pelaku UMKM juga 

berpendapat bahwa sistem QRIS 

mempermudah mereka dalam membuat 

laporan keuangan karena transaksi 

pembayaran dapat tercatat secara 

otomatis, sehingga mereka memutuskan 

untuk menggunakan QRIS sebagai salah 

satu sistem pembayaran dalam transaksi 

jual beli pada usaha yang dijalankan. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan 

adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara literasi keuangan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingginya 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat 

khususnya pelaku UMKM dalam hal 

pengelolaan keuangan, mendorong 

keputusan mereka untuk menggunakan 

salah satu produk financial technology 

yaitu QRIS. Pelaku UMKM di 

Kecamatan Beji dan Sukmajaya 

menyakini bahwa penggunaan QRIS 

memberikan berbagai kemudahan dalam 

pengelolaan keuangan mereka, salah 
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satunya pencatatan transaksi pembayaran 

secara otomatis. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

juga menunjukkan bahwa kemudahan 

penggunaan sistem QRIS memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS, hal ini 

sejalan dengan penelitian Widiyanti 

(2020) yang menunjukkan bahwa 

kemudahan penggunaan OVO 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan E-wallet 

OVO. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Ningsih dkk (2021) yang 

menunjukkan bahwa kemudahan 

penggunaan uang elektronik berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan 

menggunakan uang elektronik. 

Pelaku UMKM yang beranggapan 

bahwa sistem QRIS mudah untuk 

dipahami dan digunakan, maka mereka 

akan senantiasa menggunakan QRIS 

dalam melakukan transaksi pembayaran 

pada usaha yang sedang mereka jalankan. 

Sebaliknya, apabila pelaku UMKM 

beranggapan bahwa penggunaan sistem 

QRIS tersebut sulit dimengerti dan rumit 

maka mereka akan memutuskan untuk 

tidak menggunakan sistem QRIS 

tersebut. Pada pada penelitian ini pelaku 

UMKM mayoritas beranggapan bahwa 

sistem QRIS mudah untuk dipahami dan 

digunakan, sehingga mayoritas dari 

mereka pun senantiasa menggunakan 

QRIS sebagai salah satu sistem 

pembayaran dalam transaksi jual beli 

pada usaha yang sedang dijalankan. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan 

adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara literasi keuangan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingginya 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat 

khususnya pelaku UMKM dalam hal 

pengelolaan keuangan, mendorong 

keputusan mereka untuk menggunakan 

salah satu produk financial technology 

yaitu QRIS. Pelaku UMKM di 

Kecamatan Beji dan Sukmajaya 

menyakini bahwa penggunaan QRIS 

memberikan berbagai kemudahan dalam 

pengelolaan keuangan mereka, salah 

satunya pencatatan transaksi pembayaran 

secara otomatis. 

Hasil rekapitulasi jawaban responden 

untuk variabel literasi keuangan (X1) 

dapat disimpulkan bahwa sebagian 

pelaku UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya belum memiliki keterampilan 

yang baik dalam hal menganalisis laporan 

keuangan. Hasil rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel kemudahan 

penggunaan sistem QRIS (X2) 

menunjukkan bahwa sebagian pelaku 

UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya kurang dapat memahami 

skema biaya settlement yang berlaku bagi 

merchant, sebagian pelaku UMKM di 

Kecamatan Beji dan Sukmajaya juga 

masih mengalami kesulitan saat pertama 

kali mengakses dan membuka akun QRIS 

secara mandiri melalui website yang telah 

disediakan oleh. 

Melihat pelaku UMKM di Kecamatan 

Beji dan Sukamajaya yang belum 

seluruhnya teredukasi mengenai 

pentingnya memiliki keterampilan dalam 

pembuatan dan analisis laporan 

keuangan, serta kurang bisa memahami 

sistem biaya settlement dan pembukaan 

akun QRIS secara mandiri melalui 

website, harapannya penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai sumbangan 
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pemikiran dan bahan pertimbangan bagi 

Dinas Koperasi dan UKM untuk 

mengedukasi para pelaku UMKM agar 

memiliki keterampilan dalam hal 

pengelolaan keuangan usaha, serta bagi 

lembaga jasa keuangan untuk lebih 

concern dalam melakukan sosialisasi 

penggunaan QRIS sebagai salah satu 

metode pembayaran. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

gambaran untuk meningkatkan literasi 

keuangan masyarakat. Dengan demikian 

dapat mengubah sikap dan perilaku 

individu dalam pengelolaan keuangan 

menjadi lebih baik, sehingga mampu 

menentukan dan memanfaatkan lembaga, 

produk dan layanan jasa keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka 

mencapai kesejahteraan.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah literasi keuangan berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS pada 

pelaku UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya Kota Depok, kemudahan 

penggunaan sistem QRIS berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan menggunakan QRIS pada 

pelaku UMKM di Kecamatan Beji dan 

Sukmajaya Kota Depok, serta secara 

simultan literasi keuangan dan 

kemudahan penggunaan berpengaruh 

positif atau signifikan terhadap keputusan 

menggunakan QRIS pada pelaku UMKM 

di Kecamatan Beji dan Sukmajaya Kota 

Depok. 

 

SARAN 

Saran dari peneliti yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM 

dan lembaga jasa keuangan untuk 

meningkatkan literasi keuangan dan 

kemudahan penggunaan sistem 

pembayaran QRIS adalah: 

a. Dinas Koperasi dan UMKM 

diharapkan dapat menyelenggarakan 

pelatihan bagi para pelaku UMKM 

mengenai pengelolaan keuangan 

terutama proses pembuatan dan cara 

analisis laporan keuangan usaha. 

Selain itu, jika Dinas Koperasi dan 

UMKM sudah menyelenggarakan 

pelatihan tersebut maka peneliti 

berharap para pelaku UMKM turut 

aktif mengikuti pelatihan tersebut, 

sehingga mereka memiliki 

keterampilan membuat dan 

menganalisis laporan keuangan 

usahanya, untuk memudahkan 

memperoleh kredit kedepannya 

sebagai modal pengembangan usaha. 

b. PJSP tidak membebankan biaya 

administrasi atau settlement yang 

tinggi pada pelaku UMKM, PJSP juga 

diharapkan mampu untuk memberikan 

penjelasan skema biaya settlement 

yang simple, dan mudah dipahami 

oleh para pelaku UMKM. PJSP 

diharapkan mampu membuat sistem 

registrasi yang user friendly untuk 

pembukaan QRIS yang dilakukan 

secara mandiri (online). Selain itu, 

PJSP juga perlu membuat demo tata 

cara registrasi secara online dan giat 

mempromosikan produk QRIS baik di 

sosial media maupun media massa 

untuk meningkatkan pengguna QRIS. 
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ABSTRACT 

Many considerations were made by the Ministry of Tourism and Creative Economy and in conducting 

staffing coordination meetings conducted in the midst of the COVID-19 outbreak, one of the most impactful 

businesses was entertainment, one of which was a Professional Conference Organizer, therefore the author 

conducted research to find solutions so that in the implementation of the logistics procurement process can 

run smoothly and can provide solutions to factor factors. tor inhibition in logistics procurement at the 

siteation of the COVID-19 outbreak. This research aims to find out the process of logistics and analyze the 

inhibiting factors in logistics procurement at AIAKU TITIK INDONESIA as a Professional Conference 

Organizer, as a third party trusted by the Ministry of Tourism and Creative Economy held directly at Aston 

Lake Resort Hotel, Sentul Bogor. The method of data collection used is a method of observation, interview, 

and documentation, and for the method of data analysis used is a qualitative descriptive analysis method 

that analyzes data by describing or explaining, the data obtained and comparing it with related theories or 

studies and interviewing sources, namely as the head of the production division. The results showed that 

the logistics procurement process was carried out several stages from starting meetings with clients, 

making checklists and determining materials, making designs, budgeting, and contacting vendors. 

 

Keywords: Procurement Logistics, Logistical Preparation, Production, Vendor 

 

ABSTRAK 

Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dalam 

melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian yang dilakukan ditengah wabah COVID-19 ini, salah 

satu usaha yang paling berdampak adalah hiburan, yang salah satu diantaranya adalah Profesional 

Conference Organizer, oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk menemukan solusi agar dalam 

pelaksanaan proses pengadaan logistik dapat berjalan lancar dan dapat memberikan solusi atas faktor faktor 

penghambat dalam pengadaan logistik pada situsasi wabah COVID-19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pengadaaan logistik dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pengadaan 

logistik di AIAKU TITIK INDONESIA selaku Professional Conference Organizer, selaku pihak ketiga 

yang dipercaya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan secara langsung 

di Hotel Aston Lake Resort, Sentul Bogor. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan untuk metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menjelaskan, 

data yang diperoleh dan membandingkannya dengan teori atau studi terkait serta wawancara narasumber 

yaitu selaku kepala divisi produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan logistik 

dilakukan beberapa tahap dari mulai meeting dengan client, membuat checklist dan penentuan material, 

membuat desain, penyusunan anggaran, dan menghubungi vendor. 

 

Kata Kunci: Pengadaan Logistik, Persiapan Logistik, Produksi, Vendor 

 

PENDAHULUAN 

Dilihat dari perkembanganya, industri 

jasa penyelenggara MICE (meeting, 

incentive, conference and exhibition) 

memberikan kontribusi tinggi secara 

ekonomi kepada negara berkembang 

(Murdopo, 2011). Indonesia sebagai 

negara berkembang, telah diakui sebagai 

salah satu tujuan MICE dunia yang 

dibuktikan dengan telah ditetapkanya 

Indonesia pada peringkat 46 negara 

destinasi MICE dunia oleh The 
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International Congress and Convention 

Association (ICCA) pada tahun 2012 lalu 

(Fortune PR, 2013). 

Di Indonesia sendiri, Pariwisata 

merupakan salah satu sektor strategis 

yang memiliki peran dan kontribusi 

penting dalam pembangunan 

perekonomian nasional maupun 

daerah/lokal. Kemajuan dan 

kesejahteraan yang semakin tinggi telah 

menjadikan pariwisata sebagai bagian 

pokok dari kebutuhan atau gaya hidup 

manusia. 

Meeting merupakan salah satu fokus 

utama dalam MICE yang berpengaruh 

bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. 

Meeting merupakan suatu pertemuan 

yang diadakan untuk membahas atau 

mengembangkan usaha ataupun jasa yang 

sedang digeluti. Pembahasan yang 

dilakukan biasanya seputar Sumber Daya 

Manusia, jalinan kerja sama, 

pengembangan profesionalisme, 

hubungan dengan masyarakat dan masih 

banyak lainnya. Pada Management 

Logistic peran penting logistic akan 

berbeda system kerjanya sesuai dengan 

jenis event yang diangkat suatu acara. 

Seperti pada During Event Rapat 

Kordinasi Kepegawaian 2020 terdapat 2 

hall yang harus disiapkan segala 

keperluan, Nusantara hall 1, dan 

Nusantara hall 2. Hall tersebut 

merupakan variasi program yang 

diangkat dalam Rapat Koordinasi 

Kepegawaian. Pada kegiatan Meeting, 

Pengadaan Logistic menjadi salah satu 

hal penting yang perlu diperhatikan. 

Dengan pengadaan logistik yang baik dan 

benar agar acara berjalan dengan lancar. 

Di tengah wabah covid19 ini, salah 

satu usaha yang paling berdampak adalah 

hiburan, yang salah satu diantaranya 

adalah Professional Conference 

Organizer. AIAKU TITIK INDONESIA 

sangatlah terdampak dari peristiwa 

covid-19 ini, oleh karena itu penulis akan 

melakukan penelitian untuk menemukan 

solusi agar dalam pelaksanaan Proses 

pengadaan Logistik dapat berjalan lancar 

dan dapat memberikan solusi atas faktor 

faktor penghambat dalam pengadaan 

logistik pada situsasi wabah covid 19 ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses pengadaaan logistik dan 

menganalisis faktor-faktor penghambat 

dalam pengadaan logistic di AIAKU 

TITIK INDONESIA selaku Professional 

Conference Organizer, selaku pihak 

ketiga yang dipercaya oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

diselenggarakan secara offline di Hotel 

Aston Lake Resort. Adapun Metode 

Penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pengumpulan data 

observasi dan wawancara narasumber 

yaitu selaku kepala divisi produksi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini Kualitatif dan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang 

mendeskpsikan. Penelitian ini dilakukan 

diperusahaan Professional Conference 

Organizer yang berlokasi di Plaza Ciputat 

Mas, Blok B Kav O. Jl. Ir. H. Juanda No 

5A, Rempoa, Kota Tangerang Selatan, 

Banten 15412. penulis melakukan 

penelitian terhitung dari bulan Agustus 

sampai dengan Desember 2020 serta 

penulis melakukan penelitian pada saat 

acara Rapat Koordinasi Kepegawaian 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
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Kreatif pada tanggal 21-23 September 

2020 di Hotel Aston Sentul Lake & 

Resort, Bogor. Objek penelitian pada 

jurnal ini berfokus pada bagaimana 

persiapan pengadaan logistik pada rapat 

koordinasi kepegawaian kementerian 

pariwisata dan ekonomi kreatif oleh PT. 

Aiaku Titik Indonesia. 

Penulisan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa observasi serta 

wawancara. Observasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang telah diperoleh 

selama kegiatan perencanaan hingga 

pelaksanaan event kemudian dipilih mana 

yang terbaik untuk dimasukkan kedalam 

laporan. Kemudian wawancara dilakukan 

secara, yaitu wawancara bebas yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis. 

Penelitian menggunakan metode 

pengumpulan data berupa observasi serta 

wawancara. Observasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang telah diperoleh 

selama kegiatan perencanaan hingga 

pelaksanaan event kemudian dipilih mana 

yang terbaik untuk dimasukkan kedalam 

laporan. Kemudian wawancara dilakukan 

secara, yaitu wawancara bebas yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis. 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Persiapan Pengadaan Logistik Pada 

Rapat Koordinasi Kepegawaian 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif oleh PT AIAKU TITIK 

INDONESIA. Pada Pembahasan ini akan 

menjelaskan kegiatan yang dilakukan 

oleh organizer dalam rangka melakukan 

pelaksanaan Rapat Koordinasi 

Kepegawaian Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif di Aston Hotel, 

Sentul, Jawa Barat. 

 

1. Bagaimana Proses Pengadaan 

Logistik pada Kegiatan Rapat 

Koordinasi Kepegawaian 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. 

Proses Checklist Logistik memiliki 

keputusan kolaborasi antara pihak Client 

yaitu Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dengan perusahaan 

yang melaksanakan Rapat Koordinasi 

Kepegawaian yaitu PT AIAKU TITIK 

INDONESIA. Untuk proses Checklist 

Logistik pada Kegiatan Rapat Koordinasi 

Kepegawaian bisa dilihat flowchart 

dibawah ini. 

 

Gambar 1. Proses Checklist Logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting dengan Kementerian Pariwisata 

Data kebutuhan logistic diterima oleh organizer 

Approval checklist kebutuhan Logistik dan 

Penentuan Material Produksi 

Pemantapan Design 

Penyusunan Anggaran 

Approval client 

Koordinasi Tim Produksi 
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Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Gambar diatas merupakan proses yang 

dilalui dalam pengadaan barang logistik. 

 

PEMBAHASAN 

Pada penyelenggaraan “Rapat 

Koordinasi Kepegawaian Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” initentu 

mempunyai faktor kendala yang dihadapi 

seperti faktor penghambat internal 

maupun faktor eksternal yaitu, sebagai 

berikut: 

Faktor Penghambat Internal. 

1. Sumber Daya Manusia 

Kurangnya kompetensi dan 

pengetahuan yang memadai dapat dibagi 

menjadi dua, faktor pertama dapat datang 

dari lingkungan eksternal dan faktor 

kedua datang dari faktor internal 

lingkungan kerja sumber daya manusia 

tersebut. Contoh pertama hal-hal yang 

dapat mempengaruhi kinerja SDM dari 

luar lingkungan perusahaan. Selain faktor 

eksternal, kinerja SDM dalam sebuah 

perusahaan dapat dipengaruhi dari dalam 

lingkungan perusahaan tersebut juga, 

adapun contoh dari hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja SDM dari dalam 

mampu memperbaiki kinerja SDM agar 

SDM didalam sebuah perusahaan 

tersebut mempunyai kompetensi yang 

handal dan pengetahuan yang memadai 

dalam bidangnya. 

 

Faktor Penghambat Eksternal 

Faktor penghambat eksternal adalah 

faktor yang disebabkan diluar pihak PT 

AIAKU TITIK INDONESIA, yaitu : 

1. Venue 

Kendala penghambat dari venue 

merupakan kendala yang sangat 

krusial, karena disaat berlangsungnya 

Zoom Meeting dipertengahan acara 

koneksi internet atau Wifi terjadi 

masalah koneksi yang mengakibatkan 

zoom tidak berlangsung secara baik. 

2. Client 

Faktor penghambat yang 

selanjutnya yaitu penambahan 

procurement yang bersifat diluar 

perjanjian awal dengan client. Karena 

hal tersebut tidak bisa ditolak karena 

secara jangka sebuah trust dari client 

tidak bisa ditoleransikan untuk jangka 

panjangnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan pengadaan 

barang yang dilakukan pada saat kegiatan 

Rapat Koordinasi Kepegawaian 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif yang diselenggarakan pada 

tanggal 21-23 September 2020 di Hotel 

Aston Lake & Resort, Sentul Bogor sudah 

sesuai dengan permintaan client. Rapat 

Koordinasi Kepegawaian ini dilakukan 

guna meningkatkan mutu kinerja pegawai 

dan juga evaluasi pencapaian yang 

didapat oleh rekanan. 

Mengimplementasikan sebuah hasil 

penelitian Pada saat pelaksanaan kegiatan 

“Rapat Koordinasi Kepegawaian 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif” PT AIAKU TITIK INDONESIA 

mampu melakukan evaluasi untuk acara 

yang akan diselenggarakan selanjutnya 

dan juga penulis menemukan beberapa 

Mencari dan menghubungi vendor 

Pelakasanaan Event 
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masalah yang terjadi pada saat 

berlangsungnya acara, faktor-faktor 

masalah yang sudah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya. Salah satu 

kunci dalam keberhasilan jalannya 

sebuah acara dapat disimpulkan sebuah 

penyelenggara dapat mengatasi sebuah 

masalah yang terjadi pada saat acara. 

 

SARAN 

Berikut beberapa saran yang dapat 

penulis sampaikan selama melakukan 

Praktik Kerja Lapangan pada kegiatan 

meeting “Rapat Koordinasi Kepegawaian 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif” untuk penyelenggaraan 

kedepannya: 

1. Seharusnya untuk memiliki sumber 

daya manusia yang baik pihak AIAKU 

TITIK INDONESIA melakukan 

proses perekrutan yang efektif akan 

menghadirkan sumber daya manusia 

terbaik. 

2. Seharusnya pihak AIAKU TITIK 

INDONESIA sudah memikirkan 

disaat bekerja sama dengan Rumah 

Sakit EMC Sentul apabila peserta 

yang dinyatakan reactive pada saat 

rapidtest tim tenaga medis beserta 

mobil ambulance sudah tersedia di 

venue. 

3. Alangkah lebih baik AIAKU TITIK 

INDONESIA harus memikirkan dan 

mempersiapkan backup plan seperti 

hal yang tak terduga seperti jaringan 

internet yang mengakibatkan acara 

dapat terhambat. 

4. 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 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has been declared a pandemic by the World Health Organization 

(WHO). In Indonesia, the spread of the Covid-19 virus is growing every day. To reduce the number of 

Covid-19 cases, it is necessary to hold an intervention, namely vaccination to achieve herd immunity of 

70%. To get good vaccine quality, it is necessary to pay attention to aspects of distribution and storage 

using a cold chain system. This study was conducted to determine the effect of the cold chain system and 

distribution on the quality of the Covid-19 vaccine. The number of samples was 38 respondents spread 

throughout the Depok City Health Center. The data collection method used in this study was a 

questionnaire. The research data were analyzed using PLS- SEM (Partial Least Square-Structural 

Equation Modeling) with SEM PLS software. The results of this study indicate that the Cold Chain variable 

directly has a positive effect on the distribution with a coefficient value of 0.417 and a P-value of 0.005, the 

Cold Chain variable directly has a positive effect on quality with a coefficient value of 0.355 and a P-value 

of 0.024, the distribution variable has a direct positive effect on quality. quality with a coefficient value of 

0.409 and a P-value of 0.015, and the Cold Chain variable has a positive effect on quality with distribution 

as an intervening variable with a coefficient value of 0.221 and a P-value of 0.033. 

 

Keywords: Cold Chain, Covid-19, Distribution, Quality, Vaccine 

 

ABSTRAK 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization 

(WHO). Di Indonesia, penyebaran virus Covid-19 tiap hari nya makin berkembang. Untuk menekan angka 

kasus Covid-19, perlu diadakannya intervensi yaitu vaksinasi agar tercapainya herd immunity sebesar 70%. 

untuk mendapat kualitas vaksin yang baik, maka perlu diperhatikan aspek distribusi dan penyimpanan 

dengan sistem cold chain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem cold chain dan 

distribusi terhadap kualitas vaksin Covid-19. Jumlah sampel sebanyak 38 responden yang tersebar 

diseluruh Puskesmas Kota Depok. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisoner. Data penelitian dianalisis menggunakan PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation 

Modeling) dengan perangkat lunak SEM PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Cold Chain 

secara langsung berpengaruh positif terhadap distribusi dengan nilai koefisien 0.417 dan P-value 0.005, 

variabel Cold Chain secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas dengan nilai koefisien 0.355 dan 

P-value 0.024, variabel distribusi secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas dengan nilai 

koefisien 0.409 dan P-value 0.015, dan variabel Cold Chain berpengaruh positif terhadap kualitas dengan 

distribusi sebagai variabel intervening dengan nilai koefisien 0.221 dan P-value 0.033. 

 

Kata Kunci: Cold Chain, Covid-19, Distribusi, Kualitas, Vaksin

  

mailto:rayhana.maria.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:husnil.barry@bisnis.pnj.ac.id
mailto:nidiasofa83@gmail.com


ISSN: 2775-7374 

 

82 

 

 

PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) telah ditetapkan sebagai pandemi 

oleh World Health Organization (WHO). 

Penyebaran virus Covid-19 tiap hari nya 

makin berkembang. Penyebaran Covid-

19 di Indonesia tidak hanya terjadi di Ibu 

Kota saja, akan tetapi sudah menyebar ke 

seluruh provinsi sejak satu bulan setelah 

diumumkannya kasus Covid-19. Kota 

Depok merupakan kota dengan kasus 

Covid-19 tertinggi di Jawa Barat per 

tanggal 2 Mei 2021 sebanyak 47.004 

kasus. 

Untuk menekan angka kasus Covid-

19, perlu adanya intervensi. Salah satu 

intervensi untuk memutus rantai 

penularan virus Covid-19 yaitu dengan 

adanya vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 

bertujuan untuk menekan angka 

kesakitan dan kematian dengan cara 

menciptakan kekebalan kelompok yaitu 

Herd Immunity. Saat ini pemerintah 

fokus untuk menargetkan vaksinasi 

Covid-19 kepada 173 juta penduduk 

Indonesia atau sebesar 70 persen untuk 

mencapai herd immunity di Indonesia. 

Tersalurkannya vaksin Covid-19 di 

berbagai fasilitas kesehatan tersebut, 

perlu adanya distribusi vaksin Covid-19 

yang baik. Pemerintah pusat bertanggung 

jawab terhadap pendistribusian vaksin ke 

daerah provinsi. Pemerintah provinsi 

bertanggung jawab atas pendistribusian 

vaksin Covid-19 ke daerah kabupaten 

atau kota. Pemerintah daerah atau kota 

bertanggung jawab atas pendistribusian 

vaksin Covid-19 ke pelayanan kesehatan 

seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, 

atau unit pelayanan vaksinasi lainnya. 

Pendistribusian vaksin Covid-19 

dijaga dengan ketat dan dipersiapkan 

dengan baik menggunakan sistem 

monitoring logistic elektronik yaitu Bio 

Tracking dan SMILE (Sistem Monitoring 

Imunisasi dan Logistik secara 

Elektronik). Bio Tracking berfungsi 

untuk mengetahui posisi realtime, 

temperature sensor, track door sensor, 

check point dan alur perjalanan. 

Vaksin Covid-19 membutuhkan 

sistem distribusi dan penyimpanan yang 

baik untuk memelihara mutu vaksin yaitu 

dengan sistem Vaccine Cold Chain atau 

rantai dingin vaksin yang berpedoman 

pada CDOB (Cara Distribusi Obat yang 

Baik). Pengawasan distribusi vaksin 

Covid-19 dijaga ketat oleh Badan POM 

yang antara lain pengawasan saluran 

distribusi dari gudang PT. Bio Farma 

serta kesesuaian rantai distribusi 

menggunakan Vaccine Cold Chain yang 

berpedoman pada CDOB. Tujuan utama 

dari metode ini adalah mengarahkan 

distribusi vaksin yang baik sehingga 

mutu vaksin tetap terjamin sampai ke 

penerimanya. 

Pertama, permasalahan distribusi 

vaksin Covid-19 terjadi di Kota Depok. 

Pada vaksin Covid-19 jenis Sinovac 

tahap pertama, ditemukan enam vial 

vaksin yang terdapat endapan di Kota 

Depok. Endapan ini diketahui dengan 

melakukan tes kocok pada vaksin. Kedua, 

vaksinasi tahap kedua tertunda karena 

Dinas Kesehatan Kota Depok belum 

menerima jarum suntik dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat. Ketiga, pengiriman 

vaksin Covid-19 dosis kedua bertahap 

atau tidak semua dikirim dalam satu 

waktu. Kota Depok sudah menargetkan 

penerima vaksin pada tahap tersebut yaitu 

sekitar 242 ribu warga Depok. Namun 

dengan adanya kendala pengiriman, 
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hanya sekitar 87 persen penerima vaksin 

Covid-19 dosis tahap kedua. 

Berdasarkan permasalahan distribusi 

vaksin Covid-19 dan sistem cold chain 

tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana 

pengaruh sistem Cold Chain terhadap 

distribusi dan kualitas vaksin Covid-19 

dengan distribusi sebagai intervening 

pada puskesmas di wilayah Kota Depok. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh sistem cold chain 

dan distribusi terhadap kualitas vaksin 

Covid-19 secara parsial dan pengaruh 

sistem cold chain terhadap kualitas 

vaksin Covid-19 dengan distribusi 

sebagai variabel intervening. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Puskesmas wilayah Kota Depok yang 

tersebar di seluruh kecamatan Kota 

Depok. Waktu penelitian ini mulai dari 

Maret hingga Agustus 2021. Peneliti 

menggunakan metode explanatory 

research dengan pendekatan penelitian 

secara kuantitatif yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Alasan utama peneliti 

ini menggunakan metode penelitian 

explanatory ialah untuk menguji hipotesis 

yang diajukan, maka diharapkan dari 

penelitian ini dapat menjelaskan 

hubungan dan pengaruh antara variabel 

bebas dan terikat yang ada di dalam 

hipotesis. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

petugas yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan distribusi vaksin Covid-19 di 

puskesmas wilayah Kota Depok 

sebanyak 38 orang dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

sampel jenuh, sehingga jumlah sampel 

sebanyak 38 responden. 

Penelitian ini menggunakan satu 

variabel X, satu variabel Y, dan satu 

variabel Z. Variabel X dalam penelitian 

ini adalah cold chain sebagai variabel X, 

variabel kualitas sebagai variabel Y, dan 

variabel distribusi sebagai variabel Z. 

Untuk mendapatkan data dari responden 

maka diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada petugas 

yang bertanggung jawab atas distribusi 

vaksin Covid-19 di puskesmas wilayah 

Kota Depok. 

Kuesioner menggunakan skala Likert 

dengan skala 4 dan disebarkan kepada 

responden secara digital melalui google 

form. Untuk menguji dan menganalisis 

data responden menggunakan software 

SmartPLS versi 3.3.2. 

Untuk menguji outer model yaitu 

validitas dan reliabilitas instrument, 

dilakukan uji pre-test dengan tiga puluh 

responden petugas pengelolaan vaksinasi 

Covid-19 di Jakarta, Bogor, Tangerang, 

dan Bekasi di luar sampel penelitian. 

Setelah dilakukan uji outer model dengan 

responden di luar sampel penelitian, 

maka dilakukan kembali uji outer model 

dengan sampel asli. Uji inner model 

dilakukan dengan uji F-square, R-square, 

Q-square, hasil bootstrapping (P-value 

dan T- statistic), dan uji intervening 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penelitian ini membahas pengaruh 

cold chain sebagai variabel X terhadap 

kualitas sebagai variabel Y dengan 

distribusi sebagai variabel intervening Z. 

Hasil dari uji validitas dan reliabilitas, 

seluruh item sudah valid dan reliabel 
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yang artinya instrumen sudah layak untuk 

disebarkan kepada responden. Total dari 

item yang disebarkan kepada responden 

yaitu 54 item yang sudah di uji validitas 

dan reliabilitasnya. Selanjutnya, 

dilakukan uji Q-square untuk memastikan 

seberapa baik model yang digunakan. 

 

Gambar 1. Nilai Q-square 

 
Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa 

variabel Y sudah dapat dijelaskan dengan 

baik oleh variabel X dan Z nya sebesar 

97,17% sedangkan sisanya 2,83% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam model penelitian sehingga 

model memiliki predictive relevance 

karena berada di atas 0 sekaligus 

cenderung baik karena mendekati 1. 

 

Tabel 1. Nilai R-square 

Variabel R-Square 

Distribusi 0.784 

Kualitas 0.869 

Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 1 nilai R-square 

untuk variabel distribusi sebesar 0,784. 

Hal ini berarti bahwa persentase besarnya 

pengaruh cold chain terhadap distribusi 

sebesar 78,4% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. Selanjutnya nilai R-

Square untuk variabel kualitas sebesar 

0,869. Hal ini berarti bahwa persentase 

besarnya pengaruh cold chain dan 

distribusi terhadap kualitas sebesar 

86,9% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

Tabel 2. Nilai F-square 

Hubungan Antar 

Variabel 

R 

Included 

Effect 

F2 
Ket. 

Cold Chain -> 0.784 0.210 Sedang 

Distribusi    

Cold Chain -> 

Kualitas 
0.869 0.377 Besar 

Distribusi - > 

Kualitas 
0.869 0.436 Besar 

Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Berdasarkan gambar 2 terdapat dua 

jalur yang memiliki pengaruh besar yaitu 

cold chain terhadap kualitas dan 

distribusi terhadap kualitas. Satu jalur 

memiliki pengaruh sedang yaitu cold 

chain terhadap distribusi. 

 

Tabel 3. Hasil Bootstrapping 

 
Path 

Coefficie nt 

T 

Statist ic 

P 

Valu es 

Cold Chain (X) -> 

Distribusi (Z) 
0.417 2.819 0.005 

Cold Chain (X) -> 

Kualitas (Y) 
0.355 2.262 0.024 

Distribusi (Z) -> 

Kualitas (Y) 
0.409 2.430 0.015 

Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji hipotesis 

diperoleh:  

1. Nilai T-hitung untuk cold chain 

terhadap distribusi vaksin Covid-19 

sebesar 2,819 yang artinya 

mempunyai pengaruh signifikan 

karena lebih besar dengan nilai T-tabel 

yaitu 2,030. Nilai P-value sebesar 

0.005 < 0.05 yang artinya signifikan. 
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2. Nilai T-hitung untuk cold chain 

terhadap kualitas vaksin Covid-19 

sebesar 2,262 yang artinya 

mempunyai pengaruh signifikan 

karena lebih besar dengan nilai T-tabel 

yaitu 2,030. Nilai P-value sebesar 

0.024 < 0.05 yang artinya signifikan. 

3. Nilai T-hitung untuk distribusi 

terhadap kualitas vaksin Covid-19 

sebesar 2,430 yang artinya 

mempunyai pengaruh signifikan 

karena lebih besar dengan nilai. 

4. T-tabel yaitu 2,030. Nilai P-value 

sebesar 0.015 < 0.05 yang artinya 

signifikan. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Intervening 

 (O) STDE V 
T 

Statisti cs 

P 

Value s 

(X)_ -> 

(Z)_ -> (Y) 
0.221 0.104 2.125 0.033 

Sumber: hasil data olahan tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4 Nilai T-hitung 

untuk sebesar 2,125 yang artinya 

mempunyai pengaruh signifikan karena 

lebih besar dengan nilai T-tabel yaitu 

2,030. Nilai P-value sebesar 0.033 < 0.05 

yang artinya signifikan. variabel 

intervening berpengaruh secara parsial. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian kepada tiga puluh 

delapan responden petugas pengelolaan 

vaksinasi Covid-19 pada puskesmas di 

wilayah Kota Depok menunjukkan 

bahwa cold chain dan distribusi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas vaksin Covid-19 pada puskesmas 

di wilayah Kota Depok. Variabel 

distribusi sebagai variabel intervening 

berpengaruh secara parsial. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Fauza, dkk 

(2019) bahwa rantai dingin berfungsi 

untuk menjaga kestabilan suhu vaksin 

selama proses transportasi yang ditandai 

dengan hasil semakin baik pengelolaan 

cold chain maka semakin baik distribusi 

yang dilakukan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem cold chain berpengaruh 

terhadap distribusi vaksin. Hal tersebut 

juga didukung oleh penelitian Kumru 

(2014) bahwa pengelolaan cold chain 

yang semakin baik, akan menghasilkan 

distribusi yang semakin tepat dan sesuai. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Kumru (2014) yang menunjukkan bahwa 

distribusi vaksin yang baik akan 

menghasilkan kualitas vaksin yang tetap 

sama dari produsen hingga penerima 

vaksin. Menurut Peepliwal (2017) bahwa 

distribusi dapat memperburuk kualitas 

vaksin bila dalam proses transportasi 

tidak sesuai ketentuan dan dikelola tidak 

dengan petugas yang kompeten 

(Peepliwal, 2017). Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi berpengaruh terhadap 

kualitas vaksin. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Peepiwal (2017) bahwa penanganan dan 

pengelolaan vaksin pada sebuah 

manajemen rantai dingin sangat perlu 

dilakukan karena dengan ada atau 

tidaknya rantai dingin akan 

mempengaruhi kualitas vaksin. 

Berdasarkan pengelolaan rantai dingin 

vaksin menurut Fauza dkk (2019) bahwa 

peralatan yang sesuai dapat menjaga 

potensi vaksin sampai ke penerima 

vaksin. Menurut Pedoman CDOB pada 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (2020) dijelaskan bahwa rantai 

dingin yang meliputi peralatan, petugas, 
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pemeliharaan, dan operasional berfungsi 

untuk menjaga suhu vaksin agar tidak 

berkurangnya potensi vaksin. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan cold 

chain berpengaruh terhadap kualitas 

vaksin. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Peepliwal (2017) bahwa manajemen 

rantai dingin (CCM) digunakan untuk 

memelihara dan mendistribusikan vaksin 

untuk melindungi kualitas vaksin hingga 

ke penerima. Menurut Pedoman CDOB 

pada Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (2020) dijelaskan bahwa 

rantai dingin yang meliputi peralatan, 

petugas, pemeliharaan, dan operasional 

berfungsi untuk menjaga suhu vaksin 

agar tidak berkurangnya potensi vaksin 

yang mana juga dijelaskan bahwa rantai 

dingin diperlukan pada pengiriman atau 

penyaluran vaksin. Hal ini menunjukkan 

bahwa manajemen rantai dingin atau cold 

chain mempengaruhi kualitas vaksin 

dengan kualitas vaksin tersebut 

dipengaruhi oleh distribusi untuk 

melindungai kualitas vaksin Covid-19. 

Hasil penelitian ini menunjukkan jika 

semakin baik sistem cold chain yang 

diterapkan, maka semakin baik pula 

distribusi vaksin Covid-19 dan kualitas 

vaksin Covid-19 yang dihasilkan. Dari 

hasil rekapitulasi jawaban responden 

untuk variabel cold chain (X) dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan cold 

chain di puskesmas Kota Depok sudah 

dikategorikan sangat baik. Artinya 

petugas dan peralatan sudah memenuhi 

peraturan CDOB dan dikelola dengan 

baik. Variabel kualitas (Y) dapat 

disimpulkan bahwa kualitas vaksin 

Covid-19 di puskesmas Kota Depok 

sudah dikategorikan sangat baik. Artinya 

kualitas vaksin covid-19 mulai dari 

pendistribusian hingga ke penyimpanan 

terjamin hingga ke penerima vaksin. 

Variabel distribusi (Z) dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan distribusi vaksin 

Covid-19 di puskesmas Kota Depok 

sudah dikategorikan sangat baik. Artinya, 

distribusi vaksin selalu memperhatikan 

stabilitas suhu, potensi kerusakan vaksin, 

dan kemudahan dalam pendistribusian 

vaksin Covid-19. 

Ada beberapa kasus ditemukannya 

vaksin Covid-19 yang mengalami 

perubahan warna dan mempunyai 

endapan yang ditunjukkan pada adanya 

jawaban sangat tidak setuju dan tidak 

setuju oleh responden. Hal ini 

bertentangan dengan Peraturan Menteri 

Keseharan Republik Indonesia No. 12 

Tahun 2017 bahwa kualitas vaksin yang 

baik yaitu vaksin yang tidak pernah 

mengalami perubahan warna dan 

pembekuan. Alasan adanya perubahan 

warna dan endapan ini terjadi akibat suhu 

vaksin di dalam penyimpanan tidak stabil 

artinya suhu terlalu tinggi, rendah, atau 

terjadi perubahan suhu vaksin yang 

tajam. 

Beberapa responden memiliki 

perbedaan pandangan yang ditunjukkan 

dengan perbedaan jawaban. Responden 

tidak setuju dengan pernyataan seluruh 

pelatihan perlu diadakan secara berkala 

dan sistematis karena penanganan vaksin 

Covid-19 dengan vaksin lainnya tidak 

jauh berbeda. Tetapi, ada beberapa kali 

menemukan kesalahan dalam 

pengelolaan vaksin khususnya pencatatan 

suhu penyimpanan vaksin, penempatan 

vaksin, dan dokumentasi. Responden 

tidak setuju dengan pernyataan 

penggunaan cool –pack minimal 4 buah 
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pada tiap vaccine carrier karena vaksin 

Covid-19 bisa saja bertahan tidak dengan 

4 buah cool-pack pada tiap vaccine 

carrier. Responden tidak setuju dengan 

pernyataan penggunaan vaccine carrier 

atau cold box memudahkan untuk 

penyimpanan sementara selama vaksinasi 

karena peggunaan vaccine carrier atau 

cold box bisa digantikan dengan termos 

dan penggunaan termos jauh lebih 

mudah. Responden tidak setuju dengan 

pernyataan pencatatan masa kadaluwarsa 

dan waktu pertama kali vaksin dibuka 

harus dilakukan karena masa simpan 

vaksin Covid-19 di puskesmas tidak 

tergolong lama seperti vaksin lainnya 

karena pihak puskesmas meminta jumlah 

vaksin Covid-19 sesuai dengan data 

masyarakat di kecamatan tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah Cold chain berpengaruh positif 

terhadap distribusi vaksin Covid-19. 

Distribusi berpengaruh positif terhadap 

kualitas vaksin Covid-19. Cold chain 

berpengaruh positif terhadap kualitas 

vaksin Covid-19. Cold chain berpengaruh 

positif terhadap kualitas vaksin Covid-19 

dengan distribusi sebagai variabel 

intervening. Sesuai dengan hasil 

penelitian yaitu variabel distribusi 

berpengaruh secara parsial. 

 

Kesimpulan 

Saran yang diberikan penulis untuk 

meningkan kualitas vaksin Covid-19 

adalah: 

a. Pemerintah Kota perlu mengontrol 

secara berkala peralatan cold chain 

yang terdapat di setiap puskesmas dan 

tiap puskesmas harus mendata dengan 

baik peralatan yang kurang atau belum 

mencukupi agar tidak ada hambatan 

dalam penyimpanan dan 

pendistribusian vaksin Covid-19; 

b. Pemerintah Kota perlu mengadakan 

pelatihan secara berkala dan sistematis 

mengenai cara memonitoring suhu 

vaksin, pencatatan suhu vaksin, 

pemeliharaan vaksin, dan pelaporan 

vaksin bila ada yang menyimpang; 

c. Petugas vaksin perlu menggunakan 

dan mengelola cold chain sesuai 

dengan arahan yang ada pada 

pelatihan seperti penggunaan cool-

pack 4 buah pada tiap vaccine carrier, 

pengecekan VVM rutin, dan 

menggunakan vaccine carrier untuk 

menyimpan vaksin Covid-19 

sementara; 

d. Pencatatan masa kadaluwarsa harus 

dilakukan karena lebih baik 

menggunakan vaksin yang masa 

kadaluwarsanya lebih dulu. 

 

Saran 

Saran yang diberikan penulis untuk 

dapat meningkatkan perilaku konsumsi 

ramah lingkungan masyarakat adalah: 

a. Para pelaku bisnis atau perusahaan 

hendaknya mulai merealisasikan dan 

mengembangkan aktivitas bisnis yang 

lebih mengarah ke aktivitas ramah 

lingkungan yang dapat diterapkan 

melalui aktivitas green marketing 

berupa penciptaan green product dan 

penggunaan green packaging. 

b. Para pelaku bisnis atau perusahaan 

hendaknya mulai aktif 

mendistribusikan produk-produk 

ramah lingkungan ke Kota Depok 

karena dengan banyaknya 

ketersediaan green product yang 
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dikemas dengan green packaging 

maka akan meningkatkan perilaku 

konsumsi ramah lingkungan 

masyarakat Kota Depok khususnya 

untuk konsumen generasi Z. Dengan 

perilaku konsumsi ramah lingkungan 

yang aktif dari para konsumen, dalam 

jangka panjang konsumen ini dapat 

meminimalisasi kerusakan lingkungan 

terutama dalam mengurangi limbah 

produk dan kemasan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boku, Y., Satibi, N. M. Y., & Yasin, N. 

M. 2019. “Evaluasi Perencanaan dan 

Distribusi Obat Program di Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara”. Jurnal Manajemen Dan 

Pelayanan Farmasi (Journal of 

Management and Pharmacy Practice). 

Vol. 9(2), Sulawesi Tenggara. 

Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2012. 

Partial Least Square “Konsep, 

Metode dan Aplikasi” Menggunakan 

Program WarpPLS 2.0. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Kairul, K., Udiyono, A., & Saraswati, L. 

D. 2017. “Gambaran Pengelolaan 

Rantai Dingin Vaksin Program 

Imunisasi Dasar (Studi Di 12 

Puskesmas Induk Kabupaten 

Sarolangun)”. Jurnal Kesehatan 

Masyarakat (E-Journal). Vol. 4 (4), 

417-423, Jambi. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/12758/2020 

Tentang Penetapan Jenis Vaksin 

Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Imunisasi  

Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/12757/2020 

Tentang Penetapan Sasaran 

Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid19). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Vaksin Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

Pursell, Edward. 2017. “Reviewing The 

Importance Of The Cold Chain In The 

Distribution Of Vaccines”. British 

Journal of Community Nursing. Vol. 

20 (10). 

Sugiyono. 2013. Statistika untuk 

Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian 

Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D). Bandung: 

Alfabeta. 

Tamuntuan, Nisia. 2017. “Analisis 

Saluran Distribusi Rantai Pasokan 

Sayur Wortel Di Kelurahan Rurukan 

Kota Tomohon”. Jurnal Ekonomi dan 



ISSN: 2775-7374 

 

89 

 

 

Bisnis. Vol. 1 (3). ISSN 2303-1174, 

Tomohon. 

https://www.liputan6.com/news/read/44

92300/vaksinasi-covid-19-tahap-

kedua-di-kota-depok-terkendala-

jarum-suntik. Vaksinasi Covid-19 

Tahap Kedua di Kota Depok 

Terkendala Jarum Suntik. (diakses 

pada tanggal 29 April 2020) 

https://megapolitan.kompas.com/read/20

21/03/25/14010901/wali-kota-depok-

ungkap-terbatasnya-suplai-vaksin-

covid-19-dari-jawa-barat. Wali Kota 

Depok Ungkap Terbatasnya Suplai 

Vaksin Covid-19 dari Jawa Barat. 

(diakses pada tanggal 30 April 2020.

  



ISSN: 2775-7374 

 

90 

 

 

KUNCI SUKSES EVENT BERBASIS TAHAPAN MODEL 

“GOLDBLATT”: STUDI KUALITATIF EVENT ICTM 2020 
Auliana Ramadhan 1, Sudarno 2 

 
1 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, auliana.ramadhan.an17@mhsw.pnj.ac.id  

2 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, sudarno@bisnis.pnj.ac.id  
 

ABSTRACT 

The selection and determination of work stages in planning an event greatly affects the success of an event. 

In this study, researchers were directly involved in planning the Indonesia Corporate Travel & MICE 

(ICTM) 2020 event organized by the Ministry of Tourism in collaboration with PT Biztrip Teknologi 

Multimedia Solusi in five different cities, namely Bali, Malang, Jakarta, Yogyakarta, and Bogor in 2016. 

2020. The method used is descriptive qualitative data analysis, where the researcher acts as the main tool 

in collecting various documentation results and direct observations during the researcher conducting field 

work practices at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The data collection method in this study 

was carried out directly, namely, by observing and actively participating in the implementation of ICTM 

2020 by observing and recording all ICTM activities starting from pre, during and post events. From the 

data obtained, there are advantages and disadvantages that have an impact on not maximal work 

effectiveness and overall performance; however, the stages of work that have been carried out have shown 

positive results in increasing the number of stakeholders attending, thereby creating higher awareness. 

This research is not only useful for project planners in handling an event in order to select and determine 

effective work stages, but the implications can also be used as a reference for planning and implementing 

activities in other MICE sectors. 

 

Keywords: Event, Stages, Success Key 

 

ABSTRAK 

Pemilihan dan penetapan tahapan kerja dalam merencanakan sebuah event sangat mempengaruhi 

kesuksesan sebuah event. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam merencanakan event 

Indonesia Corporate Travel & MICE (ICTM) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata 

yang berkolaborasi dengan PT Biztrip Teknologi Multimedia Solusi di lima kota yang berbeda, yaitu Bali, 

Malang, Jakarta, Yogyakarta, dan Bogor pada Tahun 2020.Metode yang digunakan adalah analisa data 

deskriptif kualitatif, dimana Peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan berbagai hasil 

dokumentasi dan pengamatan langsung selama Peneliti melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

secara langsung, yaitu, dengan observasi dan melakukan partisipasi aktif dalam pelaksanaan ICTM 2020 

dengan cara observasi dan mencatat seluruh kegiatan ICTM mulai dari pre, during dan post event. Dari data 

yang diperoleh terdapat kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada tidak maksimalnya efektivitas 

kerja dan kinerja secara keseluruhan. Namun tahapan-tahapan kerja yang sudah dilakukan menunjukkan 

hasil yang positf dalam meningkatkan angka stakeholders yang hadir, sehingga menciptakan awareness 

yang lebih tinggi. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk para perencana sebuah project di dalam 

menangani sebuah event guna memilih dan menetapkan tahapan-tahapan kerja yang efektif, namun 

implikasinya dapat digunakan juga sebagai acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

pada sektor MICE lainnya. 

 

Kata Kunci: Event, Kunci Sukses, Tahapan 
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PENDAHULUAN 

Event merupakan salah satu 

pemanfaatan sumber daya alam dan 

buatan yang dapat menjadi sebuah 

peluang bisnis dan ekonomi yang bisa 

menambah devisa atau bahkan menarik 

pengunjung baik dari dalam maupun dari 

luar negeri, mampu menyerap tenaga 

kerja, mendorong perkembangan 

investasi, dapat menumbuhkan pariwisata 

dan meningkatkan rasa bangga terhadap 

bangsa sehingga akan tumbuh 

masyarakat yang lebih peduli terhadap 

suatu bangsa. 

Namun, dengan adanya wabah 

COVID-19 yang telah menghancurkan 

berbagai aspek kehidupan di dunia. 

Aspek pariwisata dan MICE pun tidak 

luput terkena pengaruh akibat wabah ini. 

Imbas dari pemberlakuan PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) 

adalah dilarang berkumpulnya kegiatan 

lebih dari 5 orang. Tentunya, hal ini 

memicu berbagai permasalahan yang 

terjadi dalam setiap event di berbagai 

bagian kota. 

Pada masa PSBB, pemerintah 

menutup semua area destinasi wisata 

untuk mengurangi angka penyebaran 

COVID-19. Segala aktivitas dan acara-

acara profit dan non-profit yang 

mengumpulkan orang banyak 

diberhentikan sementara waktu. 

Keputusan ini mengakibatkan kerugian 

yang tidak sedikit untuk semua wilayah di 

Indonesia. Ada banyak kegiatan MICE 

dan special event yang diberhentikan atau 

diundur sampai waktu yang belum 

ditentukan. 

Saat ini, memasuki tahap transisi pasca 

pandemi COVID-19 tengah dijalankan. 

Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, 

meminta semua pihak untuk membangun 

tatanan baru (new normal) dengan 

pendekatan “extra-ordinary” di berbagai 

bidang industri termasuk industri 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh 

karena itu, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif merencanakan strategi 

bagaimana menghadapi pandemi yang 

belum pasti waktu berakhirnya. 

Protokol kesehatan yang telah 

ditetapkan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dengan bantuan 

Kementerian Kesehatan menjadi salah 

satu upaya untuk bangkit dan bertahan 

sesuai dengan keadaan yang terjadi saat 

ini. Agar tidak terlalu lama tenggelam 

dalam keterpurukan ini, sudah 

seharusnya pihak stakeholders 

menerapkan protokol kesehatan tersebut 

di setiap penyelenggaraan event. 

Berbagai persiapan tengah dilakukan, 

termasuk menarik kembali minat para 

stakeholders untuk mulai melakukan 

kembali kegiatan MICE dan 

berpartisipasi melalui penyelenggaraan 

trading event. 

Melihat keadaan tersebut, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia atau Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia dengan dibawah naungan 

Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, 

Konvensi, dan Pameran bekerjasama 

dengan PT Biztrips Teknologi 

Multimedia Solusi untuk 

menyelenggarakan event Indonesia 

Corporate Travel and MICE (ICTM) 

2020 untuk para buyers dan sellers dari 

berbagai perusahaan industri MICE di 

Indonesia. Kegiatan ini merupakan 

kerjasama dalam mengembangkan MICE 

di Indonesia melalui kegiatan public-



ISSN: 2775-7374 

 

92 

 

 

private partnership dan mengarah ke 

business to business event. Perancangan 

program dari pelaksanaan Indonesia 

Corporate Travel and MICE 2020 

dimulai dari pre, during, dan post event. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif kualitatif. Jenis studi deskriptif 

adalah suatu metode yang meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang memaparkan situasi atau 

peristiwa. Penelitian deskriptif hanya 

memaparkan suatu situasi atau peristiwa. 

Penelitian ini tidak mencari suatu 

hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi (Ardianto, 2011: 49). 

Peneliti berperan sebagai alat utama 

dalam pengumpulan data langsung dari 

hasil wawancara, pengamatan  atau 

gambar di Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif sejak 02 November 

2020 hingga 07 Januari 2021. Peneliti 

akan menerangkan dan menjabarkan hasil 

pengumpulan data terhadap tahapan 

pelaksanaan event Indonesia Corporate 

Travel and MICE 2020 oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

Variabel yang diteliti merupakan 

kegiatan pelaksanaan dan kaitannya 

dalam memperoleh tingkat kepercayaan 

perusahaan untuk turut mengikuti 

rangkaian acara. Kegiatan yang dimaksud 

merupakan kegiatan mengelola dan 

mengawasi jalannya keberlangsungan 

acara mulai dari pre, during, dan post 

event Indonesia Corporate Travel and 

MICE 2020 oleh tim Subdirektorat 

Promosi dan Pendukungan MICE 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, dengan menggunakan Microsoft 

Office dan Microsoft Excel untuk 

membuat, mengolah, dan mengumpulkan 

data selama pembuatan program acara 

ICTM 2020. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

 

Gambar 1. Tahapan Perencanaan dan 

Pelaksanaan Event Menurut 

Goldblatt (2014: 45) 

 
Sumber : Tahapan Goldblatt (2014: 45) 

 

Pelaksanaan Indonesia Corporate 

Travel and MICE (ICTM) 2020 di lima 

kota yang berbeda, yaitu Bali, Malang, 

Jakarta, Yogyakarta, dan Bogor. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif bekerjasama dengan PT Biztrip 

Teknologi Multimedia Solusi sebagai 

inisiator terselenggaranya ICTM 2020 

ini. 

Berikut tahapan dalam pelaksanaan 

dan perencanaan event menurut Joe 

Goldblatt (2014: 45). 

 

1. Research 

Penelitian yang dilakukan dengan baik 

akan mengurangi risiko kegagalan dalam 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan 

untuk menentukan kebutuhan, keinginan, 

dan ekspektasi khalayak sasaran. 

Penelitian yang dilakukan harus 

dilakukan dengan teliti dan 

komprehensif. 

Research Design Planning

Coordinating Evaluation
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Riset merupakan langkah awal dalam 

memulai perencanaan sebuah event. Riset 

Indonesia Corporate Travel and MICE 

dimulai dengan kebutuhan stakeholders 

dalam mempromosikan produk yang 

dimiliki pada masa pandemi Covid-19. 

Stakeholders beranggapan bahwa mereka 

sangat membutuhkan media seperti 

event, untuk mempertemukan mereka 

dengan para client. 

 

2. Design 

Dengan berkaca pada berbagai event 

terdahulu mengenai konsep dan 

penyelenggaraan acara, sebuah event 

dapat diselenggarakan dengan ide dan 

design yang lebih baru dan berbeda. Hal 

ini dilakukan untuk menemukan ide baru 

untuk memperkuat konsep acara yang 

diusulkan. Tahapan desain dapat 

diaplikasikan melalui brainstorming dan 

mind mapping. 

Dalam proses ini, lahirlah konsep 

program dari ICTM 2020. Adapun 

Rencana Program yang telah disepakati, 

yaitu: 

a. Buyers Meet Sellers 

b. Talkshow 

c. Buyer Exchange Forum 

d. Seller workshop 

e. Post Tour 

 

3. Planning 

Tahap planning dilakukan setelah riset 

dan desain dilakukan. Kegiatan 

perencanaan memerlukan waktu paling 

panjang dalam seluruh tahap. Banyak hal 

yang harus dipertimbangkan pada saat 

perencanaan sehingga susunan 

perencanaan sering kali mengalami 

perubahan, penambahan, atau 

pengurangan sesuai kondisi. 

Adapun beberapa perencanaan yang 

telah dikerjakan: 

a. Berkolaborasi dengan MNC Group 

sebagai media partner 

MNC Group dipilih sebagai official 

media partner selama rangkaian ICTM 

2020 berlangsung di lima kota. Berikut 

ini daftar media partner yang turut 

diundang untuk menjadi official media 

partner, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, 

iNews, Okezone.com, iNews.id, 

Sindonews.com, Koran Sindo, dan 

MNC 104,6 FM Trijaya Radio. 

 

b. Melakukan pembagian job description 

melalui dokumen KAK (Kerangka 

Acuan Kerja) dan PKS (Perjanjian 

Kerja Sama). 

Berikut merupakan ruang lingkup 

kerjasama yang terjalin: 

1) Kemenparekraf RI 

Bertanggung jawab dengan 

memberikan dukungan terhadap 

penyelenggaraaan kegiatan dengan 

penyedia pihak ketiga yang 

dilakukan melalui proses lelang, 

yang meliputi, fasilitasi ground 

handling buyers, mengundang 

sellers, hingga penyelenggaraan 

forum. 

 

2) PT Biztrip Teknologi Multimedia 

Solusi 

Sebagai penggagas acara ICTM 

2020 dan bertanggung jawab dalam 

menyusun dan melaksanakan 

rangkaian dan isi kegiatan ICTM 

2020. Memenuhi target hosted 

buyers, hosted media, dan sellers 

untuk berpartisipasi dalam setiap 

jadwal acara ICTM 2020. 
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3) MNC Media 

Bertanggung jawab melakukan 

peliputan, produksi, dan publikasi 

sebelum, selama, dan sesudah 

kegiatan ICTM 2020 berlangsung 

bersama dengan afiliasinya. 

 

c. Persiapan bidding PCO di masing-

masing kota 

Karena project ICTM 2020 

membutuhkan dana lebih dari 

Rp200.000.000,00, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif harus melewati proses bidding 

terlebih dahulu. 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif juga memiliki 

kualifikasi tersendiri untuk penilaian 

bidding PCO. Penilaian terbesar 

diberikan kepada PCO yang berhasil 

memenuhi semua kualifikasi yang 

telah ditentukan oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Contohnya, kualifikasi venue, 

anggaran, dan anggota PCO yang 

bebas dari COVID-19. 

Setelah melakukan bidding PCO di 

masing-masing kota penyelenggaraan 

ICTM 2020, terdapat tiga PCO yang 

terpilih menjadi pengelola ICTM 

2020. Salah satunya adalah PT Janu 

Dwi Putra untuk penyelenggaraan di 

Kota Bogor dan Jakarta. 

PCO nantinya akan bertugas 

sebagai ground handling, yaitu hanya 

sebagai tim yang melaksanakan semua 

hal yang sudah direncanakan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dan juga PT Biztrip Teknologi 

Multimedia Solusi. 

 

d. Pembuatan kualifikasi venue dari kota 

yang terpilih, yaitu: 

1) Terletak di tengah kota 

penyelenggara. 

2) Hotel atau resort berbintang 5. 

3) Memiliki ballroom yang 

berkapasitas minimal 300 orang 

untuk menampung 90 peserta. 

4) Memiliki 40 kamar hotel executive 

suite untuk menampung 30 buyers 

dan 10 orang Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

5) Dekat dengan rumah sakit yang 

memiliki tenaga medis stand by 24 

jam dan kantor kepolisian. 

6) Hotel atau resort tersebut tidak 

dijadikan sebagai tempat karantina 

pasien COVID-19. 

7) Hotel atau resort yang sudah 

menjalankan protokol kesehatan 

atau CHSE yang telah ditetapkan 

pemerintah. 

 

e. Pembuatan kualifikasi buyers dan 

sellers 

Selain sebagai official media 

partner, MNC Group juga 

bertanggung jawab untuk proses 

handling buyers, karena target dari 30 

buyers adalah anak-anak perusahaan 

dari MNC Group. Namun, seiring 

berjalannya waktu, ternyata banyak 

perusahaan yang ingin mengikuti 

ICTM 2020. Oleh karena itu, 

pendaftaran dibuka untuk perusahaan 

lainnya diluar MNC Group. Untuk 

buyers sendiri semua pembiayaan 

difasilitasi oleh Kemenparekraf, mulai 

dari transportasi pulang-pergi, hotel, 

registration fee, bahkan SWAB Anti-

gen.  
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Perusahaan buyers yang terpilih harus 

berdasarkan kualifikasi yang telah 

ditentukan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Adapun kualifikasi dan 

penilaian terbesarnya ialah harus 

perusahaan yang banyak melakukan 

kegiatan MICE terutama di dalam negeri 

dan yang dicalonkan pergi untuk 

mewakili perusahaan adalah orang yang 

mempunyai wewenang untuk mengambil 

keputusan. Perusahaan buyers juga harus 

melampirkan portofolio tentang profil 

penyelenggaraan MICE yang telah 

diselenggarakan oleh perusahaannya. 

Sedangkan yang bertanggungjawab 

untuk memenuhi target sellers, ialah PT 

Biztrip Teknologi Multimedia Solusi. 

Proses pencarian sellers berdasarkan 

tempat penyelenggaraan ICTM 2020. 

Misal, Kota Bogor, perusahaan sellers 

yang boleh mendaftar ialah perusahaan 

hotel/resort/entertainment yang hanya 

berasal dari Kota Bogor. Persyaratan 

lainnya ialah perwakilan dari perusahaan 

sellers harus membawa hasil tes rapid 

yang masih berlaku pada hari H 

pelaksanaan ICTM 2020. 

Setelah semua perusahaan buyers dan 

sellers terpilih sesuai dengan target, 

daftar nama perusahaan tersebut akan 

dicek dan disetujui terlebih dahulu oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

 

4. Coordinating 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dan PCO harus mengelola sumber 

daya secara efektif dan efisien. Sumber 

daya tersebut meliputi kemampuan 

administrasi, koordinasi, marketing, dan 

risk management. 

Pentingnya rapat koordinasi sebelum 

event berlangsung dengan PCO, PT 

Biztrip, dan MNC Group, karena untuk 

memastikan semuanya berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Rapat koordinasi dilaksanakan setiap 

seminggu sekali hingga dua minggu 

sekali bergantung dengan kepentingan 

yang harus dibahas oleh ketiga pihak. 

Sebelum memulai main event, 

terdapat pre-event, yaitu dengan 

mengadakan press conference yang 

diselenggarakan pada tanggal 1 

September 2020 di Hotel Grand Hyatt, 

Jakarta. Press Conference bertujuan 

untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan program ICTM 2020 

kepada khalayak umum melalui media 

yang hadir. Media yang turut hadir 

sebanyak 47 media yang berasal dari 

radio, TV, wartawan tulis, dan wartawan 

foto. Kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan During Event ICTM 2020, yaitu: 

a. Briefing PCO dan media 

b. Pemberian opening speech pada saat 

pembukaan oleh Ibu Masruroh, S.Sos., 

MAB selaku Direktur Wisata 

Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan 

Pameran Kemenparekraf RI. 

c. Monitoring mekanisme keseluruhan 

acara, karena Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif berperan sebagai 

lembaga pendukungan dan sponsor 

penyelenggaraan ICTM 2020, selama 

ICTM 2020 di Bogor berlangsung, 

pihak Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif hanya bersifat 

sebagai steering committee yang 

memantau berjalannya event. Segala 

kekurangan dan kelebihan akan dilihat 

dan dibahas pada saat rapat evaluasi 

setelah event selesai diselenggarakan. 
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d. Seating arrangement, terutama untuk 

tamu VIP Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata 

dan Budaya Bogor. 

e. Pemberian closing speech dari Ibu 

Dra. Titik Wahyuni, MM., selaku 

kepala subdirektorat Promosi dan 

Pendukungan Wisata Pertemuan, 

Insentif, Konvensi, dan Pameran. 

 

5. Evaluation 

Riset, tahap pertama terhubung 

dengan tahap terakhir, evaluasi. Pada fase 

ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, PT Biztrip, dan juga MNC Group 

dapat mengevaluasi ICTM 2020 tiap 

tahapan dari proses manajemen event 

untuk mendapatkan secara komprehensif 

dari semua tahap. Mulai dari 

mengumpulkan laporan notulensi, 

dokuementasi acara, hingga melakukan 

tes SWAB Anti-Gen untuk memastikan 

semua peserta yang hadir terbebas dari 

COVID-19 dan tidak membawa ke rumah 

masing- masing. 

Rapat evaluasi dengan PCO, PT 

Biztrip, dan MNC Group menghasilkan 

dokumen berupa event report dan berita 

yang dibuat oleh para official media 

partner yang akan diolah untuk menjadi 

laporan pertanggung- jawaban kepada 

Direktorat MICE Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif setelah kegiatan 

selesai. 

 

PEMBAHASAN 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif sebagai penyelenggara 

dinyatakan berhasil sebagai upayanya 

merancang langkah-langkah perencanaan 

dan pelaksanaan event Indonesia 

Corporate Travel and MICE 2020. 

Dengan keberhasilan yang diperoleh 

atas hasil rancangan program event yang 

baru, tentunya tidak luput dari kelebihan 

dan kekurangan program baru yang telah 

dirancang. Secara terperinci, kelebihan 

dan kekurangan tersebut di antaranya 

adalah: 

a. Kelebihan 

1) Banyaknya partisipan stakeholders 

yang hadir 

2) Pekerjaan yang berkaitan dengan 

pendukungan event dapat 

dijalankan dengan lebih efektif dan 

efisien 

b. Kekurangan 

1) Membutuhkan tenaga kerja lebih 

untuk menangani berbagai jenis 

variabel dalam kegiatan event 

2) Membutuhkan kerja ekstra dari tim 

terkait, seperti tim program dan 

public relation, dalam 

menyelesaikan kegiatan program 

acara dan stakeholders yang datang 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai 

penyelenggara pameran Indonesia 

Corporate Travel and MICE 2020 

berhasil dalam merancang dan 

melaksanakan program acara. Adapun 

tahapan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan event Indonesia Corporate 

Travel and MICE 2020, yaitu kegiatan 

saat pra event, during event, dan post 

event dengan masing-masing sub kerja 

dengan tujuan tidak hanya meningkatkan 

angka stakeholders yang hadir tetapi juga 

menciptakan awareness dalam 

melaksanakan kegiatan MICE di tengah 
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pandemi dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan. 

 

SARAN 

Saran yang bisa diberikan kepada 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, terutama subdirektorat Promosi 

dan Pendukungan wisata MICE dalam 

mengadakan event Indonesia Corporate 

Travel and MICE 2020 adalah untuk 

kedepannya dapat memilih PCO yang 

sesuai dengan kualifikasi dan penawaran 

yang tertinggi, agar ICTM 2021 berjalan 

sesuai rencana dan time management-nya 

bisa lebih baik dari yang sebelumnya. 

Kedepannya, Peneliti berharap semua 

event yang akan dilaksanakan jika masih 

dalam masa pandemi, supaya 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif menambah tenaga kesehatan yang 

hadir untuk lebih efektif dan efisien 

dalam hal test SWAB Anti- Gen ataupun 

PCR agar para peserta tidak berkerumun 

dan tetap mengikuti protokol kesehatan 

COVID-19. 
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ABSTRACT 

Bid in the context of MICE bidding is an offer to host an international congress, meeting or other event 

(IAPCO, 2013). Even though the participants in the bidding process are national associations, the 

involvement, and support from the government are still important. In Indonesia, the government agency 

responsible for supporting the bidding process is the Ministry of Tourism and Creative Economy 

(Kemenparekraf). One of the supports generally given is bidding support video production for the bid 

presentation. This study will identify the steps involved in the bidding support video production, take a look 

at some of the important elements applied in the video content, and whether or not those elements are based 

on a related theory or studies, such as the McCallum et al (2005) study, which analyzed the video content 

of Vancouver's Olympic Bid. The data collection method used is the method of observation, interviews, and 

documentation, and the data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method, namely 

analyzing data by describing or explaining the data obtained and comparing them with related theories or 

studies. The results showed that the bidding support video production started from the briefing stage, the 

storyboard and timeline development stage, the shooting stage, the purchase of footage, and editing, 

followed by a draft review meeting until the approval stage. The bidding support video content has also 

implemented the six important elements which are fundamental to the study of McCallum et all (2005), 

namely elements are nature, sports (elements of the event industry in the destinations offered), people, 

culture, temporal, and symbols. 

Keywords: bidding, bid presentation, government support, video 

 

ABSTRAK 

Bid dalam konteks bidding MICE merupakan tawaran untuk menjadi tuan rumah tempat dilaksanakannya 

international congress, meeting atau event lainnya (IAPCO, 2013). Meskipun peserta dalam proses bidding 

adalah asosiasi nasional, namun adanya keterlibatan, dan dukungan dari pihak pemerintah tetap menjadi 

hal yang penting. Di Indonesia, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendukung proses 

bidding merupakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Salah satu dukungan 

yang umum diberikan adalah pembuatan video dukungan bidding, untuk bid presentation. Penelitian ini 

akan mengidentifikasi tahap-tahap yang dilakukan dalam pembuatan video dukungan bidding, melihat 

elemen penting konten video yang diterapkan, dan apakah elemen tersebut telah mendasar pada teori dan 

studi terkait, seperti studi Mccallum et all (2005) yang menganalisis konten video Vancouver’s Olympic 

Bid 2010. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, serta 

dokumentasi, dan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif 

yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menjelaskan, data yang diperoleh dan 

membandingkannya dengan teori atau studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan video 

dukungan bidding dimulai dari tahap briefing, tahap pengembangan storyboard dan timeline, tahap 

shooting, pembelian footage dan editing, dilanjutkan dengan draft review meeting hingga tahap approval. 

Konten video dukungan bidding juga telah menerapkan keenam elemen penting yang mendasar pada studi 

Mccallum et all (2005), yaitu elemen nature, sports (elemen bidang industri event pada destinasi yang 

ditawarkan), people, culture, temporal, dan symbols. 

Kata Kunci: Event, Kunci Sukses, Tahapan

PENDAHULUAN 

Indonesia telah menjadi host country 

dari beberapa meeting, congress atau 

convention asosiasi internasional. 

Berdasarkan ICCA Statistics Report 

2015- 2019, peringkat Indonesia di Asia 

Pacific & Middle East rankings sebagai 

negara tempat dilaksanakannya meetings 
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terbanyak terus meningkat, dari peringkat 

12 ditahun 2015, hingga naik ke peringkat 

10 ditahun 2019. 

Meskipun peserta dalam proses 

bidding merupakan asosiasi nasional, 

namun dikarenakan peran mereka yang 

mewakili sebuah negara, tentu adanya 

keterlibatan dan dukungan dari pihak 

pemerintah menjadi hal yang penting. 

Seperti hasil dari penelitian Westerbeek 

et all (2002), menyatakan bahwa terdapat 

delapan faktor yang mendasari 

kesuksesan sebuah proses bidding, 

dimana faktor dukungan politik yang 

mencangkup “strong support (financially, 

physically, human resource) by the 

government for the bid.” termasuk 

sebagai faktor yang vital dalam 

kesuksesan proses bidding. 

Di Indonesia, kementerian atau badan 

yang memiliki tanggung jawab untuk 

membantu asosiasi nasional dalam proses 

bidding merupakan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf). 

Kemenparekraf memberikan 

dukungan dengan berbagai cara dan 

bentuk. Namun dikarenakan pandemi 

COVID-19 semua proses bidding seperti 

bid presentation dan site inspection 

mengalami penundaan, sehingga 

dukungan pemerintah yang dapat 

dilakukan pada tahun 2020 ini hanya 

pembuatan video dukungan bidding. 

Berdasarkan “Guidelines for 

Successful Event Bidding” yang 

dikeluarkan oleh Auckland Tourism, 

Events and Economic Development, 

sebuah video dukungan bidding memiliki 

peran besar untuk memperkuat materi 

dan pesan yang ada di dalam dokumen 

bidding, dengan menyertakan gambaran 

visual yang menarik terkait destinasi 

yang ditawarkan untuk para decision 

maker saat dilakukannya presentasi 

bidding. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi tahapan yang dilakukan 

Kemenparekraf dalam pembuatan video 

dukungan bidding, serta untuk 

mengetahui dan memahami apa saja 

elemen penting yang perlu diterapkan 

dalam konten video dukungan bidding. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, pada bidang Subdirektorat 

Pengembangan Jejaring dan Kapasitas, 

sebagai subdirektorat yang bertanggung 

jawab untuk mendukung proses bidding 

yang dilakukan berbagai asosiasi nasional 

di Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

kurang lebih dalam durasi tiga bulan, 

dimulai pada bulan November 2020 

hingga Januari 2021. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan metode 

kualitatif, dengan teknis pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Sementara untuk metode analisis data 

menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan, menjelaskan dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh 

serta membandingkannya dengan teori 

atau studi terkait, setelah melewati tahap 

analisis reduksi data, penyajian data, 

kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 

2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
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Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang telah 

dilakukan, berikut Gambar 1 merupakan 

gambaran tahap yang dilakukan dalam 

pembuatan video dukungan bidding di 

tahun 2020. 

Gambar 1. Flowchart Proses 

Pembuatan Video dukungan bidding. 

 
Sumber: Data diolah, 2020 

 

Pembahasan 

Pelaksanaan pembuatan video 

dukungan bidding akan melibatkan empat 

pihak berbeda, pihak tim bidding 

(asosiasi nasional atau PCO), tim 

convention bureau, tim Kemenparekraf 

dan tentu, tim produksi video. 

Berikut merupakan penjelasan lebih 

detail terkait beberapa tahap yang 

dilakukan dalam pembuatan video 

dukungan bidding: 

1. Briefing Konsep Video 

Briefing pertama, akan membahas 

beberapa hal yang bertujuan untuk 

memaksimalkan efektivitas video 

dukungan bidding yang diproduksi. 

a. Elemen Penting dalam General 

Flow/Storyline Konten Video 

Gambar 2. General Flow Konten 

Video dukungan bidding. 

 
Sumber: Data diolah, 2020 

 

Pada penelitian oleh Mccallum 

et all (2005) yang meneliti isi dan 

konten video bidding Vancouver’s 

Olympic Bid 2010, dijelaskan 

bahwa terdapat enam elemen 

penting yang perlu ditunjukan 

dalam sebuah video bidding, 

keenam elemen tersebut memiliki 

peran yang besar dalam 

membentuk citra atau image suatu 

destinasi. Enam elemen penting 

tersebut merupakan nature, sports, 

people, culture, temporal, and 

symbols. 

Berdasarkan Gambar 2 general 

flow konten video dukungan 

bidding, pembuatan video bidding 

di Indonesia telah menerapkan 

keenam elemen penting yang 

disebut dalam penelitian Mccallum 

et all (2005), pada poin introduction 
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Indonesia, highlight kaitan bidang 

industri event pada destinasi, 

highlight destinasi, dan daya tarik 

lain dari destinasi. 

Namun elemen sports pada 

enam elemen penting tersebut 

merupakan elemen yang 

menggambarkan bidang industri 

event pada destinasi yang 

ditawarkan. Bagi event Olympic 

tentu elemen tersebut akan 

membahas industri sports, namun 

bagi event seperti Destination 

Wedding Planner (DWP) Congress, 

elemen sports tentu akan diganti 

dengan elemen wedding yang lebih 

berkaitan. 

 

Tabel 1. Analisis Konten Video 

Bidding Destination Wedding 

Planner Congress. 

Nature  Symbol 

Bali nature scenerey  Indonesian flag 

Mountain and forest  Balinese pattern 

Beach and sea   

  Temporal 

Wedding  Season and weather 

Reception venue  Night and day view 

Catering  Sunrise and sunset 

Wedding photo spot   

Honeymoon 

destination 

 Culture 

Arts and 

performance  

People  Carnivals/festivals 

Balinese people  Night life 

Couple  Tourist shopping 

center  

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Tabel 1. Analisis Konten Video 

Bidding Destination Wedding 

Planner Congress, menunjukkan 

beberapa footage atau image yang 

terdapat dalam video bidding DWP 

Congress dan telah dikategorikan 

kedalam enam elemen penting dari 

studi Mccallum et all (2005) yang 

dianggap dapat menciptakan citra 

yang baik dari Bali, Indonesia 

sebagai destinasi yang ditawarkan. 

 

b. Highlight dan Kaitan Host Country 

dengan Industri Event 

Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya terkait elemen sports 

pada video dukungan bidding 

Olympic dari penelitian Mccallum 

et all (2005) terhadap video 

Vancouver’s Olympic Bid 2010. 

Pada briefing pertama, tim 

bidding dari asosiasi nasional, juga 

akan berperan untuk memberi 

masukan perihal, highlight kaitan 

antara host country atau destinasi 

dengan bidang industri event yang 

dilaksanakan, karena hal tersebut 

akan menjadi aspek yang 

ditekankan dalam video dukungan 

bidding. 

Sebagai contoh kaitan antara 

Yogyakarta yang dijadikan sebagai 

destinasi untuk 2nd AOGS-EGU 

Joint Conaverence on New 

Dimensions of Natural Hazards 

(NetHazards) in Asia 2021, 

dikarenakan Yogyakarta memiliki 

bentuk geografis yang berpotensi 

untuk terjadinya natural hazard 

namun tetap memiliki keindahan 

yang memukau, sehingga dapat 

menjadi destinasi menarik untuk 

para pengkaji natural hazard. 

 

c. Menentukan Tokoh Penting atau 

Ambassador 

Tidak hanya menerapkan 

keenam elemen penting yang 

membentuk citra atau image 
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destinasi yang ditawarkan, 

pembuatan video dukungan bidding 

internasional yang dibuat Indonesia 

juga telah menerapkan ambassador 

program, dimana berdasarkan 

artikel Congress Ambassador 

programmes yang dikeluarkan oleh 

ICCA, tokoh atau ambassador 

merupakan seseorang dengan 

pengaruh besar yang dapat 

memberikan speech atau sambutan 

di dalam video dukungan bidding. 

ICCA memberikan beberapa 

contoh background yang berpotensi 

untuk menjadi ambassador, seperti 

pemimpin bisnis, praktisi medis 

senior, ilmuwan, pemimpin 

akademis, pemimpin / komentator 

politik dan sosial, dan selebriti 

(ICCA, 2012), tentu, pertimbangan 

untuk memilih tokoh/ambassador 

juga bergantung pada bidang 

industri event yang dilaksanakan. 

Untuk itu, dalam memilih tokoh 

dan ambassador, tim bidding, tim 

convetion bureau, dan tim 

Kemenparekraf akan melihat 

reputasi dan pengaruh dari tokoh 

tersebut dalam industri yang 

berkaitan. Sebagai contoh dalam 

rapat briefing pembuatan video 

bidding International Publisher 

Association Congress, Bapak 

Menteri Kemenparekraf dan Ibu 

Rosidayati Rozalina diajukan untuk 

menjadi ambassador yang 

memberikan sambutan dalam video 

bidding. 

Bapak Menteri untuk 

menunjukkan dukungan yang kuat 

dari pihak Pemerintahan Indonesia 

dan Ibu Rosida selaku ketua umum 

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 

yang juga aktif di International 

Publisher Association (IPA). 

 

2. Pembuatan Storyboard dan Timeline 

Production 

Pada tahap kedua, konsep yang 

telah ditentukan pada briefing akan 

diubah menjadi kedalam bentuk 

storyboard lengkap dengan dokumen 

kumpulan foto yang akan digunakan 

dalam video dan juga production 

timeline, yang akan menjelaskan 

tanggal dan prosedur produksi video. 

 

3. Proses Shooting, Pembelian Footage 

dan Editing 

Setelah storyboard menerima 

approval, tim produksi dapat memulai 

proses shooting di destinasi, venue dan 

tempat lainnya yang dibutuhkan. 

Apabila terdapat beberapa footage 

yang tidak dapat dilakukan shooting 

langsung maka tim produksi video 

diperbolehkan untuk membeli footage 

dari website penyedia stock foto atau 

footage seperti Shutterstock dan 

lainnya. Setelah footage yang 

dibutuhkan sudah terkumpul, proses 

editing membuat draft video pun dapat 

dilakukan. 
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4. Draft Review Meeting 

Dilakukannya rapat bertujuan 

untuk mengevaluasi draft video yang 

telah dibuat. Rapat akan dihadiri oleh 

seluruh tim yang terlibat, seperti pada 

rapat briefing konsep diawal, untuk 

mendapatkan masukan dari sudut 

pandang seluruh pihak. Hasil evaluasi 

akan dicatat oleh tim produksi video 

untuk memulai proses revisi. 

 

5. Video Approval 

Setelah dilakukannya revisi, 

langkah terakhir merupakan 

pengajuan video untuk mendapatkan 

approval dari struktural Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

mulai dari Ibu Direktur dari Direktorat 

Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, 

dan Pameran, kemudian Ibu Deputi, 

dari Deputi Bidang Produk Wisata dan 

Penyelenggara Kegiatan (Events), 

hingga ke Wakil Menteri atau Menteri 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

 

Dapat disimpulkan bahwa dukungan 

pembuatan video dukungan bidding yang 

dilakukan oleh Kemenparekraf sudah 

cukup baik, dengan tahapan yang jelas, 

dan telah menerapkan keenam elemen 

penting dalam konten video yang 

mendasar pada studi Mccallum et all 

(2005) dan teori Ambassador Programs 

yang dijelaskan oleh ICCA. 

Dikarenakan tidak dapat 

ditemukannya penelitian yang fokus 

membahas, tahap pembuatan video 

dukungan bidding. Maka dalam 

pembahasan, penelitian ini tidak dapat 

melakukan perbandingan tahap 

pembuatan video dukungan bidding oleh 

Kemenparekraf dengan tahap pembuatan 

video dukungan bidding lainnya. 

Namun, karena penelitian ini 

membahas penerapan elemen penting 

dalam konten video dukungan bidding 

yang mendasar pada studi dan teori 

terkait, penelitian ini dapat menjadi 

gambaran dan panduan bagi berbagai 

pihak yang akan mempersiapkan dan 

membuat video dukungan bidding 

kedepannya. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian “Pembuatan Video Dukungan 

Bidding Internasional” merupakan, 

beberapa tahap yang dilakukan dalam 

pelaksanaan pembuatan video dukungan 

bidding sebagai berikut: 

1. Briefing Konsep Video 

Beberapa hal yang perlu dibahas 

dalam briefing video merupakan: 

a. General Flow/Storyline Video 

b. Kaitan Host Country dengan 

Industri Event 

c. Menentukan Tokoh Penting atau 

Ambassador 

2. Pembuatan Storyboard dan Timeline 

Production 

3. Proses Shooting, Pembelian Footage 

4. dan Editing 

5. Draft Review Meeting 

6. Video Approval 

 

SARAN 

Saran yang dapat dilakukan pada 

penelitian selanjutnya adalah melihat 

efektivitas dari video dukungan bidding 

yang telah di produksi di tahun 2020 ini. 

Penelitian tersebut dapat dilakukan 

dengan metode questionnaire dan 

wawancara kepada target viewer video 
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tersebut, untuk mengetahui pendapat 

mereka terkait video dukungan bidding 

yang diputarkan, dan seberapa besar 

pegaruh dari video dukungan bidding 

tersebut untuk memenangkan bidding 

atau meyakinkan decision maker (video 

bid presentation). 
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ABSTRACT 

The development of the MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) industry in the era of 

globalization and the 4.0 industrial revolution is increasingly convincing, especially supported by 

technological advances. However, since the emergence of the COVID-19 Pandemic in early 2020, MICE, 

which is a large- scale tourism service business, has become limited.. Entering the new normal era, the 

MICE Industry began to rise and adapt through technological advances, namely hybrid trends and virtual 

events. One of the elements in MICE, namely conferences, also uses technology in adjusting its 

implementation with webinars or video conferences. The success of a webinar can be seen from the number 

of participants who participated in the event. The task of getting these participants is given to the marketing 

division. This research aims to find out the process of handling participants at techminar events by PT 

Kreen Entertainment Indonesia along with its obstacles. This research uses qualitative procedural data 

analysis method in the form of elaboration of data obtained during field work practices. Data collection 

techniques used in this research are observation methods, interviews and documentation studies. The 

results showed that the process of handling participants in techminar events through several stages, namely 

1) collecting databases; 2) create a campaign/promotion; 3) contact potential participants; 4) follow 

up/confirm; 5) be willing, i.e. see the response of prospective participants then respond again; 6) 

registration process; 7) reminder/ remind participants; 8) e-certificate briefing. The form of marketing 

communication applied in the process of handling participants is direct marketing and personal selling 

because it is more targeted, reaches more participants and can more quickly see the response of potential 

participants. 

 

Keyword: Participant Handling and Event techminar 

 

ABSTRAK 

Perkembangan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exibition) di era globalisasi dan 

revolusi industri 4.0 ini semakin meyakinkan terutama didukung dengan kemajuan teknologi. Namun sejak 

kemunculan Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, MICE yang merupakan bisnis jasa kepariwisataan 

dengan skala yang besar menjadi terbatas. Memasuki era new normal, Industri MICE mulai bangkit dan 

beradaptasi melalui kemajuan teknologi yaitu dengan trend hybrid dan virtual event. Salah satu unsur dalam 

MICE yaitu conference, turut menggunakan teknologi dalam menyesuaikan penyelenggaraannya dengan 

webinar atau video conference. Keberhasilan sebuah webinar dapat dilihat dari banyaknya peserta yang 

mengikuti event tersebut. Tugas mendapatkan peserta ini diberikan kepada team marketing. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses penanganan peserta pada event techminar oleh PT Kreen Entertainment 

Indonesia berserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif procedural 

yaitu berupa penjabaran data-data yang diperoleh selama melakukan praktik kerja lapangan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan peserta pada event techminar 

melalui beberapa tahap yaitu 1) mengumpulkan database; 2) membuat campaign/promosi; 3) menghubungi 

calon peserta; 4) follow up/konfirmasi; 5) bersedia, yaitu melihat respon calon peserta kemudian merespon 

kembali; 6) proses pendaftaran; 7) reminder/mengingatkan peserta; 8) pengarahan e-certificate. Bentuk 

komunikasi pemasaran yang diterapkan dalam proses penanganan peserta adalah direct marketing dan 

personal selling karena lebih tepat sasaran, menjangkau lebih banyak peserta dan dapat lebih cepat melihat 

respon dari calon peserta. 

 

Kata Kunci: Penanganan Peserta dan Event techminar 

 

PENDAHULUAN MICE (Meeting, Incentive, 

Convention and Exhibition), di Indonesia 
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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. Pada era globalisasi ini 

terutama didukung dengan kemajuan 

teknologi, pengetahuan serta persaingan 

bisnis yang menyebabkan banyaknya 

diselenggarakan berbagai pertemuan, 

perundingan baik di skala nasional dan 

international, sehingga prospek Industri 

MICE semakin meyakinkan. Jumlah 

kegiatan Event MICE Tahunn 2015-2019 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Jumlah Meetings dan 

Exhibitons di Indonesia Tahun 2015-

2019 

 
Sumber: ICCA, ASPERAPI 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat 

diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah 

meetings dan exhibitons di Indonesia 

pada tahun 2015-2019 mengalami 

peningkatan meskipun tidak cukup 

signfikan dengan rata-rata peningkatan 

hanya 3.5% di tahun 2016 sampai dengan 

22.9% di tahun 2019. 

Penyelenggaraan kegiatan MICE 

selalu melibatkan banyak sektor usaha 

atau industri dan banyak pihak, namun 

pada tahun 2020 Pandemi COVID-19 

membuat industri MICE harus dibatasi 

kegiatannya, 

Sejak memasuki tatanan normal baru 

(new normal), Industri MICE perlahan 

mulai beradaptasi melalui Revolusi 

Industri 4.0 saat ini terutama didukung 

dengan kemajuan teknologi yaitu dengan 

penyelenggaraan kegiatan yang 

memadukan antara event secara online 

dan offline atau biasa disebut hybrid. 

Dengan adanya hybrid event ini, pelaku 

industry MICE dapat memperluas target 

pasar dan membangun sumber pendapat 

baru. 

Salah satu teknologi yang digunakan 

dalam bisnis MICE adalah (web-based 

seminar). Menurut Tom Wayteg (2013), 

pengertian webinar adalah istilah yang 

kadang-kadang digunakan untuk merujuk 

kepada virtual seminar, atau seminar 

online, termasuk bagian dari program 

distributed education. Webinar 

merupakan gabungan dua kata yaitu web 

dan seminar.  

Oleh karena itu, istilah webinar sering 

digunakan merujuk kepada kegiatan 

pertemuan atau seminar online (virtual), 

baik itu kegiatan bisnis, pembelajaran, 

maupun diskusi.  Meskipun saat ini 

penyelenggaraannya hanya secara online, 

organizer tetap harus mempersiapkan 

segala kebutuhan untuk kegiatannya 

seperti biasanya. Team marketing 

memegang kewajiban dalam proses 

penanganan peserta, yaitu mendapatkan 

peserta. Peserta inilah yang akan menjadi 

tolak ukur keberhasilan sebuah 

conference. Dari fenomena di atas maka 

penelitian ini akan membahas mengenai 

proses penanganan peserta pada event 

techminar oleh PT Keren Entertainment 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 
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Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada proses penanganan peserta 

pada event techminar oleh PT Keren 

Entertainment Indonesia. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu 

dengan observasi dengan melakukan 

peninjauan ke PT Keren Entertainment 

Indonesia dan terlibat secara langsung 

pada event techminar. Kemudian 

melakukan wawancara secara terstruktur 

dengan PIC (person in charge) atau 

kepala divisi marketing mengenai Event 

Techminar. Serta studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan data langsung dari tempat 

penelitian berupa dokumen atau foto 

yang relevan dengan penelitian tanpa 

merusak rahasia perusahaan. 

Sumber data yang diperoleh adalah 

sumber data primer dan sekunder. Data 

primer yaitu data diperoleh langsung dari 

sumbernya melalui observasi dan 

wawancara dengan kepala divisi, dan data 

sekunder yaitu mengumpulkan data atau 

dokumen perusahaan yang dapat 

dipublikasikan. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Sedangkan metode analisisnya 

menggunakan analisis prosedural, yaitu 

berupa penjabaran data-data yang 

diperoleh selama penulis melakukan 

praktik kerja lapangan, khususnya 

mengenai masalah yang akan dibahas 

yaitu mengenai proses penanganan 

peserta pada event techminar dengan 

menggunakan penjabaran sesuai dengan 

landasan teori yang relevan. Penelitian ini 

dilakukan dengan melalukan peninjauan 

langsung di PT Keren Entertainment 

Indonesia pada 24 Agustus 2020 hingga 

24 November 2020. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Proses penanganan peserta pada event 

techminar oleh PT Keren Entertainment 

Indonesia melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

 

Flowchart 1 Proses Penanganan 

Peserta Pada Event techminar 

 
Sumber: data primer penulis, 2020 

Berikut merupakan penjelasan dari 

tahapan proses penanganan peserta pada 

event techminar: 

1. Mencari dan menyusun database. 

Pada tahapan ini, langkah awal yang 

dilakukan team marketing adalah mencari 

dan menyusun database. Dalam mencari 

database yang perlu didapatkan yaitu 

berupa nama instansi/perusahaan/ 

komunitas, kontak perusahaan seperti 

alamat email, dan akun media sosial yang 
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masih aktif dan dapat dihubungi. Team 

marketing mencari data-data tersebut 

melalui internet, kemudian data tersebut 

disusun pada lembatang sebar 

(spreadsheet) di google drive. Data 

tersebut dikumpulkan dari akun-akun 

sosial media seperti Instagram, Facebook, 

Twitter, Telegram, Line, Whatsapp, dan 

LinkedIn. Pencarian dan penyusunan 

database ini akan disesuaikan dengan 

tema event yang akan diselenggarakan 

dan pada techminar content marketing 

world, team marketing mengumpulkan 

200 database calon peserta. 

 

2. Membuat konten promosi 

(campaign) 

Setelah mencari dan menyusun 

database, tahapan selanjutnya yang 

dilakukan team marketing adalah 

membuat konten promosi atau campaign. 

Bentuk campaign yang biasa dilakukan 

berupa membuat konten seperti quiz, 

trivia, polling, mini games, bingo dan FYI 

(For Your Information) melalui platform 

sosial media milik PT Keren 

Entertainment Indonesia. Setelah ide 

campaign disetujui oleh pimpinan atau 

supervisor, maka ide tersebut akan 

diteruskan kepada team desain grafis dan 

sosial media untuk pengaplikasiannya 

dan setelah itu dapat dipublikasikan 

sebelum event diselenggarakan. 

 

3. Calon peserta dihubungi 

Pada tahapan ini, calon peserta akan 

dihubungi melalui personal message di 

akun-akun media sosial. Pada saat calon 

peserta dihubungi, bentuk komunikasi 

yang diterapkan akan berbeda dan 

disesuaikan dengan target peserta itu 

sendiri. Apabila team marketing 

menghubungi calon peserta seperti 

mahasiswa atau pelajar, maka bentuk 

komunikasi personal selling lah yang 

akan diterapkan. Dan bila calon peserta 

berasal dari perusahaan, pemerintah, 

asosiasi atau komunitas tertentu maka 

bentuk komunikasi yang dilakukan 

adalah secara direct marketing. 

 

4. Follow up/konfirmasi 

Tahap konfirmasi ini dilakukan 2 hari 

setelah menghubungi calon peserta untuk 

pertama kalinya. Team marketing 

melakukan konfirmasi pada calon peserta 

yang sudah merespon maupun yang tidak 

merespon. Apabila sebelumnya calon 

peserta tidak merespon maka team 

marketing akan mengundang kembali 

melalui kontak lain dari calon peserta 

tersebut, dan jika tetap tidak memberikan 

respon maka follow up dihentikan. 

 

5. Bersedia 

Pada tahapan ini, team marketing akan 

melihat tanggapan atau respon dari calon 

peserta yang telah dihubungi. Jika peserta 

bersedia, maka akan diarahkan untuk 

melakukan pendaftaran. Namun jika 

tidak bersedia, team marketing akan 

merespon dengan baik dan mengundang 

peserta tersebut di event lainnya. 

6. Proses pendaftaran 

Pada tahapan ini calon peserta akan 

melakukan proses pendaftaran pada 

website PT Keren entertainment 

Indonesia. Pada proses ini calon peserta 

akan melakukan sign up pada website 

tersebut kemudian peserta dapat memilih 

techminar yang akan diikuti. Setelah 

mengisi data sesuai yang diminta pada 

laman website tersebut, peserta akan 

langsung dapat melihat detail informasi 
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event yang telah dipilih. Peserta akan 

langsung di undang ke dalam sebuah grup 

techminar milik PT Keren Indonesia dan 

peserta juga akan menerima email 

konfirmasi pendaftaran. 

 

7. Reminder peserta 

Pada tahapan ini setelah peserta 

menyelesaikan pendaftaran dan telah 

masuk ke dalam grup, team marketing 

akan mengingatkan peserta dengan 

memberikan update/informasi setiap 

harinya mengenai event yang akan 

diselenggarakan. Fungsinya agar peserta 

tidak melewatkan informasi tersebut. 

 

8. Pengarahan e-certificate (sertifikat 

elektronik) 

Tahapan ini merupakan proses terakhir 

dari pengangan peserta, e-certificate 

merupakan bentuk apresiasi Kreen 

Indonesia terhadap para peserta yang 

telah mengikuti techminar. Untuk 

mendapatkan e-certificate ini, peserta 

wajib mengikuti rangkaian acara hingga 

akhir. E-certificate dapat secara langsung 

diunduh oleh peserta setelah menerima 

kode akses yang diberikan diakhir acara 

kemudian dengan segera memasukkan 

kode akses tersebut di website PT Keren 

Entertainment Indonesia agar kode 

tersebut tidak hangus. Pada tahapan ini, 

team marketing akan mengingatkan serta 

membantu para peserta yang biasanya 

akan bertanya seputar e-certificate dan 

event itu sendiri, hal ini dapat dilakukan 

team marketing yang memiliki koneksi 

langsung dengan para peserta. 

 

Pada proses penanganan peserta, 

bentuk komunikasi pemasaran yang 

diterapkan adalah direct marketing dan 

personal selling. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan teori yang dikatakan 

Kotler (2006:536) bahwa komunikasi 

pemasaran terbagi menjadi lima bentuk 

komunikasi pemasaran yaitu advertising, 

sales promotion, personal selling, public 

relation, dan direct marketing. Dalam 

proses penanganan peserta pada event 

techminar oleh PT Keren Entertainment 

Indonesia bentuk komunikasi pemasaran 

yang digunakan ada dua, yaitu direct 

marketing dan personal selling. 

Penerapan personal selling lebih 

ditujukan pada calon peserta yang 

didapatkan melalui database dan team 

marketing telah memiliki akses untuk 

menghubungi calon peserta tersebut. 

Sedangkan direct marketing diterapkan 

pada calon peserta yang berasal dari 

perusahaan, asosiasi, pemerintah, dan 

komunitas karena tidak memilki akses 

langsung untuk menghubungi. 

Dua bentuk komunikasi pemasaran ini 

diterapkan karena sangat cocok dengan 

jenis event yang akan diselenggarakan 

dibandingkan dengan bentuk komunikasi 

pemasaran lainnya. Komunikasi jenis ini 

lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau 

lebih banyak peserta. Selain itu dengan 

direct marketing dan personal selling, 

team marketing juga dapat langsung 

melihat respon dari calon peserta tanpa 

harus menemui secara langsung. 

Bentuk komunikasi pemasaran lainnya 

tidak diterapkan karena tidak cocok 

dengan konsep event. Selain itu, event 

yang diselenggarakan bersifat gratis dan 

perusahaan menargetkan peserta yang 
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luas, maka hanya personal selling dan 

direct marketing yang diterapkan 

Dalam proses penanganan peserta 

pada event techminar, terdapat beberapa 

hambatan yang ditemui team marketing 

dalam prosesnya. Berikut adalah 

hambatan yang ditemui: 

1. Kekurangan sumber daya manusia 

Pada saat proses penanganan peserta, 

dalam satu team marketing terdiri dari 

3 orang, satu orang sebagai person in 

charge (PIC) dan dua lainnya adalah 

anggota. Jumlah anggota yang sedikit 

ini berdampak pada penurunan 

performa kerja, seringkali team 

marketing kewalahan dalam 

menangani calon peserta dan peserta 

yang menghubungi secara bersamaan. 

2. Proses mendapatkan e-certificate sulit 

Sebelum beralih menggunakan sistem 

website, e-certificate diberikan 

langsung kepada peserta melalui grup 

chat. Namun setelah beralih ke 

website, untuk mendapatkan sertifikat 

peserta harus mengikuti techminar 

sampai selesai agar dapat mengetahui 

kode yang akan digunakan di website 

pada saat mengunduh sertifikat, kode 

ini memiliki masa berlaku 3 jam 

setelah techminar selesai. Seringkali 

peserta terlambat atau lupa untuk 

memasukkan kode tersebut, sehingga 

banyak dari peserta yang akhirnya 

tidak mendapatkan e-certificate sama 

sekali. 

3. Perubahan sistem registrasi 

Sebelumnya organizer menggunakan 

sistem registrasi dalam bentuk google 

form yang sederhana bentuknya. 

Namun kemudian organizer 

mengembangkan sistem registrasinya 

dengan menggunakan alamat website 

yang cukup Panjang prosesnya. 

Perubahan system registrasi ini 

berdampak pada menurunnya jumlah 

peserta yang mendaftar di awal 

perubahan system registrasi. Sistem 

registrasi yang baru ini cukup sulit 

untuk dipahami dan memakan proses 

yang panjang, selain itu seringkali 

sistem registrasi pada website ini tidak 

dapat diakses atau system-down 

4. Jarak antara satu event dan lainnya 

berdekatan Jarak antara satu event dan 

lainnya yang sangat berdekatan dalam 

satu minggu yang sama ini membuat 

konsentrasi dan prioritas team 

marketing terbagi. Hal ini berdampak 

pada tidak tercapainya target jumlah 

peserta yang mendaftar pada event 

techminar tersebut. 

 

KESIMPULAN 

1. Proses penanganan peserta pada event 

techminar oleh PT Keren 

Entertainment Indonesia meliputi 

penyusunan database calon peserta, 

pembuatan campaign untuk marketing 

techminar, menghubungi calon 

peserta, melakukan follow up atau 

konfirmasi setelah mengirimkan 

undangan, pengarahan proses 

pendaftaran, reminder atau 

mengingatkan peserta dan pengarahan 

e-certificate. 

2. Bentuk komunikasi pemasaran yang 

diterapkan dalam proses penanganan 

peserta adalah direct marketing dan 

personal selling. Dibandingkan 

dengan bentuk komunikasi pemasaran 

lainnya, dua bentuk komunikasi 

pemasaran ini lebih tepat sasaran, 

menjangkau lebih banyak peserta dan 



ISSN: 2775-7374 

 

111 

 

 

team marketing dapat lebih cepat 

melihat respon dari calon peserta. 

3. Hambatan yang ditemui dalam proses 

penanganan peserta pada event 

techminar adalah kekurangan sumber 

daya manusia, proses mendapatkan e- 

certificate yang sulit, perubahan 

sistem registrasi, dan jarak antara satu 

event dan lainnya berdekatan. 

Hambatan yang terjadi tersebut 

bukanlah sebuah hambatan yang fatal. 

Organizer dan team marketing dapat 

dengan segera mengatasi dan 

menyelesaikan hambatan tersebut. 

Hambatan- hambatan yang muncul 

justru dapat menjadi ilmu dan 

pengalaman bagi organizer untuk 

kedepannya. 

 

SARAN 

1. Organizer dapat menambah sumber 

daya manusia khususnya pada team 

marketing, sehingga dapat lebih 

maksimal pada saat proses 

penanganan peserta. Organizer 

diharapkan dapat mengubah sistem 

klaim e-certificate dengan yang lebih 

mudah karena sistem yang saat ini 

digunakan cukup sulit bagi peserta dan 

juga memakan waktu team marketing 

lebih banyak. 

2. Team marketing dapat mencari dan 

menyusun database melalui yellow 

pages sehingga dapat lebih cepat 

dalam menentukan target dan 

menghubungi calon peserta peserta 

3. Perusahaan dapat mempertimbangkan 

untuk mengatur jarak antara satu event 

dengan yang lainnya agar tidak 

diselenggarakan secara berturut-turut 

atau berdekatan agar persiapan event 

tersebut lebih baik. 

4. Organizer dapat memberikan tutorial 

atau menyediakan informasi mengenai 

tata cara pendaftaran pada setiap akun 

media sosial serta memaksimalkan 

website sehingga dapat meminimalisir 

insiden system-down atau web tidak 

bisa diakses. 
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ABSTRACT 

During the pandemic, The Indonesia Ministry of Tourism and Economy Creative through Communication 

Strategy Division is developing platform mice.id that presents several features such as being a hybrid event 

platform which aims to collaborate with MICE stakeholders for the development of MICE destinations in 

Indonesia. This study aims to determine the role of the mice.id platform in the preparation and 

implementation of the Sosialisasi dan Penginputan Data Inventory MICE in Bali 2020. This study uses a 

qualitative method with data collection techniques are observation as an internship student starting from 

preparation, implementation and post-event, as well as conducting interviews with the event PIC. The 

research was conducted at the Sosialisasi dan Penginputan Data MICE at Hotel Conrad Bali, November 

28, 2020 which was carried out in a hybrid event. The results showed that the mice.id website was adequate 

for several features, namely as a means of providing information, a means of registering invited guests, 

and video meetings for hybrid events. 

 

Keyword: hybrid event, invited guests, platform mice.id 

 

ABSTRAK 

Platform mice.id merupakan produk yang sedang dikembangkan oleh Divisi Strategi Komunikasi 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa pandemi yang menyajikan beberapa fitur yang 

dengan tujuan menjadi platform pelaksanaan hybrid event, yang bertujuan bekerjasama dengan stakeholder 

MICE untuk pengembangan destinasi MICE di Indonesia. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

platform mice.id dalam persiapan dan pelaksanaan event Sosialisasi dan Penginputan Inventory Data MICE 

di Bali tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah observasi secara terlibat langsung sebagai tenaga kerja mulai dari persiapan, pelaksanaan 

dan post event, serta melakukan wawancara kepada PIC event. Lokasi penelitian dilakukan pada event 

Sosialisasi dan Penginputan Data MICE pada platform mice.id di Hotel Conrad Bali, 28 November 2020 

yang dilaksanakan secara hybrid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website mice.id memadai 

digunakan untuk beberapa fitur yaitu sebagai sarana penyedia informasi, sarana registrasi tamu undangan, 

dan video meeting untuk event hybrid. 

 

Kata Kunci: hybrid event, platform mice.id, tamu undangan 

 

PENDAHULUAN 

Istilah MICE telah dikenal secara luas 

di dunia dan menjadi istilah umum dalam 

industri pariwisata. Kegiatan MICE ini 

termasuk bagian dari kegiatan pariwisata 

business tourism yang melibatkan banyak 

aspek dalam penyelenggaraannya mulai 

dari penggunaan fasilitas hingga 

penyediaan sumber daya manusia. 

Industri MICE berkontribusi dalam 

memberikan devisi negara dengan 

banyaknya wisatawan asing yang datang 

untuk mengikuti kegiatan MICE di 

Indonesia. 

Di Indonesia, industri MICE dikelola 

dan dikembangkan oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagian 

Deputi Bidang Produk Wisata dan 

Penyelenggaraan Kegiatan (Events) 

melalui Direktorat MICE yang memiliki 

3 divisi yaitu Strategi dan Komunikasi, 

Pengembangan Jejaring Kapasitas serta 

Promosi dan Dukungan yang bertujuan 
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untuk mengembangkan destinasi 

Indonesia menjadi destinasi MICE dunia. 

Pada masa pandemi seperti ini, 

kegiatan yang diselenggarakan 

mengalami digitalisasi dengan adanya 

penggunaan sistem hybrid event dalam 

beberapa acara yang sudah 

diselenggarakan. Menurut Chamaleon 

Global Events (2020), hybrid events is a 

show, conference or seminar that brings 

together an actual experience at an event 

venue in combination with a virtual 

element. The virtual element is usually 

live streaming or remote participation for 

people who can’t attend the event itself. 

Pelaksanaan hybrid event yang sudah 

terlaksana menggunakan salah satu 

produk yang sedang dikembangan oleh 

Divisi Strategi Komunikasi yaitu 

platform mice.id. Platform mice.id 

merupakan website yang ditujukan untuk 

kerjasama dengan stakeholder MICE di 

Indonesia, serta dengan adanya mice.id 

ini menunjukkan Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Indonesia dapat 

beradaptasi dengan keadaan pandemi. 

Adanya platform mice.id juga menjadi 

wadah pencarian informasi tentang MICE 

atau pariwisata Indonesia. 

Pelaksanaan event Sosialisasi dan 

Penginputan Data dilakukan di beberapa 

kota besar di Indonesia dan diikuti oleh 

para stakeholder MICE mulai dari 

asosiasi, perguruan tinggi dan lembaga 

pemerintahan baik secara offline maupun 

online. Guna mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan event Kemenparekraf 

secara hybrid, platform mice.id berperan 

mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, 

dan post event Sosialisasi dan Simulasi. 

Menurut Wibowo (2009), tahap produksi 

event yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan 

dan pasca pelaksanaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun lokasi yang menjadi tempat 

penelitian ini adalah Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia dan objek penelitian dilakukan 

pada event Sosialisasi dan Penginputan 

Inventory Data MICE pada platform 

mice.id secara hybrid di Hotel Conrad 

Bali pada waktu penelitian yaitu 28 

November 2020, dengan menjadi tenaga 

kerja yang ikut serta dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan post event tersebut. 

Dalam proses pembuatan jurnal ini, 

penelitian yang dilakukan bersifat 

kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi mengamati 

secara langsung kegiatan event dan 

melakukan wawancara. Observasi adalah 

suatu proses pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, logis, objektif dan 

rasional (Arifin, 2011). Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini dengan 

mengikuti persiapan, pelaksanaan dan 

evaluasi event Sosialisasi dan 

Penginputan Inventory Data. Kemudian, 

juga melakukan wawancara kepada PIC 

(Person In Charge) pada event Sosialisasi 

di Bali ini. Menurut Sugiyono (2016), 

wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan 

mengetahui hal-hal dari responden lebih 

mendalam. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 
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Gambar 1 – Alur Proses Sosialisasi 

dan Simulasi Penginputan Inventory 

Data MICE di Bali 

 
Sumber: Data diolah Tahun 2021 

 

Berikut ini adalah penjelasan rinci dari 

masing-masing proses Sosialisasi dan 

Simulasi: 

1. Persiapan 

Dalam proses persiapan, Divisi 

Strategi Komunikasi melakukan 

beberapa tahapan dengan 

menggunakan platform mice.id 

sebagai berikut: 

a. Penginputan Data ke platform 

mice.id 

Persiapan penginputan data ke 

website mice.id diperlukan dalam 

rangka menunjukkan kesiapan 

website untuk digunakan oleh 

khalayak luas dan menyediakan 

informasi yang berhubungan 

dengan MICE. Penginputan data 

meliputi data venue MICE, hotel- 

hotel MICE di Indonesia, dan mini 

exhibition 9 kota destinasi MICE di 

Indonesia. 

Salah satu tujuan dibuatnya 

mice.id adalah mempermudah 

pelaku industri MICE untuk 

mengakses informasi apapun yang 

berkaitan dengan MICE. Oleh 

karena itu, disini mice.id berperan 

menyajikan data yang dapat diakses 

langsung oleh tamu undangan yang 

hadir dalam pelaksanaan Sosialisasi 

dan Simulasi baik secara online 

maupun offline. 

 

Gambar 2 – Penginputan Data Grand 

Ballroom Hotel JW Marriott Medan 

 
Sumber: Data mice.id, 2020 

 

b. Registrasi Peserta Melalui 

platform mice.id 

Penggunaan platform mice.id 

sebagai registrasi peserta 

merupakan salah satu fitur platform 

mice.id yang sedang dikembangkan 

dan supaya familiar di kalangan 

pelaku industri pariwisata. 

Registrasi peserta dibagi ke dalam 

2 kategori, yaitu registrasi untuk 

mengikuti sosialisasi secara offline 

dan yang mengikuti secara online. 

Pengiriman undangan kepada tamu 

undangan dilakukan melalui 

Whatsapp dengan kemudian 

dilanjutkan melampirkan link 

pendaftaran di mice.id pada 

undangan tersebut. 

Pengisian data registrasi peserta 

meliputi nama lengkap, e- mail, 

jabatan, satuan kerja, instansi, 

nomor Whatsapp, dan upload foto 

KTP. Registrasi peserta akan 

dilakukan verifikasi oleh admin 

mice.id, verifikasi berupa kode 

yang dikirimkan melalui Whatsapp, 

jika sudah terverifikasi, peserta 

Persiapan 

Pelaksanaan 

Post Event 
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sudah dapat log in ke mice.id. 

Untuk peserta yang mendaftar 

online, pada saat hari pelaksanaan 

akan mendapatkan link virtual 

meeting mice.id, sedangkan peserta 

yang mendaftarkan offline 

diharuskan untuk melakukan 

registrasi ulang saat di venue. 

Penggunaan platform mice.id 

berperan sebagai sarana registrasi 

tamu undangan yang sebelumnya 

sudah ada di database Divisi 

Strategi Komunikasi, ini membantu 

panitia untuk mengetahui berapa 

jumlah tamu undangan yang sudah 

mendaftar, terlihat dari sistem yang 

terhubung dengan mice.id. 

Kemudian, dari sana terlihat 

seberapa banyak tamu undangan 

yang mendaftar online dan offline. 

 

Gambar 3 – Formulir Registrasi 

melalui platform mice.id 

 
Sumber: Data mice.id, 2020 

2. Pelaksanaan 

a. Registrasi Ulang Tamu Undangan 

Teknis pelaksanaan registrasi 

ulang para tamu undangan dengan 

cara menunjukkan bukti 

pendaftaran yang sudah dikirimkan 

oleh panitia ke e-mail masing-

masing tamu undangan. Dengan 

adanya registrasi ulang, dapat 

mengetahui tamu undangan yang 

hadir dan apakah sesuai dengan 

yang sebelumnya sudah 

mendaftarkan dirinya di platform 

mice.id. 

 

b. Platform mice.id sebagai sarana 

video meeting event Sosialisasi dan 

Simulasi di Bali 

Pelaksanaan Sosialisasi dan 

Simulasi di Bali dilaksanakan 

secara hybrid, dimana terdapat para 

tamu undangan yang mengikuti 

event langsung di venue 

pelaksanaan, dan terdapat tamu 

undangan yang mengikuti secara 

online. Para tamu undangan yang 

mengikuti Sosialisasi dan Simulasi 

secara online, sebelumnya sudah 

melakukan pendaftaran melalui 

mice.id dan juga akan dikirimkan 

link video meeting mice.id pada 

saat hari pelaksanaan event. Link 

video meeting ini merupakan 

platform mice.id yang juga dapat 

berguna sebagai sarana 

melaksanakan event secara online. 

Para tamu undangan dapat 

menyaksikan kegiatan yang sedang 

berlangsung di venue pada mice.id, 

kemudian dapat bertanya dan 

memberikan komentar di mice.id 

apabila ada yang ingin ditanyakan 

kepada pemberi materi di venue 

tersebut. 

 

3. Post Event 

Setelah pelaksanaan event 

berlangsung, dilakukan evaluasi dari apa 

yang sudah terlaksana. Evaluasi 

dilakukan secara internal yaitu Divisi 

Strategi Komunikasi Kemenparekraf di 
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Hotel Santika Premiere BSD, 7 Desember 

2020. Dalam evaluasi yang dilakukan, 

panitia mengkaji ulang fitur-fitur mice.id 

dan juga menambahkan informasi terbaru 

seputar MICE dan pariwisata Indonesia. 

 

Pembahasan 

Dalam persiapan event Sosialisasi dan 

Penginputan Inventory Data MICE di 

Bali, dimulai dari penginputan data 

seperti venue, hotel, dan sarana 

pendukung MICE di platform mice.id 

yang akan digunakan sebagai sumber 

informasi para tamu undangan apabila 

mengakses mice.id. Tahapan selanjutnya 

adalah registrasi tamu undangan melalui 

mice.id. Meskipun pengiriman undangan 

kepada tamu undangan melalui 

Whatsapp, namun pendaftaran tamu 

undangan untuk mengikuti Sosialisasi 

dan Simulasi ini tetap menggunakan 

mice.id, dimana data yang terdaftar akan 

langsung masuk ke sistem panitia dan 

bisa mengetahui berapa banyak tamu 

undangan yang akan hadir baik secara 

online maupun offline. Peran mice.id 

disini sangat membantu panitia yaitu 

Divisi Strategi Komunikasi untuk melihat 

dari database tamu undangan, seberapa 

banyak yang bersedia untuk hadir. 

Pada pelaksanaannya, platform 

mice.id digunakan untuk registrasi ulang 

para tamu undangan yang mengikuti 

Sosialisasi dan Simulasi secara offline. 

Dengan cara menunjukkan bukti 

pendaftaran yang sebelumnya sudah 

dikirimkan oleh panitia. Selain itu, 

platform mice.id digunakan juga sebagai 

video meeting bagi para peserta yang 

mengikuti secara online, dalam 

pelaksanaannya, tamu undangan dapat 

bertanya dan memberikan komentar 

langsung pada platform mice.id tersebut. 

Namun, disini tamu undangan yang hadir 

online hanya bisa mencapai 100 peserta, 

karena keterbatasan fitur video meeting 

mice.id yang masih dikembangkan agar 

dapat memuat lebih banyak peserta untuk 

event hybrid selanjutnya. 

Hasil yang didapatkan sesuai dengan 

evaluasi yang dilakukan, peranan mice.id 

dalam persiapan dan pelaksanaan 

Sosialisasi dan Penginputan Inventory 

Data MICE di Bali yaitu memberikan 

informasi kepada tamu undangan yang 

hadir, juga sebagai sarana registrasi para 

tamu undangan. Dalam peranannya ini, 

mice.id membantu panitia untuk 

melaksanakan hybrid event. 

 

KESIMPULAN 

Platform mice.id digunakan mulai dari 

persiapan, pelaksanaan hingga post event 

Sosialisasi dan Penginputan Inventory 

Data di Bali. Sesuai dengan tujuan 

pembuatan platform ini, mice.id menjadi 

salah satu produk baru yang 

dikembangkan oleh Kemenparekraf dan 

mampu bersaing dengan beberapa 

platform lainnya. Platform mice.id dapat 

dikatakan memadai dengan menyajikan 

fitur-fitur yang berguna untuk wawasan 

khalayak luas dalam mencari informasi 

terkait MICE dan pariwisata, dan juga 

dengan menjadi sarana registrasi serta 

video meeting untuk event hybrid yang 

sedang banyak diselenggarakan oleh 

Kemenparekraf. 

 

SARAN 

Dalam penelitian ini masih memiliki 

beberapa kekurangan yang dapat 

diperbaiki, dalam pengembangannya 

platform mice.id dapat menjadi lebih baik 
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lagi, apalagi dengan menambah jumlah 

peserta dalam fitur video meeting agar 

jika ada hybrid event dengan jumlah tamu 

undangan yang cukup banyak, mice.id 

menjadi pilihan utama untuk 

menyelenggarakan hybrid event tersebut. 
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ABSTRACT 

The effectiveness of data processing through the MICE.ID communication platform is largely determined 

by the understanding and benefits for platform users. The purpose of writing this article is to find out how 

the process of data processing training activities for the MICE communication platform organized by the 

Ministry of Tourism and Creative Economy at the International Convention Exhibition Jakarta. This paper 

discusses the process of activities carried out by the Sub-directorate of Development and Communication 

to introduce the MICE communication platform which has been running since April 2020. This type of 

research uses descriptive qualitative analysis methods, namely by collecting, processing, and presenting 

the data obtained in the form of information that complete and correct. The data collection technique used 

in this study is the method of observation, interviews and communication. Researchers conducted direct 

monitoring and observation by documenting and recording all Data Processing Training activities based 

on the MICE.ID platform based on an understanding of the literature from several related journals. The 

results showed that the MICE communication platform data processing training activity went through 

several stages, namely: 1) preparation of MICE communication platform data processing training activities 

from distributing invitations to platform evaluation; 2) implementation of MICE communication platform 

data processing training activities; 3) evaluation and solutions for MICE communication platform data 

processing training activities. In this study, the author was directly involved from the preparation, 

implementation, and evaluation process of the program organized by KEMENPAREKRAF at the 

International Convention Exhibition Jakarta. Based on the data obtained, it is known that the 

implementation is still not effective due to: a) the absence of a significant event theme and concept, b) the 

absence of many participants due to an overcrowded schedule, c) focusing on improving the platform rather 

than events, and d) the lack of coordination. The results of this study are quite significant as an evaluation 

material for the management of other organizers to pay attention to the findings above, so that their 

implementation can be more effective. 

 

Keyword: Implementation of training activities, Introduction to the MICE platform 

 

ABSTRAK 

Efektifitas pengolahan data melalui platform komunikasi MICE.ID sangat ditentukan oleh adanya 

pemahaman dan manfaat bagi para pengguna platform. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui 

bagaimana proses kegiatan pelatihan pengolahan data platform komunikasi MICE yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di International Convention Exhibition Jakarta. Pada 

tulisan ini dibahas mengenai proses kegiatan yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengembangan dan 

Komunikasi untuk mengenalkan platform komunikasi MICE yang sudah berjalan sejak bulan April 2020. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, 

mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh berupa keterangan yang lengkap dan benar. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode obeservasi, wawancara dan 

komunikasi. Peneliti melakukan monitoring dan observasi langsung dengan mendokumentasikan dan 

mencatat seluruh kegiatan Pelatihan Pengolahan Data berbasis platform MICE.ID berdasarkan pemahaman 

literatur dari beberapa jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses kegiatan pelatihan 

pengolahan data platform komunikasi MICE melalui beberapa tahap yaitu: 1) persiapan kegiatan pelatihan 

pengolahan data platform komunikasi MICE dari menyebar undangan hingga evaluasi platform; 2) 

pelaksanaan kegiatan pelatihan pengolahan data platform komunikasi MICE; 3) evaluasi serta solusi 

kegiatan pelatihan pengolahan data platform komunikasi MICE. Dalam penelitian ini, penulis terlibat 

secara langsung dari masa persiapan, pelaksanaan, dan proses evaluasi program yang diselenggarakan oleh 

KEMENPAREKRAF di International Convention Exhibition Jakarta. Atas dasar data yang diperoleh, 

mailto:Faradina.salsabila18@gmail.com
mailto:imam.syafganti@bisnis.pnj.ac.id
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diketahui bahwa pelaksanaannya masih belum efektif terkait dengan: a) tidak adanya tema dan konsep event 

yang signifikan, b) ketidakhadiran banyak peserta akibat schedule yang terlalu padat, c) fokus pada 

perbaikan platform ketimbang acara, dan d) kurangnya koordinasi. Hasil dari penelitian ini cukup signifikan 

sebagai bahan evaluasi bagi manajemen penyelenggara lainnya untuk memperhatikan temuan diatas, agar 

bisa lebih efektif pelaksanaannya. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengenalan platform MICE 

 

PENDAHULUAN 

MICE adalah singkatan dari Meeting, 

Incentive, Convention dan Exhibition. 

Bermula dari Amerika pada tahun 1960-

an yang ditandai dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan orang-orang 

untuk bertemu dan berdiskusi sambil 

saling menukar pengalaman dan 

informasi. Penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentif, konvensi dan 

pameran merupakan salah satu penggerak 

bagi pengembangan destinasi pariwisata 

yang berdaya saing. Industri MICE ini 

memberi dampak dalam meningkatkan 

pendapatan, membuka lapangan kerja 

serta mendorong masuknya investasi. 

Indonesia sendiri sebagai destinasi yang 

diperhitungkan oleh pasar wisata MICE 

sebagai tujuan destinasi MICE. Indonesia 

sendiri telah melaksanakan penyeleng-

garaan MICE tingkat internasional seperti 

contohnya International Islamic Fair, The 

Meeting of Minds Forum (MeMinds), 

dan International Book Fair di tahun 

2019. 

Kementerian Pariwisata telah 

menetapkan 16 destinasi MICE yang 

terbagi dalam tiga kategori yaitu existing, 

potential, dan emerging. Adapun yang 

masuk dalam kriteria existing hanya dua 

daerah, yaitu Jakarta dan Bali. Daerah 

yang masuk dalam kategori potential 

adalah Yogyakarta, Bandung, Surabaya, 

Medan, Makassar, Manado, Solo, 

Semarang, Lombok, Batam dan 

Balikpapan. Sementara yang masuk 

dalam kategori emerging adalah Padang, 

Palembang, dan Bintan. Dari 16 destinasi 

MICE yang ditetapkan, fokus 

pengembangan yang dilakukan 

pemerintah saat ini hanya 7 daerah, yaitu 

Bali, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, 

Surabaya, Medan dan Lombok. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, 

kegiatan MICE di tahun 2020 menjadi 

hybrid dan online dikarenakan pandemi. 

Untuk event online sendiri, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

khususnya divisi Strategi Komunikasi, 

sedang mengembangkan website yang 

diperuntukkan untuk pelaku MICE di 

Indonesia, yaitu MICE ID. Website 

MICE ini sendiri bisa digunakan untuk 

menyelenggarakan event online seperti 

konferensi dan pameran. Website ini juga 

bisa digunakan menjadi sumber database 

pada bidang MICE Indonesia. Selain itu, 

website ini juga bisa memudahkan dan 

mempercepat koordinasi dan kolaborasi 

kepada stakeholder MICE dan juga 

menjadikan MICE sebagai tempat atau 

rujukan informasi mengenai MICE 

Indonesia. 

Pelatihan Pengolahan Data Melalui 

Platform Komunikasi MICE adalah salah 

satu upaya mengenalkan platform 

komunikasi MICE yang selenggarakan 

oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Acara Pelatihan 

Pengolahan Data Platform Komunikasi 

MICE ini diadakan di International 

Convention Exhibition, Jakarta. 
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Subdirektorat Pengembangan dan 

Komunikasi sendiri mengundang 40 

peserta dari berbagai subdirektorat 

dibawah Direktorat Pertemuan, 

Perjalanan Insentif, Konferensi dan 

Pameran. 

Menurut Widodo (2015:82), Pelatihan 

merupakan serangkaian aktivitas individu 

dalam meningkatkan keahlian dan 

pengetahuan secara sistematis sehingga 

mampu memiliki kinerja yang 

professional di bidangnya. Pelatihan 

adalah proses pembelajaran yang 

memungkinkan pegawai melaksanakan 

pekerjaan yang sekarang sesuai dengan 

standar. 

Pada proses kegiatan pelatihan 

pengolahan data melalui platform 

komunikasi MICE terdapat beberapa 

tahapan yaitu: 1) persiapan kegiatan 

pelatihan pengolahan data melalui 

platform komunikasi MICE seperti 

menyebar undangan, dan evaluasi 

platform bersama pihak ketiga; 2) 

pelaksanaan kegiatan pelatihan 

pengolahan data melalui platform 

komunikasi MICE; 3) evaluasi serta 

solusi kegiatan pelatihan pengolahan data 

melalui platform komunikasi MICE. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar 

(2013:10) metode deskriptif kualitatif 

adalah sebuah metode yang digunakan 

peneliti untuk menemukan pengetahuan 

atau teori terhadap penelitian pada satu 

waktu tertentu. Pada penelitian ini, 

peneliti melakukan pengamatan serta 

peneliti menggunakan pendekatan studi 

kasus tunggal karena variabel 

permasalahan sudah ditentukan terlebih 

dahulu yaitu proses kegiatan event 

pelatihan pengolahan data melalui 

platform komunikasi MICE. Penelitian 

ini diadakan pada bulan Desember 2020. 

Data penelitian berasal dari data primer. 

Data primer diperoleh secara langsung 

dari sumber data melalui wawancara 

dengan narasumber dan melakukan 

pengamatan dengan situasi yang 

melibatkan tempat, pelaku, dan aktivitas 

pada event Pelatihan Pengolahan Data 

Melalui Platform Komunikasi MICE. 

Teknik yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Menurut Muljiono (2007:16), 

observasi adalah cara menghimpun 

bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena- 

fenomena yang dijadikan obyek 

pengamatan. 

Menurut Sugiyono (2014:145), 

observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. 

Menurut Riyanto (2010:96), 

observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

2. Wawancara 

Menurut P.Joko Subagyo (2011:39) 

adalah sebagai berikut: “Suatu 

kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para 
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responden. Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interview 

dengan responden, dan kegiatannya 

dilakukan secara lisan”. Menurut 

Afifuddin (2009:131) wawancara 

adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu 

kepada seseorang yang menjadi 

informan atau responden. 

 

3. Dokumentasi 

Pengertian Dokumentasi menurut 

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, 

Lina Ismawati (2011:39) adalah 

sebagai berikut: “Pengumpulan data 

yang dilakukan dengan menelaah 

dokumen- dokumen yang terdapat 

pada perusahaan”. 

Menurut Riyanto (2012:103) 

metode dokumentasi berarti cara 

mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. 

 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

1. Persiapan Event 

Persiapan dari Pelatihan 

Pengolahan Data Melalui Platform 

MICE membutuhkan persiapan 4 hari 

tetapi untuk platform MICE sendiri 

sudah berjalan sejak bulan April 2020. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif bekerjasama dengan pihak 

ketiga yang bertugas menangani 

website MICE serta melakukan 

pemeliharaan website. Persiapan 

pertama yang dilakukan oleh team 

internal adalah memastikan kesiapan 

dari platform MICE itu sendiri. 

Terdapat evaluasi platform sebelum 

hari pelaksanaan acara sehingga 

terdapat penambahan beberapa fitur 

dan juga memperbaiki beberapa 

kekurangan yang ada didalam 

platform itu sendiri. 

Pihak internal Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

sendiri mengundang subdirektorat lain 

dengan total 40 peserta yang bertujuan 

untuk mengenalkan platform MICE 

secara jelas beserta melakukan 

simulasi meeting online dan virtual 

exhibition. Undangan yang sudah 

dibuat dan dipersiapkan dikirimkan 

beberapa hari sebelum hari acara ke 

subdirektorat lain dan harus 

memberikan konfirmasi minimal h-1 

hari sebelum acara. 

Terdapat juga persiapan satu hari 

sebelum hari pelaksanaan Pelatihan 

Pengolahan Data Melalui Platform 

MICE untuk membahas ulang 

kekurangan beserta update fitur baru 

di platform ini. 

Team internal beserta pihak 

pengelola platform menambahkan 

beberapa fitur baru yaitu fitur 

knowledge, penambahan fitur 

journals, presentations, dan 

publications, dan juga ada 

penambahan video dari YouTube 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

Terdapat juga beberapa update fitur 

yang sudah ada demi memaksimalkan 

kinerja platform MICE seperti ketika 

klik artikel tidak perlu menjadi new 

tab, academy articles diubah menjadi 

articles, academy videos diubah 

menjadi videos, pada gambar related 

articles ditambahkan judul artikelnya, 

lalu juga terdapat informasi penulis 

pada informasi di artikel. 
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Selain memperbarui beberapa fitur, 

team internal juga melakukan 

percobaan pembuatan virtual 

exhibition untuk pelatihan dan acara 

The 8th Indonesia Business Event 

Forum (IBEF) pada 8 Desember 2020. 

Percobaan pembuatan virtual 

exhibition memiliki 6 booth kategori 

yaitu fashion, cutlery set, makanan, 

produk organik, healthy drink, dan alat 

kesehatan selama pandemi. Percobaan 

virtual exhibition ini dilakukan dengan 

menambahkan produk kedalam booth 

description dan membuat room 

meeting agar para visitor dan tenant 

dapat bertemu. 

 

2. Pelaksanaan Event 

Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan 

Data Melalui Platform Komunikasi 

MICE dilaksanakan pada tanggal 8 

Desember 2020 di International 

Convention Exhibition, BSD. Acara 

dilakukan secara offline dan online 

dikarenakan kondisi yang terbatas. 

Platform yang digunakan untuk 

peserta online adalah MICE.ID. 

Registrasi acara dimulai dari pukul 

10.00, tetapi peserta wajib untuk 

melakukan swab test anti-gen sebelum 

memasuki ruangan pelatihan. Swab 

anti gen dilakukan di Hotel Santika, 

ICE BSD sejak pukul 07.30 pagi. 

Sebelum dimulai agenda Pelatihan 

Pengolahan Data Melalui Platform 

Komunikasi dan Dashboard MICE, 

terdapat pembacaan do’a dan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya, 

dilanjutkan dengan acara pembukaan 

oleh Bapak Budi Supriyanto selaku 

Kepala Subdirektorat Pengembangan 

dan Komunikasi Wisata Pertemuan, 

Insentif, Konvensi, dan Pameran. 

Selain acara pembukaan, beliau juga 

memberi paparan singkat tentang 

platform komunikasi MICE. Acara 

selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Eni 

Komiarti sebagai Kepala Seksi 

Pengembangan Wisata Pertemuan, 

Insentif, Konvensi, dan Pameran. 

Beliau memaparkan bahwa tujuan dari 

MICE adalah untuk digitalisasi MICE 

Indonesia dan yang berhubungan 

dengan MICE dapat menggunakan 

web MICE untuk kebutuhan bisnis. 

Setelah memberikan beberapa 

paparan penjelasan perihal platform 

MICE, pelatihan dilanjutkan oleh 

trainer. Sebelum melakukan sesi tanya 

jawab, trainer menjelaskan lebih detail 

mengenai target dan fitur MICE yang 

sudah dijalankan. Berikut adalah 11 

fitur di platform MICE: 

- Email 

- Short URL 

- Inventori data 

- Event management 

- Virtual meeting 

- Virtual conference 

- Virtual exhibition 

- Knowledge 

- Webinar / seminar 

- Document management 

- Big data 

Setelah paparan secara detail dari 

trainer, acara dilanjutkan dengan sesi 

tanya jawab dan diskusi antara peserta 

dan trainer. Beberapa peserta 

menanyakan pertanyaan mengenai 

MICE yang langsung dijawab oleh 

pihak trainer dan dibantu oleh 

beberapa team internal dari 

Subdirektorat Pengembangan dan 
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Komunikasi Wisata Pertemuan, 

Insentif, Konvensi dan Pameran. 

 

3. Solusi dan kendala 

Tujuan awal dari Pelatihan 

Pengolahan Data Melalui Platform 

Komunikasi dan Dashboard MICE 

adalah pengenalan website MICE.ID 

kepada direktorat yang lain tetapi 

dikarenakan kondisi kegiatan di 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif yang sangat padat, jadi belum 

mencapai target audience yang 

diinginkan. Target peserta acara 

Pelatihan Pengolahan Data Melalui 

Platform Komunikasi MICE ini ada 40 

orang yang meliputi Deputi Bidang 

Pengembangan Produk Wisata dan 

Penyelenggaraan Kegiatan, Sekertaris 

Deputi Bidang Pengembangan Produk 

Wisata dan Penyelenggaraan 

Kegiatan, Subdirektorat Wisata Alam, 

Budaya dan Buatan, Subdirektorat 

Promosi Wisata Minat Khusus, 

Subdirektorat Event, Subdirektorat 

Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, 

dan Pameran, Koordinator Jaringan 

dan Peningkatan Kapasitas MICE, 

Koordinator Promosi MICE, 

Koordinator Strategi dan 

Pengembangan Komunikasi MICE, 

Subdirektorat Komunikasi Pemasaran, 

Pusat Data dan Sistem Informasi, Biro 

Komunikasi dan trainers, tetapi yang 

hadir secara online hanya 13 peserta 

dan offline hanya 20 peserta 

dikarenakan jadwal masing-masing 

subdirektorat sangat padat. 

Selain itu, terdapat acara lain dihari 

yang sama yaitu The 8th Indonesia 

Business Event Forum (IBEF) yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

ASPERAPI yang bertempat di Jakarta 

Convention Center. Terdapat uga 

subdirektorat yang sedang menjalani 

karantina mandiri dikarenakan 

terdapat kasus positif di subdirektorat 

tersebut. Kendala lainnya adalah 

kendala teknis. Dikarenakan para 

peserta baru mencoba website MICE, 

jadi belum tau bagaimana cara 

penggunaannya. Dan juga dengan 

waktu yang sangat terbatas 

dikarenakan hanya satu hari 

pelaksanaan, dan kegiatan hanya 4 

sampai 5 jam, jadi untuk memberi 

pelatihan kepada peserta yang masih 

awam yang bukan team teknis MICE 

seperti bagaimana cara menjalankan 

websitenya itu memang agak sulit. 

Selain itu juga dikarenakan trainer 

yang hanya satu orang sedangkan total 

peserta ada sekitar 20 orang, sehingga 

sangat terbatas. 

Platform MICE itu sendiri 

penggunaannya memang unik, jadi para 

peserta harus registrasi terlebih dahulu 

tetapi setelah registrasi pun para peserta 

belum bisa menggunakan website MICE 

dikarenakan butuhnya validasi dari 

admin. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari adanya orang-orang lain 

yang tidak bekerjasama dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif menggunakan platform MICE 

secara sembarangan. 

Untuk solusi kedepannya, mungkin 

trainer bisa ditambah dan server MICE 

dibuat secara bebas terlebih dahulu 

dikarenakan ini masih di tahap awal, 

belum banyak orang yang tau mengenai 

MICE. Jadi mungkin server harus dibuka 

terlebih dahulu agar saat registrasi, para 
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peserta tidak perlu menunggu validasi 

terlebih dahulu. Karena ada beberapa 

orang yang melihat ketika belum 

divalidasi, mereka pikir mereka tidak bisa 

mengakses platform MICE, padahal 

mereka hanya perlu approval dari pihak 

pengembang terlebih dahulu. 

Lalu yang terakhir, jika ada pelatihan 

yang selanjutnya, mungkin waktu yang 

diberikan bisa lebih panjang supaya 

pelatihan bisa berjalan dengan efektif 

sehingga yang kedepannya tidak bisa 

disebut hanya pengenalan lagi, tetapi 

sudah pelatihan penggunaan platform 

MICE dan bagaimana inventori data di 

platform tersebut. 

 

Pembahasan 

Dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan Pelatihan Pengolahan Data 

Melalui Platform MICE, terdapat 

beberapa perbedaan dengan teori yang 

dipaparkan oleh Lidia Eveline (2009:15-

19), yaitu: 

1. Menentukan Tema 

Tema sangat penting untuk 

menentukan langkah selanjutnya. 

Tema-tema yang memunculkan 

fenomena baru akan banyak mendapat 

perhatian dari calon peserta maupun 

pengunjung nantinya. 

2. Mengadakan Penelaahan 

Sebelum pelaksanaan, event 

organizer harus melakukan kegiatan 

survey sehingga tidak terjadi 

kesalahan dari segi waktu, lokasi, 

kesiapan Sumber Daya Manusia 

(SDM), target peserta dan target 

pengunjung yang diharapkan. 

 

Lalu terdapat juga tahapan-tahapan 

dalam penyelenggaraan event menurut 

Joe Golbatt (2002:36-55) yaitu: 

1. Riset 

Riset dilakukan untuk menentukan 

kebutuhan, keinginan dan harapan dari 

target pasar. Melalui riset yang 

dilakukan secara mendalam, 

penyelenggaraan dapat melihat trend 

yang sedang berkembang, 

mengembangkan sistem penyediaan 

layanan baru dan memecahkan 

masalah kecil sebelum menjadi besar. 

Yang dilakukan umumnya hanya 

dengan menganalisis data sekunder 

dan laporan penyelenggaraan event 

sebelum- sebelumnya ataupn dari 

pengalaman. Panitia bisa melakukan 

riset dengan menyebar kuisioner atau 

melakukan focus group discussion. 

(Johan Saputro, 2014:91) 

2. Desain (rancangan) 

Tahap ini adalah tahap perumusan 

tema dan konsep event. Proses ini 

membutuhkan waktu cukup lama 

karena terjadi seleksi ide dan konsep 

event. 

3. Planning 

Tahap ini panitia mulai 

merumuskan strategi-strategi yang 

kemudian siap untuk 

diimplementasikan. Pada fase ini pula 

panitia melengkapi sumber daya yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan 

event. 

4. Coordinating 

Tahap ini penekanan diletakkan 

pada arus proses, koordinasi peserta 

dan pemecahan masalah jangka 

pendek. Panitia mulai 

mengimplementasikan strategi-

strategi yang telah disusun, melakukan 
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kegiatan audiensi, komunikasi kepada 

publik, gladi bersih, dan kegiatan-

kegiatan pra-event lainnya. Tahap ini 

bisa dimulai kurang lebih satu 

setengah bulan menjelang deadline 

penyelenggaraan event. 

5. Evaluations 

Evaluasi terhadap penyelenggaraan 

event ini dapat dilakukan dengan 

metode review secara menyeluruh atau 

per-sesi. Tolak ukur menilai 

keberhasilan penyelenggaraan event 

dengan menggunakan indikator 

kuantitatif, seperti jumlah peserta atau 

undangan yang hadir dan transaksi, 

sendangkan hasil dari evaluasi 

kualitatif dan diumumkan saat 

penutupan acara. 

 

Terdapat beberapa perbedaan dari 

teori yang dikemukakan oleh Lidia 

Evelina dan Joe Golbatt dengan persiapan 

dan pelaksanaan Pelatihan Pengolahan 

Data Melalui Platform Komunikasi 

MICE, yaitu: 

1. Tidak ada penentuan tema dan survey. 

Hanya ada persiapan evaluasi platform 

dan juga menyebar undangan. 

Penentuan tanggal juga hanya melihat 

dari Subdirektorat Pengembangan dan 

Komunikasi dan tidak melihat jadwal 

subdirektorat lain sehingga beberapa 

subdirektorat tidak dapat hadir. 

2. Tidak adanya perumusan tema dan 

konsep event. 

3. Planning yang dilakukan hanya 

merumuskan daftar acara dan juga 

memperbaiki beberapa fitur platform 

MICE. 

4. Koordinasi kurang terjalan dengan 

baik antara pihak ketiga dan team 

internal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dan 

juga perbandingan teori, persiapan 

maupun pelaksanaan Pelatihan 

Pengolahan Data Melalui Platform MICE 

masih memiliki beberapa kekurangan. 

Hal ini mengakibatkan terdapat beberapa 

kendala yang tidak dapat diselesaikan 

pada hari pelaksanaan acara. 

 

SARAN 

Dari pembahasan yang sudah 

dipaparkan, saran yang dapat diberikan 

adalah perlunya persiapan yang matang 

dan juga penentuan waktu yang tepat 

ketika hari pelaksanaan sehingga tidak 

bentrok dengan acara lain atau dengan 

jadwal subdirektorat yang lain. Perlunya 

penambahan trainer dan juga waktu yang 

lebih panjang agar pelatihan berjalan 

dengan maksimal. 
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ABSTRACT 

Networking Dinner Pengembangan Wisata Kesehatan dan Strategi MICE oleh Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif is a cooperation meeting between Kemenparekraf and IDI for the development of 

medical health tourism in Indonesia. This study is aims to determine the preparation process and 

implementation process of the Networking Dinner. The research method used in this study is the qualitative 

method with a data collection technique by observation, interview, and documentation. The analysis method 

used is a descriptive analysis which will describe and explain the data that has been obtained and compared 

it with a related theory and studies. This study was conducted when Networking Dinner Pengembangan 

Wisata Kesehatan dan Strategi MICE was held at Marina Batavia. The result is shown that the preparation 

and implementation process of the Networking Dinner, started from appointing the PCO, event planning 

by PCO, and coordination until event implementation. 

 

Keyword: Preparation, Implementation, Meeting 

 

ABSTRAK 

Networking Dinner Pengembangan Wisata Kesehatan dan Strategi MICE oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif merupakan sebuah meeting kerjasama Kemenparekraf dengan IDI untuk pengembangan 

wisata kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persiapan dan proses 

pelaksanaan dari Networking Dinner. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan 

analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan data yang telah diperoleh serta 

membandingkan data dengan teori atau studi yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan ketika Networking 

Dinner Pengembangan Wisata Kesehatan dan Strategi MICE berlangsung di Marina Batavia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses persiapan dan pelaksanaan Networking Dinner, dimulai dari 

penunjukkan PCO, perancangan event oleh PCO, koordinasi, hingga pelaksanaan event. 

 

Kata Kunci: Persiapan, Pelaksanaan, Pertemuan 

 

PENDAHULUAN 

MICE adalah singkatan dari Meeting, 

Incentive, Conference, Exhibition. jenis 

kegiatan yang terdapat dalam industri 

pariwisata, namun dalam MICE sendiri 

lebih fokus kepada bisnis dibandingkan 

dengan leisure. Menurut Kesrul (2004:3), 

MICE sebagai suatu kegiatan 

kepariwisataan yang aktifitasnya 

merupakan perpaduan antara leisure dan 

business, biasanya melibatkan 

sekelompok orang secara bersama-sama, 

rangkaian kegiatannya dalam bentuk 

meetings, incentive travels, conventions, 

congresses, conference dan exhibition. 

“Berdasarkan data dari ICCA tahun 

2018, jumlah participant bagi negara 

Indonesia untuk melaksanakan business 

travel sebanyak 44.445 participant dan 

hal ini membuat Indonesia berada di 

peringkat 34 dunia” (Chusnu Syarifa 

Diah Kusuma, (2019:53). Halini menjadi 

indicator pertumbuhan MICE di 

Indonesia. Namun memasuki tahun 2020, 

dunia mendapatkan tantangan baru dari 

dari kemunculan pandemi COVID-19. 

mailto:gilbertuspratamaputra.gp@gmail.com
mailto:mawi.maswir@gmail.com
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Kebijakan Pemerintah dalam membatasi 

kegiatan masyarakat untuk pencegahan 

penularan virus COVID-19 membuat 

seluruh sektor industri lumpuh, terutama 

industri pariwisata dan MICE. 

Pemulihan sektor pariwisata dan 

MICE dalam kondisi pandemi menjadi 

konsentrasi yang kuat bagi pemerintah, 

khususnya Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 

Untuk menangani hal tersebut 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, serta Ikatan Dokter Indonesia 

mengambil kesempatan untuk 

mengembangkan Medical Health 

Tourism di Indonesia, karena melihat 

besarnya potensi yang dimiliki oleh 

Indonesia dalam hal tenaga atau keahlian 

medis Indonesia yang unggul, fasilitas 

teknologi medis yang dimiliki oleh 

Indonesia, dan infrastruktur rumah sakit. 

Untuk mengembangkan Medical Health 

Tourism ini maka diadakan networking 

dinner bersama Ikatan Dokter Indonesia 

oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif yang bertujuan sebagai 

ajang diskusi, membangun hubungan, 

dan membahas isu dan strategi untuk 

pengembangan wisata Kesehatan dan 

MICE. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk memahami proses persiapan 

Networking Dinner Pengembangan 

Wisata Kesehatan dan Strategi MICE 

oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. 

2. Untuk memahami proses pelaksanaan 

Networking Dinner Pengembangan 

Wisata Kesehatan dan Strategi MICE 

oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penulis melakukan penilitian 

di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 10 Desember 

2020 berdasarkan event Networking 

Dinner Pengembangan Wisata Kesehatan 

dan Strategi MICE Bersama Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

Ikatan Dokter Indonesia. 

 

Objek penelitian 

Objek penelitian ada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana persiapan dan 

pelaksanaan Networking Dinner oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

 

Metode pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data berdasarakan metode 

observasi terhadap pelaksanaan event, 

metode wawancara dengan staff jejaring 

dan kapasitas MICE, dan sekaligus 

menggunakan metode dokumentasi. 

 

Metode analisis data 

Metode analisis data yang digunakan 

dalam penulisan jurnal ini menggunakan 

analisis deskriptif yaitu dengan 

mendeskripsikan dan menjelaskan data 

yang telah diperoleh serta 

membandingkan data dengan teori atau 

studi yang berkaitan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Dalam pelaksanaan Networking 

Dinner Pengembangan Wisata Kesehatan 

dan Strategi MICE oleh Kementerian 
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Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 

empat tahap dalam persiapan dan empat 

tahap dalam pelaksanaan event 

networking dinner. Berikut merupakan 

tahap dalam persiapan dan pelaksanaan 

event Networking Dinner Pengembangan 

Wisata Kesehatan danStrategi MICE oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

 

Gambar 1 Flowchart Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah Tahun 2021 

 

Berikut merupakan tahap persiapan 

dalam pelaksanaan event networking 

dinner. 

1. Pada tahap hasil pertemuan IDI dan 

Kemenparekraf, Deputi Bidang 

Produk Wisata dan Penyelenggara 

Kegiatan (Events) memberikan 

instruksi untuk membuat networking 

dinner sebagai bentuk tindak lanjut 

antara IDI dan Kemenparekraf sebagai 

upaya pengembangan wisata 

kesehatan dan MICE. 

2. Kemeparekraf menunjuk PCO untuk 

menyelenggarakan event networking 

dinner. 

3. Perancangan event oleh PCO 

dilakukan berdasarkan hasil 

pertemuan IDI dan Kemenparekraf 

serta KAK dari Kemenparekraf. 

4. Rapat koordinasi dengan PCO 

dilakukan untuk melihat segala 

persiapan dan kesesuaian permintaan 

Kemenparekraf yang telah dirancang 

oleh PCO. 

 

Setelah semua perancangan dan 

persiapan event sudah diselesaikan oleh 

PCO, barulah masuk kepada pelaksanaan 

kegiatan networking dinner. 

 

Gambar 1 Flowchart Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah Tahun 2021 

 

Gambar di atas merupakan flow 

keseluruhan pada saat berjalannya event 

networking dinner, yang terbagi menjadi 

empat tahapan. 

1. Penerapan protokol kesehatan dan 

CHSE MICE dilakukan dalam 

pelaksanan networking dinner. 

Protokol kesehatan yang diterapkan 

dalam networking dinner terdiri dari: 

pelaksanaan swab test, penerapan 

social distancing, memakai atribut 

pencegahan COVID-19, dan 

ketentuan protokol kesehatan dan 

CHSE MICE lainnya. 

Mulai 

Hasil Pertemuan IDI dan Kemenparekraf 

Menunjuk PCO 

Perancangan Event oleh PCO 

Rapat Koordinasi dengan PCO 

Selesai 

Mulai 

Penerapan Protokol Kesehatan dan CHSE MICE 

Pelaksanaan Registrasi 

Pelaksanaan Meeting dan Dinner 

Laporan oleh PCO 

Selesai 
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2. Pelaksanaan registrasi terbagi dalam 

dua flow registrasi, yang pertama 

registrasi untuk konfirmasi negative 

COVID-19. Kedua, registrasi untuk 

konfirmasi kehadiran dan 

pengambilan goodie bag. 

3. Pelaksanaan networking dinner 

dilakukan di Quicksilver Cruise yang 

bertujuan untuk mempererat hubungan 

antara IDI dan Kemenparekraf 

sebagau upaya dari pengembangan 

wisata Kesehatan dan MICE. 

 

Pembahasan 

Dapat dilihat dari temuan yang ada 

bahwa prosedur meeting Networking 

Dinner Pengembangan Wisata Kesehatan 

dan MICE Bersama Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

Ikatan Dokter Indonesia secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan 

prosedur meeting dari Royal Ascot 

Master Property Owners Association. 

Prosedur pertama, notice of meeting, 

pemberitahuan meeting dalam 

pelaksanaan networking dinner sudah 

sesuai dengan prosedur, hal ini dapat 

dilihat dari undangan rapat yang 

disebarkan, bahwa dalam undangan 

tersebut diinformasikan mengenai agenda 

meeting, daftar tamu undangan meeting, 

serta waktu, tanggal, dan tempat 

pelaksanaan meeting. 

Prosedur kedua, the chairperson, 

dalam networking dinner ini peran 

chairperson hanya sebagai pengamat dan 

penerima informasi dari diskusi dan 

pemaparan dari Ikatan Dokter Indonesia, 

hal ini berbeda dengan peran chairperson 

dalam prosedur, yang bertujuan untuk 

memimpin berjalannya rapat dan untuk 

mengambil keputusan. 

Prosedur ketiga, the agenda, agenda 

rapat sudah ditentukan berdasarkan hasil 

pertemuan IDI dan Kemenparekraf 

sebelumnya. Kemudian agenda rapat juga 

telah diberitahukan sebelum acara 

bersamaandengan surat undangan rapat. 

Prosedur keempat, meeting rules, 

untuk penerapan meeting rules dalam 

networking dinner ini sedikit berbeda 

dengan prosedur yang ada, dikarenakan 

tujuan rapat ini adalah sebagai bentuk 

komukasi antara IDI dan Kemenparekraf 

dan tidak untuk pengambilan keputusan. 

Sehingga banyak meeting rules dari 

Royal Ascot Master Property Owners 

Association yang tidak diterapkan dalam 

pelaksanaan networking dinner, seperti 

tidak adanya quorum dalam meeting ini 

karena tidak dibutuhkannya pengambilan 

keputusan. Sementara meeting rules, 

seperti point of order, out of order, dan 

protection tetap diberlakukan sebagai 

upaya untuk meeting berjalan dengan 

lancar. 

Prosedur kelima, minutes of meeting, 

prosedur ini diterapkan dalam networking 

dinner, karena diakhir acara akan dibuat 

notulensi hasil rapat beserta dokumentasi, 

dandata pendukung lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan teori, prosedur 

pelaksanaan meeting dan tujuan 

penelitian, dapat dilihat bahwa 

pelaksanaan networking dinner secara 

garis besar sudah sesuai dengan prosedur. 

Prosedur meeting sangatlah penting 

sebagai landasan dalam perancangan 

meeting, namun diperlukan penyesuaian 

terkait dengan tujuan dari meeting yang 

pastinya akan berbeda- beda. 
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Secara garis besar tujuan dari 

penelitian sudah tergambarkan secara 

jelas mengenai proses persiapan dan 

pelaksanaan networking dinner. 

 

SARAN 

Dari pembahasan yang sudah 

dipaparkan, saran yang dapat diberikan 

kepada pihak Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif adalah untuk bisa 

mengaplikasikan prosedur rapat yang 

lebih terstruktur dalam penyelenggaraan 

meeting. 
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ABSTRACT 

The implementation of the graduation ceremony, especially for college, is a sacred moment, where the 

graduates are declared to have passed at the senate trial in the presence of the parents of the graduates. 

sure this moment is only felt once after completing education. With the offline implementation conditions 

that require human resources and a large area, of course it is not possible to do it because it will definitely 

cause a crowd which is certainly not allowed during a pandemic, virtual graduation is an alternative for 

college. This virtual graduation does not require a large area and of course, only a few people were present 

to represent the graduates. The author's purpose in making this research is to find out what steps need to 

be taken to find workshop participants and identify which areas are interested in participating in the 

workshop. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques 

through direct observation during the preparation of the workshop and interview at the Edutainment Sales 

Manager of Trans Studio Cibubur. The results showed that there were four stages in finding workshop 

participants, namely collecting campus databases, contacting campuses regarding the implementation of 

workshops, ensuring the latest developments and attendance, and finally sending invitations. Universities 

in the Jakata and Bogor areas are the universities that participate in the most workshops. If a university 

wants to hold a graduation at Trans Studio Cibubur, then the team from Trans. If a university wants to hold 

the team from Trans Studio Cibubur is ready to help 
 

Keyword: college, graduation, virtual, workshop 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan event wisuda terutama untuk perguruan tinggi merupakan sebuah momen yang sakral, dimana 

para wisudawan dinyatakan lulus pada sidang senat dengan dihadiri oleh orang tua wisudawan. Tentunya 

momen ini hanya dirasakan selama satu kali setelah selesai menyelesaikan pendidikan. Dengan kondisi 

pelaksanaan wisuda secara offline yang membutuhkan sumber daya manusia serta area yang luas, tentunya 

tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan dikarenakan pasti menimbulkan kerumumunan yang tentunya 

tidak diperbolehkan dimasa pandemi Pelaksanaan wisuda secara virtual menjadi alternatif bagi perguruan 

tinggi Hal ini dikarenakan pelaksanaan wisuda secara virtual tidak membutuhkan area yang luas dan 

tentunya hanya beberapa orang saja yang hadir untuk mewakilkan wisudawan. Tujuan penulis membuat 

penelitian ini adalah ingin mengetahui tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencari peserta 

workshop dan mengidentifikasi daerah mana saja yang tertarik untuk mengikuti workshop. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi langsung pada saat persiapan event workshop dan wawacara pada 

Manager Sales Edutainment Trans Studio Cibubur dengan metode penelitian deskriptif kualitatif Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat tahapan dalam mencari peserta workshop yaitu 

mengumpulkan database perguruan tinggi, menghubungi perguruan tinggi terkait pelaksanaan workshop, 

mengkonfirmasi perguruan tinggi tertarik mengikuti dan bersedia hadir, dan yang terakhir mengirimkan 

undangan kepada perguruan tinggi. Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Jakata dan Bogor merupakan 

wilayah yang banyak mengikuti workshop. Apabila perguruan tinggi ingin melaksanakan wisuda, maka 

tim dari Trans Studio Cibubur siap membantu. 
 

Kata Kunci: perguruan tinggi, virtual, wisuda, workshop 

PENDAHULUAN 

Dunia penyelenggaraan acara atau 

event merupakan dunia yang dinamis. 

Hampir setiap minggu di Indonesia 

terdapat penyelenggaraan event, baik itu 

event MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition) ataupun special 

event seperti festival dan konser. Banyak 

sekali sektor lain yang berhubungan 

langsung dengan penyelenggaraan event 

mulai dari food and beverage, penyedia 

tempat penyelenggaraan event, relawan 
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sumber daya manusia serta faktor 

lainnya. 

Menurut Kesrul (2004:3), MICE 

sebagaisuatu kegiatan kepariwisataan 

yang aktifitasnya merupakan perpaduan 

antara leisure dan business, biasanya 

melibatkan sekelompok orang secara 

bersama- sama, rangkaian kegiatannya 

dalam bentuk meetings, incentive travels, 

conventions, congresses, conference dan 

exhibition 

Menurut Noor (2007:32), MICE atau 

Meeting, Incentive, Conference, and 

Exhibition disebut juga sebagai wisata 

konvensi yang merupakan bagian dari 

kegiatan parawisata di mana suatu 

kelompok besar, biasanya direncanakan 

dengan matang, berangkat bersama untuk 

suatu tujuan tertentu dan banyak 

menggunakan fasilitas pariwisata dalam 

pelaksanaannya. 

Pada sektor pendidikan, pelaksanaan 

event wisuda terutama untuk perguruan 

tinggi – perguruan tinggi di Indonesia 

merupakan sebuah momen yang sakral, 

dimana para wisudawan dinyatakan lulus 

pada sidang senat dengan dihadiri oleh 

orang tua wisudawan. Tentunya momen 

ini hanya dirasakan selama satu kali 

setelah selesai menyelesaikan 

pendidikan. Pelaksanaan wisuda berbagai 

perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 

2020, harus ditunda karena terjadi 

pandemi covid-19. Akibatnya, banyak 

perguruan tinggi yang bingung 

bagaimana meluluskan para mahasiswa/i. 

Tentunya, jika melaksanakan wisuda 

secara offline, membutuhkan banyak 

sumber daya manusia yang diperlukan 

serta area yang luas untuk tetap mengikuti 

protokol kesehatan yang telah 

diinformasikan oleh pemerintah 

Dengan kondisi pelaksanaan wisuda 

secara offline yang membutuhkan sumber 

daya manusia serta area yang luas, 

tentunya tidak dimungkinkan untuk 

dilaksanakan dikarenakan pasti 

menimbulkan kerumumunan yang 

tentunya tidak diperbolehkan dimasa 

pandemi Pelaksanaan wisuda secara 

virtual menjadi alternatif bagi perguruan 

tinggi – perguruan tinggi di daerah 

JABODETABEK (Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi). Hal ini 

dikarenakan pelaksanaan wisuda secara 

virtual tidak membutuhkan area yang luas 

dan tentunya hanya beberapa orang saja 

yang hadir untuk mewakilkan 

wisudawan. Tentunya dibutuhkan 

pengetahuan untuk melaksanakan wisuda 

secara daring karena terdapat komponen 

teknologi seperti video mix, zoom, dan 

berbagai komponen teknologi yang musti 

dipelajari terlebih dahulu. Selain itu 

dibutuhkan ilmu bagaimana 

menyelenggarakan wisuda secara daring 

yang sukses dan membuat wisudawan 

puas Tentu bukanlah hal yang mudah 

untuk melaksanakan wisuda secara 

daring karena wisuda yang dilaksanakan 

secara daring adalah sesuatu yang baru 

dimana hampir tidak pernah setiap 

kampus melaksanakan wisuda secara 

daring. Maka dari itu, Trans Studio 

Cibubur menyelenggarakan sebuah 

workshop.  

Menurut Soehardjo (2016:15) 

mengemukanan bahwa lokakarya atau 

workshop adalah pertemuan dari orang – 

orang yang berpengalaman dan 

bertanggung jawab serta ahli – ahli. 

Mereka dapat membantu peserta guna 

membicarakan masalah atau pelajaran 

mereka yang dirasakan sukar untuk 
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dipecahkan sendiri dan bersama-sama 

mencarikan solusinya. Menurut 

Anggraeni, Septyara Dewi & Suprayekti 

(2017:131) mengemukakan bahwa 

workshop adalah pertemuan orang yang 

bekerja sama dalam kelompok kecil dan 

dibatasi pada masalah yang dihadapi 

sendiri. 

Workshop virtual graduation yang 

bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang pelaksanaan wisuda 

daring. Menurut Werner, J, Severin 

(2001:447) mengemukakan bahwa 

komunikasi virtual adalah komunikasi 

dimana proses penyampaian dan 

penerimaan pesan dengan menggunakan 

cyberspace / ruang maya yang bersifat 

interaktif. Dengan adanya workshop, 

diharapkan dapat membantu perguruan 

tinggi untuk melaksanakan wisuda secara 

daring. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif. 

Menurut Mukhtar (2013:10) 

mengemukakan bahwa metode deskriptif 

kualitatif adalah sebuah metode yang 

digunakan peneliti untuk menemukan 

pengetahuan atau teori terhadap 

penelitian pada satu waktu tertentu. 

Penulis mewawancarai Manager Sales 

Edutainment Trans Studio Cibubur divisi 

Sales Edutainment... Penelitian dilakukan 

pada bulan Oktober – November 2020, 

bertempat di Trans Studio Cibubur. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Manager Sales Edutainment Trans Studio 

Cibubur, berikut adalah tahapan mencari 

peserta workshop virtual graduation oleh 

Trans Studio Cibubur yang tersaji pada 

Flowchart 1 sebagai berikut: 

Flowchart 1. Tahapan mencari 

peserta 

 
Sumber: hasil data olahan, 2020 

 

Temuan 

Berdasarkan pada flowchart 1, terlihat 

bahwa terdapat 4 tahapan dalam mencari 

peserta workshop virtual graduation yang 

dilaksanakan oleh Trans Studio Cibubur. 

Berikut adalah tahapan mencari peserta 

workshop: 

1. Mengumpulkan database 

perguruan tinggi 

Pada tahapan pertama, penyelenggara 

mengumpulkan database perguruan 

tinggi – perguruan tinggi yang tersebar di 

wilayah JABODETABEK (Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). 

Database perguruan tinggi yang 

terkumpul sebanyak 284 perguruan tinggi 

yang terdiri dari universitas, politeknik, 

sekolah tinggi, dan institut. Berikut 

adalah rincian database perguruan tinggi 
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per wilayah yang tersaji pada Tabel 1 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Database perguruan tinggi 

per wilayah 

Perguruan 

Tinggi 

Wilayah 

Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi 

Univ. 52 4 3 14 5 

Politeknik 5 1 1 1 2 

Sekolah 

Tinggi 
132 3 3 2 1 

Institut 37 4 3 9 2 

Jumlah 226 12 10 26 10 

Sumber: hasil data olahan, 2020 

 

Berdasarkan pada Tabel 1, terlihat 

bahwa wilayah Jakarta paling banyak 

terdapat perguruan tinggi yatu sebanyak 

226, disusul dengan wilayah Tangerang.  

 

2. Menghubungi perguruan tinggi 

terkait pelaksanaan event workshop 

Setelah mengumpulkan database 

perguruan tinggi, tahapan selanjutnya 

adalah menghubungi perguruan tinggi via 

email dan nomor telepon perguruan 

tinggi untuk diberikan penjelasan bahwa 

akan diadakan workshop tentang virtual 

graduation yang dilaksanan secara 

langsung di Trans Studio Cibubur. 

 

3. Mengkonfirmasi perguruan tinggi 

tertarik mengikuti dan bersedia 

hadir 

Pada tahapan ini, penyelenggara 

mengkonfirmasi perguruan tinggi yang 

telah dihubungi melalui nomor telepon 

dan email apakah tertarik mengikuti dan 

bersedia hadir langsung di Trans Studio 

Cibubur. Terdapat 13 perguruan tinggi 

yang tertarik dan bersedia hadir secara 

langsung untuk mengikuti event 

workshop virtual graduation yang 

diselenggarakan oleh Trans Studio 

Cibubur. Berikut adalah daftar perguruan 

tinggi yang tertarik untuk mengikuti 

workshop yang tersaji pada Tabel 2 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Daftar perguruan tinggi yang 

tertarik mengikuti workshop 

No. Perguruan Tinggi Wilayah 

1. Universitas Pakuan Bogor 

2. Universitas Nusa Bangsa Bogor 

3. STBA Pertiwi Jakarta 

4. Politeknik AKA Bogor Bogor 

5. Universitas Ibn Khaldun Bogor 

6. STIE BII Bekasi 

7. STIE Pertiwi Jakarta 

8. Universitas Buddhi Dharma Tangerang 

9. Universitas Matana Tangerang 

10. STKIP Kusumanegara Jakarta 

11. Perbanas Jakarta Jakarta 

12. STIMIK Islam Internasional Jakarta 

13. STIKES Pertamedika Jakarta 

Sumber: hasil data olahan, 2020 

 

Berdasarkan pada Tabel 2, terlihat 

bahwa terdapat 5 universitas, 1 

politeknik,1 institut, dan 6 sekolah tinggi 

yang tertarik untuk mengikuti kegiatan 

workshop. 

4. Mengirimkan undangan kepada 

perguruan tinggi 

Setelah mengkonfirmasi perguruan 

tinggi bahwa perguruan tinggi tertarik 

dan bersedia hadir secara langsung di 

Trans Studio Cibubur, maka pihak 

penyelenggara akan mengirimkan 

undangan resmi kepada perguruan tinggi 

melalui email dan telepon yang akan 

dikirimkan oleh penyelenggara 

workshop. Pihak perguruan tinggi 

diberikan waktu sampai H-1 pelaksanaan 

acara untuk mengirimkan nama – nama 

yang hadir untuk mewakili perguruan 

tinggi dalam kegiatan workshop. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada pembahasan di atas, 

terdapat empat tahapan yang dilakukan 

untuk mencari peserta event workshop 
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yaitu mengumpulkan database perguruan 

tinggi, menghubungi perguruan tinggi 

terkait pelaksanaan event workshop, 

mengkonfirmasi perguruan tinggi tertarik 

mengikuti dan bersedia hadir, dan yang 

terakhir mengirimkan undangan kepada 

perguruan tinggi, telah dilakukan sesuai 

dengan baik agar terdapat perguruan 

tinggi yang tertarik dan hadir Terbukti 

bahwa terdapat 13 perguruan tinggi yang 

tertarik dan hadir untuk mengikuti 

kegiatan workshop dengan wilayah 

Jakarta dan Bogor menjadi wilayah yang 

paling banya mengikuti kegiatan 

workshop. Hal ini tentu menjadi indikasi 

bahwa pihak penyelenggara yaitu Trans 

Studio Cibubur sukses untuk mengajak 

perguruan tinggi untuk ikut dan 

berpatisipasi pada kegiatan workshop. 

Trans Studio juga siap membantu 

kegiatan wisuda pada perguruan tinggi 

untuk bekeja sama membuat dan 

melaksanakan wisuda secara baik dan 

professional dimana wisuda juga bisa 

dilaksanakan secara daring maupun 

luring di Trans Studio Cibubur. Penelitian 

ini juga bermanfaat untuk para event 

organizer yang ingin mengetahui 

bagaimana tahapan – tahapan untuk 

mencari peseta workshop agar nantinya 

event yang akan diselenggarakan berjalan 

dengan sukses. 

 

SARAN 

Untuk bisa menjaring peseta lebih 

banyak, tentunya perlu adanya 

diversifikasi agar pelaksanaan workshop 

bukan hanya dapat dihadiri secara offline, 

tetapi juga bisa dihadiri secara online. 
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ABSTRACT 

In 2020 the MICE industry in Indonesia due to the Covid-19 pandemic outbreak experienced a setback 

because it was difficult to carry out events offline so that the MICE industry was required to be able to be 

held online so that MICE would be continue. Due to the Covid-19 epidemic, the implementation of the 

Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) for 2020 was held online in collaboration with marketplace 

Shopee. The purpose of this research to know how the roles and responsibilities of the Project Officer 

managing online event, and obstacles during the implementation. The method of data collection by 

triangulation combines the methods of observation, interviews, and documentation. Qualitative research 

method is processed through analysis and reduced to obtain the main conclusions in accordance with the 

research objectives and described descriptively. The results showed that the Project Officer has an 

important role same as if the event was held offline in leading, controlling, and managing from pre, during, 

and post event. Project Officer must have a good approach to team members, negotiation, and good, fast 

and precise ability in making decisions in the face of constraints on internal and external factors. The role 

of the Project Officer must also have sufficient experience in leading the team so that it can encourage the 

improvement of the quality of the team implementing the event. 

 

Keyword: event management, online, project officer 

 

ABSTRAK 

Pada tahun 2020 industri MICE di Indonesia akibat wabah pandemi Covid-19 mengalami kemundurkan 

karena sulit melaksanakan event secara luring (offline) sehingga industri MICE dituntut untuk dapat 

diselenggarakan secara daring (online) agar penyelenggaraan MICE tetap ada. Akibat pademi Covid-19 

penyelenggaraan Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) untuk tahun 2020 diselenggarakan secara 

daring (online) bekerjasama dengan marketplace Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran dan tanggung jawab Project Officer dalam melakukan manajemen penyelenggara acara 

secara daring (online) dan kendala seorang Project Officer selama pelaksanaan event. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan triangulasi menggabungkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Metode penelitian secara kualitatif yang datanya diolah melalui analisis dan direduksi untuk mendapatkan 

kesimpulan pokok sesuai dengan tujuan penelitian dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Project Officer memiliki peran penting sama seperti saat melaksanakan event luring 

(offline) memimpin, mengontrol, dan mengatur persiapan hingga evaluasi penyelenggaraan event. Project 

Officer harus memiliki kemampuan pendekatan yang baik terhadap anggota tim, negosiasi, dan kemampuan 

secara baik, cepat dan tepat dalam menentukan keputusan dalam menghadapi kendala faktor dalam dan 

faktor luar dari pelaksanaan IMFW (Online) 2020. Peran Project Officer juga harus memiliki pengalaman 

yang cukup sesuai dalam memimpin tim sehingga dapat mendorong dalam meningkatkan kualitas tim 

pelaksana event tersebut. 

 

Kata Kunci: manajemen event, daring, Project Officer 
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PENDAHULUAN 

Pada tahun 2020 diakibatkan pandemi 

Covid-19 penyelenggaraan kegiatan di 

Industri MICE di Indonesia mengalami 

kemunduran dikarenakan larangan untuk 

penyelenggaraan acara yang 

mengumpulan orang banyak. Demi 

menjaga keberlangsungan industri MICE 

di Indonesia, kegiatan MICE yang 

awalnya dilakukan secara luring (offline) 

berubah menjadi secara daring (online). 

Kegiatan MICE yang dilaksanakan secara 

daring (online) menjadi tantangan bagi 

para pelaku-pelaku Industri MICE untuk 

lebih dapat mengembangkan ide-ide 

kreatif dan peka terhadap kemajuan 

teknologi yang mendukung 

keberlangsungan kegiatan MICE di 

Indonesia. 

Indonesia Modest Fashion Week 

(IMFW) merupakan event pameran 

(exhibition) dan fashion show modest 

fashion pertama di Indonesia yang 

melibatkan berbagai desainer pakaian 

muslim dan beragam brand pakaian 

muslim di Indonesia. IMFW sudah 

diselenggarakan sejak tahun 2017 hingga 

saat ini. Pada tahun 2020 akibat pandemi 

Covid-19 penyelenggaraan IMFW yang 

sebelumnya dilaksanakan secara luring 

(offline) di Jakarta Convention Centre, 

berubah menjadi event daring (online) 

yang dilaksanakan bekerja sama dengan 

platform marketplace terbesar di 

Indonesia dan Asia Tenggara yaitu 

Shopee. Penyelenggaraan IMFW 

(Online) 2020 mengangkat tema “Modest 

Revolution” dilaksanakan selama empat 

hari dari tanggal 17 Desember – 20 

Desember 2020 yang melibatkan 111 

tenant, 26 desainer dalam dan luar negeri. 

Program utama penyelenggaraan 

IMFW (Online) 2020 yaitu Bazar Online 

Shopee dan Virtual Fashion Show yang 

ditayangkan langsung di Shopee Live 

dengan program pendukung lainnya yaitu 

Fashion Talk yaitu talkshow sebagai pre-

event yang diselenggarakan secara daring 

(online) di Instagram, Modestivities yaitu 

program media promosi tenant setelah 

penayangan program Virtual Fashion 

Show, dan 20.20 Modest Charity yaitu 

program amal sebagai penutup 

penyelenggaraan event IMFW (Online) 

2020. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui mengenai bagaimana peran, 

tanggung jawab, dan kendala yang 

dihadapi Project Officer dalam 

melakukan manajemen event secara 

daring (online), dan melihat hasil 

keberhasilan penyelenggaraan IMFW 

(Online) 2020. Manfaat dari penelitian ini 

untuk memahami proses 

penyelenggaraan online event dan 

bagaimana Project Officer dalam 

melakukan managemen event dari 

persiapan, penyelenggaraan, hingga 

evaluasi event Indonesia Modest Fashion 

Week (Online) 2020 yang 

diselenggarakan secara daring (online) 

yang dilaksanakan bekerjasama dengan 

Shopee. 

Exhibition (pameran) menurut 

Convention Industry Council yang 

dikutip George G. Fenich (2015:21): “An 

event at which products, services, or 

promotional materials are displayed to 

attendees visiting exhibits on the show 

floor.” Jadi yang dapat dipahami 

mengenai pameran yaitu merupakan 

event yang bertujuan untuk 

mempromosikan produk yang menjadi 
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bagian bisnis antara konsumen maupun 

perusahaan yang melibatkan satu momen 

tertentu untuk membentuk jaringan 

kerjasama antara orang-orang yang 

memiliki kepentingan yang sama. 

Dapat diartikan dalam event 

management bahwa Project Officer 

merupakan orang harus dapat memiliki 

potensi untuk memimpin proyek event 

dan mengatur seluruh manajemen yang 

ada dalam proyek event tersebut hingga 

event tersebut berhasil diselenggarakan. 

Abu Hassan Abu Bakar dkk (2011) 

menjelaskan Project Manager / Project 

Officer merupakan orang yang memiliki 

kompetensi skill yang mampu 

memanfaatkan alat dan teknis dalam 

manajemen proyek yang mampu 

mempengaruhi tujuan dan keberhasilan 

kinerja proyek. 

Shaily Nigam (2012), Event 

management merupakan kegiatan yang 

mencangkup keseluruhan kegiatan dari 

merencanakan, mengatur, menyusun 

staff, memimpin dan mengevaluasi 

keseluruhan kegiatan event termasuk 

dalam pemasaran event tersebut yang 

merupakan bagian dari event 

management. Event management 

merupakan kegiatan manajerial yang 

memiliki tujuan mengumpulkan orang- 

orang yang memiliki keahlian dalam 

penyelenggaraan acara untuk memenuhi 

kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan 

event sesuai bidang dan keahliannya 

masing-masing. 

 

METODE PENELITIAN 

Teknik pengumpulan data bersifat 

triangulasi, yaitu menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data secara 

gabungan/simultan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan 

di lapangan kemudian dikonstruksikan 

menjadi hipotesis atau teori. Teknik 

pengumpulan data gabungan melibatkan 

Peneliti menggunakan observasi 

pasrtisipatif, wawancara, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang 

berkaitan. 

Metode Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif studi 

kasus melalui kegiatan pelaksanaan event 

IMFW (Online) 2020. Penelitian 

Kualitatif (Sugiono, 2015: 8-9) 

merupakan metode penelitian naturalistik 

karena dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting). Penelitian 

kualitatif dilakukan pada objek alamiah 

yaitu obyek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek 

tersebut dengan instrumennya adalah 

orang atau human instrument, yaitu 

peneliti itu sendiri. Kemudian data 

tersebut diolah melalui analisis data dan 

direduksi untuk mendapatkan informasi 

pokok sesuai dengan tujuan penelitian 

dan dijabarkan melalui penjelasan 

deskriptif. 

Pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan di event IMFW (Online) 

2020 dengan proses penelitian memakan 

waktu selama 5 (lima) dari bulan Agustus 

hingga Desember tahun 2020 dengan 

peneliti sebagai instrumen (human 

instrument) dalam peran menjadi Project 

Officer dengan metode pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu melalui 

observasi langsung penulis menjadi 

seorang Project Officer untuk merasakan 

langsung, melihat bagaimana persiapan, 

dan pelaksanaan, dan evaluasi apakah 
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penyelenggaraaan event tersebut berhasil 

atau tidak dan melalui studi pustaka 

mengkaitkan teori- teori yang berkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini dengan 

metode analisis data secara deskriptif 

melalui hasil pengumpulan data observasi 

dan studi pustaka yang reduksi hasil data-

data selama melakukan penelitian 

tersebut yang kemudian akan digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penulis ditunjuk sebagai Project 

Officer dalam menjalankan persiapan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan 

IMFW (Online) 2020. Berdasarkan apa 

yang sudah dikerjakan, dapat diketahui 

proses kerja seorang Project Officer 

adalah dimulai dengan membuat job 

description beserta strukturnya. Orang-

orang yang menjadi bagian dari tim 

penyelenggara IMFW (Online) 2020 

merupakan orang yang dipilih langsung 

oleh Project Officer melalui seleksi CV 

(Curriculum Vitae) dan wawancara 

sederhana untuk menentukan tenaga ahli 

yang sesuai untuk mengisi tiap divisi dan 

sub divisi dalam tim penyelenggara. Tim 

penyelenggara IMFW (Online) 2020 

berjumlah 8 orang di luar dari steering 

committee. 

Project Officer bersama steering 

committee kemudian melakukan 

kerjasama dengan Shopee sebagai tempat 

penyelenggaraan IMFW (Online) 2020. 

Dipilihnya Shopee sebagai tempat 

penyelenggaraan IMFW (Online) 2020 

dikarenakan Shopee merupakan digital 

market place nomor satu di Asia 

Tenggara terutama di Indonesia sehingga 

diharapkan pelaksanaan IMFW (Online) 

2020 di platform Shopee ini akan 

memberikan dampak memperluas 

jaringan penginformasian mengenai 

Modest Fashion ke seluruh Indonesia dan 

Asia Tenggara. 

Kemudian dalam proses persiapan 

IMFW (Online) 2020 Project Officer 

melakukan pengawasan kerja tim dengan 

melakukan rapat evaluasi dan progress 

tim dengan tujuan agar tim semakin 

memahami bagaimana pelaksanaan event 

secara online sehingga tiap anggota tim 

memiliki ilmu baru penyelenggaraan 

event online. 

Pada hari pelaksanaan IMFW (Online) 

2020, Project Officer hanya melakukan 

controlling dan pengawasan melalui 

sistem secara teknis di Shopee Live. 

Penyelenggaraan daring (online) 

exhibition (Bazar Online Shopee) pada 

awalnya ditargetkan 130 tenant. Namun 

setelah dilakukan penyeleksian, pada 

akhirnya jumlah tenant yang terlibat 

berjumlah 111 tenant dari berbagai brand 

dengan 59 tenant merupakan Mall (sudah 

official store di platform Shopee) dan 52 

tenant lainnya nonMall (star seller 

Shopee). Selain itu, total jumlah desainer 

yang mengikuti Virtual Fashion Show 

berjumlah 26 desainer dengan 21 

desainer berasal dari dalam negeri dan 5 

lainnya berasal dari luar negeri. 

Selama pelaksanaan IMFW (Online) 

2020 ada beberapa kendala yang dihadapi 

yaitu berasal dari faktor dalam dan dari 

luar. Kurangnya SDM dan munculnya 

stress dalam bekerja merupakan kendala 

yang muncul dari dalam. Keterlambatan 

dealing dengan shopee, penambahan 

program secara mendadak, dan 

keterlambatan pelaksanaan acara menjadi 
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faktor luar yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan IMFW (Online) 2020. 

Pada akhir penyelenggaraan event 

memasuki post event, dilakukan evaluasi 

general keseluruhan acara yang dilakukan 

oleh pihak Shopee bersama dengan 

Steering Committee yang disampaikan 

kepada tim penyelenggara IMFW 

(Online) 2020 pada rapat akhir setelah 

pelaksanaan dengan hasil 

penyelenggaraan IMFW (Online) 2020 

yang dilaksanakan pertama kalinya 

secara daring (online) sudah berhasil. Di 

karena tidak ada pembanding dari tahun 

sebelumnya yang dilaksanakan secara 

luring (offline), keberhasilan 

penyelenggaraan IMFW (Online) 2020 

dapat dilihat dari jumlah penonton 

Shopee Live mencapai 16,437 di atas dari 

rata-rata penayangan Shopee Live di luar 

event, dengan total jumlah 111 tenant dan 

26 desainer yang terlibat dalam 

penyelenggaraan event. Jumlah pembeli 

dalam event IMFW (Online) 2020 

mencapai 16,121 buyers dengan 90% 

lebih merupakan pembeli berjenis 

kelamin perempuan. 

 

Pembahasan 

Dalam penyelenggaraan IMFW 

(Online) 2020 peran dan tanggung jawab 

Project Officer dalam penyelenggaraan 

event daring (online) memiliki garis besar 

yang sama dengan Project Officer dalam 

menyelenggarakaan event secara luring 

(offline), yaitu dapat dilihat sebagai 

berikut: 

(1) Membuat struktur organisasi dan 

membuat job description untuk tim 

penyelenggara IMFW (Online) 2020; (2) 

Mencari dan menentukan tenaga ahli 

yang sesuai dengan bidang job 

description yang sudah dibuat; (3) 

Melakukan kerjasama dengan Shopee 

Indonesia dan pihak- pihak lainnya yang 

mendukung pelaksanaan IMFW (Online) 

2020; (4) Memimpin rapat evaluasi 

mingguan dan progress mingguan 

bersama tim pelaksana IMFW (Online) 

2020; (5) Mengawasi kerja tim pelaksana 

IMFW (Online) 2020 saat hari 

pelaksanaan event; dan (6)Menerima 

hasil evaluasi akhir keseluruhan kegiatan 

penyelenggaraan IMFW (Online) 2020 

yang sudah dilaksanakan. 

Managemen event yang dilakukan 

Project Officer dalam menangani event 

daring (online) maupun luring (offline) 

tetap sama meskipun ada perbedaan 

jumlah anggota tim dari penyelenggaraan 

event daring (online) tidak melibatkan 

banyak orang dalam pelaksanaannya. 

Project Officer harus menyiapkan secara 

baik dari tim penyelenggara dan tenaga- 

tenaga ahli yang berkompeten dalam 

bidangnya. Kemudian Project Officer 

harus dapat mengatur, mengontrol dan 

mengawasi kegiatan persiapan pe-

nyelenggaraan event hingga pelaksanaan 

serta evaluasi pelaksanaan event agar tim 

dapat bekerjasama dalam mewujudkan 

tujuan dari penyelenggaraan event 

tersebut. 

Project Officer juga berperan dalam 

menyelesaikan kendala yang dihadapai 

selama penyelenggaraan IMFW (Online) 

2020 yang muncul dari faktor luar dan 

faktor dalam. Solusi yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan faktor 

dari dalam (internal) yaitu dengan 

melakukan pendekatan kepada tim 

mengenai kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dan diselesaikan secara bersama 

melalui diskusi dan berbagi kesusahan 
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antar anggota untuk meringankan beban 

tiap anggota. Project Officer juga harus 

memiliki kemampuan lebih sehingga 

dapat membantu menangani tugas yang 

tidak dapat diselesaikan anggotanya. 

Dalam menyelesaikan kendala dari faktor 

luar, Project Officer harus memiliki 

kemampuan negosiasi yang baik untuk 

mendapatkan win-win solution terutama 

dari penambahan program yang 

mendadak dan juga memiliki kemampuan 

menentukan keputusan secara cepat dan 

tepat. 

 

KESIMPULAN 

Project Officer dalam 

penyelenggaraan event daring (online) 

memiliki peran dan tanggung jawab yang 

sama seperti event luring (offline) 

melalui kegiatan pengorganisasian tim, 

mengontrol tim, dan memimpin tim. 

Project Officer penting dalam manajemen 

event penyelenggaraan IMFW (Online) 

2020 dari mempersiapkan, melaksanakan 

hingga evaluasi event agar berjalan sesuai 

dengan tujuan event tersebut. Project 

Officer harus memiliki kemampuan 

pendekatan yang baik terhadap anggota 

tim, negosiasi, dan kemampuan secara 

baik dan cepat dan tepat dalam 

menentukan keputusan dalam 

menghadapi kendala faktor dalam dan 

faktor luar dari pelaksanaan IMFW 

(Online) 2020. 

 

SARAN 

Peran Project Officer juga harus 

memiliki pengalaman yang cukup sesuai 

dalam memimpin tim sehingga dapat 

mendorong dalam meningkatkan kualitas 

tim pelaksana event tersebut. 
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ABSTRACT 

Stakeholder Meeting for the Development of the Indonesian Exhibition Industry 2020 was held in order to 

discuss the impact of the global pandemic on the exhibition industry by the Ministry of Tourism and 

Creative Economy. The registration process is one of the important things for the success of the Stakeholder 

Meeting for the Development of the Indonesian Exhibition Industry 2020. This research was conducted to 

prove the effectiveness of the registration process for the Stakeholder Meeting for the Development of the 

Indonesian Exhibition Industry 2020, especially the exhibition industry. The data processing method used 

is a Likert scale by distributing questionnaires to respondents and the final result will reveal in description. 

From the process, the Likert scale shows that it is useful in measuring the effectiveness of registration 

activities. The implications of this research can be used to evaluate the registration process for other MICE 

(Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) activities. 

 

Keyword: Effectiveness, Meeting, Pandemic, Likert, Registration. 

 

ABSTRAK 

Stakeholder Meeting Perkembangan Industri Pameran Indonesia 2020 diadakan dalam rangka 

membicarakan dampak pandemik global terhadap industri pameran oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Proses Registrasi merupakan salah satu hal penting untuk menyukseskan kegiatan 

Stakeholder Meeting Perkembangan Industri Pameran Indonesia 2020. Penelitian ini dilakukan untuk 

membuktikan efektifitas dari proses registrasi yang dilakukan pada acara Stakeholder Meeting 

Perkembangan Industri Pameran Indonesia 2020 khususnya industry pameran. Metode pengolahan data 

yang digunakan adalah skala Likert dengan menyebarkan questioner kepada responden kemudian hasilnya 

dijabarkan secara deskriptif. Dari Proses tersebut menunjukkan skala Likert berguna dalam mengukur 

efektifitas dari kegiatan registrasi. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi proses 

registrasi pada kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) lainnya. 

 

Kata Kunci: Pertemuan, Efektifitas, Pandemik, Likert, Registrasi 

 

PENDAHULUAN 

Industri bisnis MICE (Meeting, 

Incentive, Conference, and Exhibition) 

merupakan bagian dari industri bisnis 

kreatif di bidang jasa. Bisnis ini cukup 

berpengaruh dalam menggerakkan 

perekonomian Indonesia karena 

Wisatawan MICE memiliki tingkat rata-

rata lama tinggal dan Average Spending 

per Arrival (ASPA) lebih tinggi 

dibanding wisatawan leisure (Rizky 

Handayani:2020). Namun pada bulan 

Maret 2020 Indonesia menjadi salah satu 

negara yang terkena dampak virus global 

yaitu COVID-19. Karena adanya laporan 

tersebut pemerintah menyadari 

penurunan drastis dari sektor unggulan 

ini bagi perekonomian yaitu kerugian 

sebesar Rp 6,9 triliun. Serta berdampak 

pada total 90.000 pekerja. 

(IVENDO:2020). 

Instansi badan pemerintah yaitu 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif kemudian membuat agenda yang 

salah satunya untuk membangkitkan 

kembali bisnis MICE di Indonesia yaitu 

mailto:desikurn11@gmail.com
mailto:rimsky.judisseno@bisnis.pnj.ac.id
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dengan mengadakan pertemuan yang 

melibatkan Stakeholder yang bergerak 

dibidang bisnis MICE serta mengikut 

sertakan pula pihak – pihak yang nantinya 

juga terlibat secara langsung ataupun 

tidak langsung seperti badan 

pemerintahan daerah, kepolisian dan juga 

vendor – vendor, kemudian agenda itu 

disebut dengan Stakeholder Meeting 

Perkembangan Industri Pameran 

Indonesia 2020. 

Dalam pelaksanaan pertemuan ini ada 

beberapa hal yang dilakukan untuk 

dipersiapkan yaitu, venue management, 

stage management, promotion, content, 

accommodation transportation, 

registration, dsb. Registrasi akan menjadi 

pembahasan utama. 

 

Rumusan Masalah 

Berikut merupakan rumusan masalah 

yang akan dibahas mengenai efektifitas 

registrasi yang digunakan pada acara 

tersebut: 

1. Apakah Skala Likert bisa digunakan 

untuk membuktikan efektifitas 

registrasi? 

2. Apakah tahapan – tahapan registrasi 

dapat dibuktikan efektifitasnya dengan 

menggunakan Skala Likert? 

 

LITERATURE REVIEW 

Menurut Kesrul (2004:3) MICE 

sebagai suatu kegiatan kepariwisataan 

yang aktifitasnya merupakan perpaduan 

antara leisure dan business, biasanya 

melibatkan sekelompok orang secara 

bersama-sama, rangkaian kegiatannya 

dalam bentuk Meetings, Incentive 

Travels, Conventions, Congresses, 

Conference dan Exhibition, penyeleng-

araan pertemuan, dan pameran yang 

dilakukan untuk kegiatan wisata. 

Pengertian dari masing – masing 

rangkaiannya sebagai berikut : 

1. Meeting, adalah suatu pertemuan atau 

persidangan yang diselenggarakan 

oleh kelompok orang yang tergabung 

dalam asosiasi, perkumpulan atau 

perserikatan dengan tujuan 

mengembangkan profesionalisme, 

peningkatan sumber daya manusia, 

menggalang kerjasama anggota dan 

pengurus, menyebarluaskan informasi 

terbaru, publikasi, hubungan 

kemasyarakatan. 

2. Incentive, adalah Bahwa Insentive 

merupakan hadiah atau penghargaan 

yang diberikan oleh suatu perusahaan 

kepada karyawan, klien, atau 

konsumen. Bentuknya bisa berupa 

uang, paket wisata atau barang, 

3. Conference, adalah Conference atau 

konferensi adalah suatu pertemuan 

yang diselenggarakan terutama 

mengenai bentuk- bentuk tata karena, 

adat atau kebiasaan yang berdasarkan 

mufakat umum, dua perjanjian antara 

negara-negara para penguasa 

pemerintahan atau perjanjian 

international mengenai topik tawanan 

perang dan sebagainya, 

4. Exhibition, adalah Pameran 

merupakan suatu kegiatan untuk 

menyebar luaskan informasi dan 

promosi yang ada hubungannya 

dengan penyelenggaraan konvensi 

atau yang ada kaitannya dengan 

pariwisata. 

Kemudian berikut penjelasan tentang 

Registrasi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008:285) adalah proses 

mendaftar untuk terdaftar yang berarti 

terlihat sebuah proses dimana yang 
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tadinya belum terdaftar, kemudian 

melakukan pendaftaran agar tersimpan 

yang nantinya akan digunakan dalam 

proses pendaftaran tertentu.  

Selanjutnya. Menurut Gunawijaya dkk 

(2006:35) tahapan Registrasi dibagi 

menjadi dua tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pendataan 

Dalam tahap pendataan ini, peserta 

harus mendapatkan apa yang 

didapatkannya dalam pertemuan 

tersebut sesuai dengan biaya yang 

telah dibayarkan, baik berupa fasilitas, 

kegiatan, maupun berupa materi atau 

bahan- bahan yang akan diterima. 

Kepada calon peserta yang sudah 

terdaftar akan dikirim surat konfirmasi 

atau “Letter of Acceptance” (LOA), 

disamping informasi-informasi lain 

tentang hal-hal yang h arus mereka 

lakukan sehubungan dengan 

keikutsertaan mereka dalam 

pertemuan tersebut. Kelengkapan data 

dan informasi tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran 

proses pendaftaran ulang saat event 

berlangsung. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan pertemuan, 

semua peserta harus melakukan 

pendaftaran, baik bagi yang sudah 

terdaftar sebelumnya maupun yang 

belum. Maka pada saat pelaksanaan 

pertemuan ada dua macam registrasi 

yang harus disiapkan yaitu: 

a. Pendaftaran ulang (Re-registration) 

adalah pendaftaran yang dilakukan 

oleh calon peserta yan sudah 

terdaftar sebelumnya Langkah - 

langkah yang dilakukan sebagai 

berikut: 

- Peserta menujukkan konfirmasi 

registrasi atau Letter of 

Acceptance (LOA) kepada 

petugas registrasi. 

- Petugas registrasi mencocokan 

dengan data peserta yang telah 

disiapkan di secretariat. 

- Data yang diperiksa apabila 

sudah cocok maka akan 

diberikan merchandise dan juga 

kalau ada juga booklet. 

b. Pendaftaran ditempat (Onsite 

Registration / go show) Calon 

peserta yang belum pernah 

melakukan registrasi sebelumnya, 

maka calon peserta tersebut dapat 

melakukan pendaftaran di tempat 

(Onsite registration) yaitu dengan 

mengikuti prosedur yang dilakukan 

pada acara tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian data dilakukan 

yaitu pada tanggal 5 November 2020 

yang merupakan waktu 

penyelenggaraan kegiatan Stakeholder 

Meeting Perkembangan Industri 

Pameran Indonesia 2020 yang 

bertempat di Mandarin Hotel. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu 

dengan menggunakan metode 

observasi menjadi bagian dari staff 

registrasi Offline dan juga 

dokumentasi dengan mengabadikan 

gambar yang digunakan saat kegiatan 

berlangsung. 

3. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang 

digunakan yaitu metode Kualitatif, 
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metode tersebut dianggap bisa 

menjelaskan hasil dari pengolahan 

data secara rinci dan menyeluruh. 

Pengumpulan data diambil dari hasil 

pendapat karyawan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

terlibat pada Event Stakeholder 

Meeting Perkembangan Industri 

Pameran Indonesia 2020 dengan 

pemberian angket yang nantinya diisi 

oleh responden terdiri dari lima 

pernyataan yang kemudian di olah 

menggunakan Teknik Skala Likert, 

menurut Sugiyono (2014:132) Skala 

Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Teknik ini 

dinilai efektif membuktikan efektifitas 

dari bidang yang dibahas dan dengan 

responden yang tersedia bisa 

menghasilkan hasil penelitian yang 

baik, selain itu juga terdapat observasi 

dimana meneliti dan mengamati 

keadaan yang sedang terjadi kemudian 

dokumentasi berupa gambar untuk 

memberikan bukti jelas suasana secara 

visual. Hasil penelitian akan berupa 

deskripsi dari proses pengambilan, 

pengolahan dan analisis data. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Stakeholder Meeting Perkembangan 

Industri Pameran Indonesia 2020 

merupakan rangkaian agenda acara yang 

diselenggarakan oleh Kemenparekraf 

(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif) yang bekerja sama dengan 

Kemenkomarves (Kementerian Pereko-

nomian Kemaritiman dan Investasi RI) 

dan ASPERAPI (Dewan Pengurus Pusat 

Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia) 

untuk merangkul berbagai kementerian di 

Indonesia, Stakeholder dan pemerintah 

daerah agar bersama membangun dan 

membuka Kembali kota – kota besar di 

Indonesia sebagai destinasi wisata dan 

destinasi kegiatan MICE nasional 

maupun internasional setalah masuknya 

virus COVID-19 ke Indonesia. 

Pada kegiatan Stakeholder Meeting 

Perkembangan Industri Pameran 

Indonesia 2020 dipertimbangkan dalam 

proses registrasi pesertanya harus 

memperhatikan tentang penerapan 

protokol kesehatan, kemudahan, 

keamanan dan juga penyesuaian 

anggaran. Dalam hal ini registrasi dibagi 

menjadi dua tahap yaitu registrasi online 

dan registrasi Offl ine . 

 

1. Registrasi Offline 

Registrasi Offline yang digunakan 

pada acara ini dengan cara manual yaitu 

dengan menulis data diri diatas kertas 

menggunakan alat tulis pena. Telah 

dikumpulkan hasil dari disebarkannya 

sepuluh sample dan kembali sebanyak 

lima sample tentang efektif tidaknya 

Registrasi Offline apabila berbasis 

manual terhadap kegiatan Stakeholder 

Meeting Perkembangan Industri Pameran 

Indonesia 2020 tersaji pada Grafik 1.1 

sebagai berikut: 

 

Grafik 1. Pengukuran Skala efektif 

tidaknya Registrasi Offline 

menggunakan Manual 
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Sumber: Data diolah Penulis,2021 

 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RG : Ragu – Ragu 

TS : Tidak Setuju 

ST : Sangat Tidak Setuju 

 

Pernyataan yang diajukan adalah: 

1. Bisa digunakan ditengah pandemi 

COVID-19 

2. Tidak banyak mengeluarkan 

anggaran. 

3. Tidak menggunakan banyak rincian 

dan memudahkan pengumpulan data 

peserta. 

4. Waktu untuk mendesain bumper dan 

format data yang perlu diisi peserta 

hanya memerlukan waktu yang 

singkat. 

5. Data peserta yang dikumpulkan bisa 

lebih lengkap. 

Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa 

skor yang didapatkan untuk Pernyataan 

Pertama sebesar 1 skor untuk pilihan 

sangat setuju, 2 skor untuk pilihan setuju, 

1 skor untuk ragu- ragu, 1 skor untuk 

tidak setuju dan 0 skor untuk sangat tidak 

setuju. Kemudian untuk Pernyataan 

Kedua sebesar 2 skor untuk sangat setuju, 

1 skor untuk setuju, 1 skor untuk ragu-

ragu, 1 skor untuk tidak setuju, dan 0 skor 

untuk sangat tidak setuju. Kemudian 

untuk Pernyataan Ketiga sebesar 1 skor 

untuk sangat setuju, 2 skor untuk setuju, 

1 skor untuk ragu-ragu, 1 skor untuk tidak 

setuju, 0 skor untuk sangat tidak setuju. 

Selanjutnya, Pernyataan ke empat 

didapatkan 2 skor untuk sangat setuju, 1 

skor untuk setuju, 1 skor untuk ragu – 

ragu, 1 skor untuk tidak setuju dan 0 skor 

sangat tidak setuju. Terakhir, untuk 

Pernyataan Kelima didapatkan 1 skor 

untuk sangat setuju, 2 skor untuk setuju, 

1 skor untuk ragu-ragu, 1 skor untuk tidak 

setuju, dan 0 skor untuk sangat tidak 

setuju. Kemudian dihitung total skor 

Likert sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju, diberi nilai 5  

S : Setuju, diberi nilai 4 

RG : Ragu-ragu, diberi nilai 3  

TS : Tidak Setuju, diberi nilai 2 

ST : Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1 

 

Total Skor Likert untuk Pernyataan 

pertama dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 5 

S = 2 responden x 4 = 8 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 18 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (18/25)x100 

Indeks (%) = 72% 
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Indeks 0%–19,99% : Sangat Tidak Setuju 

Indeks 20%–39,99% : Tidak Setuju 

Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu 

Indeks 60% – 79,99%  : Setuju 

Indeks 80% – 100% : Sangat Setuju 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 72% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline berbasis 

manual yang dilakukan bisa digunakan 

ditengah pandemi COVID-19. 

Selanjutnya, untuk pernyataan kedua 

yaitu tidak banyak mengeluarkan 

anggaran dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 10 

S = 2 responden x 4 = 4 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 19 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (19/25)x100 

Indeks (%) = 76% 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 76% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline berbasis 

manual yang dilakukan tidak banyak 

mengeluarkan anggaran. 

Selanjutnya, untuk pernyataan ketiga 

yaitu Tidak menggunakan banyak rincian 

dan memudahkan pengumpulan data 

peserta.Dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 5 

S = 2 responden x 4 = 8 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 18 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (18 / 25)x100 

Indeks (%) = 72% 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 72% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline dengan 

metode manual yang dilakukan Tidak 

menggunakan banyak rincian dan 

memudahkan pengumpulan data peserta 

Selanjutnya, untuk pernyataan 

keempat yaitu Waktu untuk mendesain 

bumper dan format data yang perlu diisi 

peserta hanya memerlukan waktu yang 

singkat. Dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 10 

S = 2 responden x 4 = 4 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 18 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 
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(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (19 / 25) x 100 

Indeks (%) = 76% 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 76% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline berbasis 

manual yang dilakukan Waktu untuk 

mendesain bumper dan format data yang 

perlu diisi peserta hanya memerlukan 

waktu yang singkat. 

Selanjutnya, untuk pernyataan kelima 

yaitu Data peserta yang dikumpulkan bisa 

lebih lengkap. dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 5 

S = 2 responden x 4 = 8 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 18 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (18 / 25) x 100 

Indeks (%) = 72% 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 72% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline dengan 

metode manual yang dilakukan Data 

peserta yang dikumpulkan bisa lebih 

lengkap. 

Kemudian untuk mengukur apakah 

efektif tidaknya menggunakan registrasi 

manual maka dilakukan perbandingan 

dengan apabila menggunakan basis 

teknologi. Pengukuran Skala Efektif 

tidaknya Registrasi Offline menggunakan 

basis Teknologi tersaji pada Grafik 1.2 

sebagai berikut: 

 

Grafik 1.2 Pengukuran Skala efektif 

tidaknya Registrasi Offline 

menggunakan basis Teknologi 

 
Sumber: Data diolah Penulis,2021 

 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RG : Ragu – Ragu 

TS : Tidak Setuju 

ST : Sangat Tidak Setuju 

 

Pernyataan yang diajukan adalah: 

1. Bisa digunakan ditengah pandemi 

COVID-19 

2. Tidak banyak mengeluarkan 

anggaran. 

3. Tidak menggunakan banyak rincian 

dan memudahkan pengumpulan data 

peserta. 

4. Waktu untuk mendesain bumper dan 

format data yang perlu diisi peserta 

hanya memerlukan waktu yang 

singkat. 

5. Data peserta yang dikumpulkan bisa 

lebih lengkap. 
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Berdasarkan Grafik 1.1, terlihat bahwa 

skor yang didapatkan untuk Pernyataan 

Pertama sebesar 2 skor untuk pilihan 

sangat setuju, 1 skor untuk pilihan setuju, 

1 skor untuk ragu- ragu, 1 skor untuk 

tidak setuju dan 0 skor untuk sangat tidak 

setuju. Kemudian untuk Pernyataan 

Kedua sebesar 0 skor untuk sangat setuju, 

1 skor untuk setuju, 2 skor untuk ragu-

ragu, 1 skor untuk tidak setuju, dan 1 skor 

untuk sangat tidak setuju. Kemudian 

untuk Pernyataan Ketiga sebesar 1 skor 

untuk sangat setuju, 1 skor untuk setuju, 

2 skor untuk ragu-ragu, 1 skor untuk tidak 

setuju, 0 skor untuk sangat tidak setuju. 

Selanjutnya, Pernyataan ke empat 

didapatkan 0 skor untuk sangat setuju, 1 

skor untuk setuju, 1 skor untuk ragu – 

ragu, 2 skor untuk tidak setuju dan 1 skor 

sangat tidak setuju. Terakhir, untuk 

Pernyataan Kelima didapatkan 1 skor 

untuk sangat setuju, 2 skor untuk setuju, 

1 skor untuk ragu-ragu, 0 skor untuk tidak 

setuju, dan 1 skor untuk sangat tidak 

setuju. Kemudian dihitung total skor 

Likert sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju, diberi nilai 5  

S : Setuju, diberi nilai 4 

RG : Ragu-ragu, diberi nilai 3  

TS : Tidak Setuju, diberi nilai 2 

ST : Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1 

 

Total Skor Likert untuk Pernyataan 

pertama dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 10 

S = 2 responden x 4 = 4 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 19 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (19 / 25) x 100 

Indeks (%) = 76% 

 

Indeks 0%–19,99% : Sangat Tidak Setuju 

Indeks 20%–39,99% : Tidak Setuju 

Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu 

Indeks 60% – 79,99%  : Setuju 

Indeks 80% – 100% : Sangat Setuju 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 76% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline berbasis 

teknologi yang dilakukan bisa digunakan 

ditengah pandemi COVID-19. 

Selanjutnya, untuk pernyataan kedua 

yaitu tidak banyak mengeluarkan 

anggaran dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 0 

S = 2 responden x 4 = 4 

RG = 1 responden x 3 = 6 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 1 

Total skornya sebanyak 13 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (13 / 25) x 100 

Indeks (%) = 52% 
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Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 52% yang 

mengartikan responden ragu-ragu dengan 

pernyataan Registrasi Offline berbasis 

teknologi yang dilakukan tidak banyak 

mengeluarkan anggaran. 

Selanjutnya, untuk pernyataan ketiga 

yaitu Tidak menggunakan banyak rincian 

dan memudahkan pengumpulan data 

peserta.Dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 5 

S = 2 responden x 4 = 4 

RG = 1 responden x 3 = 6 

TS = 1 responden x 2 = 2 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 17 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (17 / 25) x 100 

Indeks (%) = 68% 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 68% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline dengan 

berbasis teknologi yang dilakukan Tidak 

menggunakan banyak rincian dan 

memudahkan pengumpulan data peserta 

Selanjutnya, untuk pernyataan 

keempat yaitu Waktu untuk mendesain 

bumper dan format data yang perlu diisi 

peserta hanya memerlukan waktu yang 

singkat. Dapat dilihat dari perhitungan 

dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 5 

S = 2 responden x 4 = 4 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 4 

ST = 0 responden x 1 = 0 

Total skornya sebanyak 16 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (16 / 25) x 100 

Indeks (%) = 64% 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 64% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline berbasis 

teknologi yang dilakukan Waktu untuk 

mendesain bumper dan format data yang 

perlu diisi peserta hanya memerlukan 

waktu yang singkat. 

Selanjutnya, untuk pernyataan kelima 

yaitu Data peserta yang dikumpulkan bisa 

lebih lengkap.Dapat dilihat dari 

perhitungan dibawah ini: 

SS = 1 responden x 5 = 5 

S = 2 responden x 4 = 8 

RG = 1 responden x 3 = 3 

TS = 1 responden x 2 = 0 

ST = 0 responden x 1 = 1 

Total skornya sebanyak 17 

 

Skor Maksimum (jumlah responden x 

skor tertinggi likert) = 5 x 5 = 25 

Skor Minimum (jumlah responden x skor 

terendah likert) = 5 x 1 = 5 

 

(%) = (Total Skor/Skor Maksimum)x100 

(%) = (17 / 25) x 100 

Indeks (%) = 68% 
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Dari perhitungan tersebut didapatkan 

angka presentasi sebesar 68% yang 

mengartikan responden setuju dengan 

pernyataan Registrasi Offline dengan 

metode manual yang dilakukan Data 

peserta yang dikumpulkan bisa lebih 

lengkap. 

Hasil perbandingan pada Grafik 1.1 

dan 1.2 di atas menunjukkan kalau 

registrasi Offline menggunakan metode 

manual dinilai lebih efektif apabila 

dibandingkan dengan registrasi Offline 

berbasis teknologi karena sesuai dengan 

pertimbangan yang digunakan. Namun 

dalam skala tersebut registrasi manual 

menggunakan kertas dan pena bisa terjadi 

interaksi tidak langsung yang 

memungkinkan penyebaran virus. Skala 

Likert terbukti bisa menilai efektifitas 

dari tahapan registrasi yang dilakukan 

secara lebih detail dan akurat. 

Apabila dibandingkan dengan proses 

registrasi yang berlangsung dengan teori 

menurut Gunawan terdapat proses yang 

dipersingkat, seperti menurut teori 

pengambilan data berlangsung dua kali 

namun saat berlangsungnya kegiatan ini 

hanya sekali pengambilan data yaitu 

setelah menerima (Letter Of Acceptance) 

LOA. 

 

2. Faktor – faktor Hambatan 

Registrasi 

Kendala yang dialami seperti masih 

adanya sentuhan tidak langsung saat 

penggunaan alat tulis, data yang terpisah-

pisah di kertas yang banyak dan data 

ganda, data yang diisi tidak langsung 

digolongkan kedalam poin tertentu. 

 

KESIMPULAN 

Sistem registrasi yang digunakan pada 

penyelenggaraan event Stakeholder 

Meeting Perkembangan Industri Pameran 

Indonesia 2020 dilakukan dengan sangat 

sederhana dibandingkan dengan 

registrasi yang dijabarkan pada teori 

registrasi menurut Gunawan dan juga 

tahapannya memperhatikan pertimbang-

an-pertimbangan efektifitas untuk 

kondisi saat itu. Penyederhanaan yang 

dimaksud ialah proses- nya dengan 

memberikan surat undangan dan apabila 

telah mengkonfirmasi kedatangan saat 

hari pelaksanaan bisa langsung mengisi 

data diri. Pemilihan metode dan alat 

registrasinya dinilai sudah efektif dilihat 

dari hasil skala efektifitas. Hasil 

menunjukkan kalau proses registrasi 

Offline yang berlangsung menyatakan 

setuju dengan efektifitasnya dari aspek 

bisa digunakan ditengah pandemic 

COVID-19, tidak menggunakan banyak 

rincian dan memudahkan pengumpulan 

data peserta, data yang dikumpulkan juga 

lebih mudah diakses dan lebih lengkap, 

Walaupun demikian ada beberapa 

kekurangan pada setiap sistem atau 

metode yang digunakan seperti data yang 

diisi kurang terperinci juga masih adanya 

sentuhan tidak langsung untuk registrasi 

Offline menggunakan cara manual. Hasil 

dari penelitian ini bisa menjadi 

pertimbangan gambaran penggunaan 

registrasi Offline saat pandemik COVID-

19 berlangsung. 
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ABSTRACT 

Business actors in the MICE industry are one of the many parties who have felt the impact of the decline in 

business activities as a result of the COVID-19 pandemic, therefore the Ministry of Tourism and Creative 

Economy took the initiative to revive the MICE industry by holding a national forum which was held in a 

hybrid system with two methods implementations, offline at the event venue and online via the zoom 

platform. This study examines the implementation of online and offline registration which is applied to the 

event "The 8th Indonesia Business Event Forum 2020" held at the Jakarta Convention Center on December 

8, 2021. The purpose of this study is to determine the preparation, and procedures for online and offline 

registration. by minimizing physical contact between participants and registration staff. The research 

method used is descriptive qualitative analysis method, which analyzing data by investigating, describing, 

describing, and explaining the data to be analyzed and used as a series from the preparation stage, handling 

stage, to the obstacles and solutions encountered. The results of this journal provide an overview of how to 

prepare participant registration before the event is held, explain how to register online and offline 

participants when re-registering at the venue, and face problems in the participant registration process at 

the "The 8th Indonesia Business Event Forum 2020" event. 

 

Keyword: Hybrid Event, Implementation of registration, Procedure, Registration 

 

ABSTRAK 

Pelaku usaha di industri MICE merupakan salah satu dari sekian banyak pihak yang merasakan dampak 

penurunan kegiatan usaha akibat dari pandemi COVID-19, oleh karena itu Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif berinisiatif untuk membangkitkan kembali industri MICE dengan menyelenggarakan 

forum nasional yang diadakan secara hybrid dengan dua metode pelaksanaan yaitu secara offline di venue 

acara dan online melalui aplikasi zoom. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan registrasi secara online 

dan offline yang diterapkan pada event “The 8th Indonesia Business Event Forum 2020” yang 

diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 8 Desember 2021. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui persiapan, dan prosedur registrasi secara online dan offline dengan meminimalisir 

adanya kontak fisik antara peserta dan staff registrasi. Metode penelitian yang digunakan 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 bagaimana mempersiapkan registrasi peserta sebelum event terselenggara, menjelaskan 

bagaimana prosedur registrasi peserta secara online dan offline saat registrasi ulang di venue, dan 

menghadapi masalah dalam proses registrasi peserta pada event “The 8th Indonesia Business Event Forum 

2020” 

 

Kata Kunci: Event hybrid, Pelaksanaan registrasi, Prosedur, Registrasi 
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PENDAHULUAN 

Seiring merebaknya Corona Virus 

Disease (COVID-19) ke seluruh belahan 

dunia, seluruh kegiatan perkumpulan 

kerumunan harus tutup sementara hingga 

waktu yang tidak bisa diperkirakan, demi 

mengantisipasi adanya penularan virus 

corona atau COVID-19 ini. Maka 

mengakibatkan kedatangan wisatawan 

asing untuk masuk ke negara lain dengan 

tujuan apapun dibatasi mengakibatkan 

kelumpuhan industri pariwisata 

khususnya MICE di dunia, tak terkecuali 

Indonesia. 

Oleh sebab itu, upaya untuk tetap 

menjaga asa untuk bertahan di tengah 

situasi yang ada harus dilakukan. 

Teknologi berperan besar dalam 

menjamin suksesnya kegiatan (event) 

terutama jika diselenggarakan pada saat 

situasi new normal atau setelah 

berakhirnya COVID-19. Para PCO 

melakukan inovasi dengan 

menyelenggarakan event hybrid sebagai 

upaya untuk membangkitkan kembali 

industri MICE. Event Hybrid adalah 

sebuah terobosan futuristik untuk 

menggabungkan dua metode 

penyelenggaraan event dalam satu   

kegiatan    yaitu    online    dan offline. 

Dalam penyelenggaraan event hybrid ini 

juga harus menerapkan protokol 

kesehatan pada setiap program acaranya 

termasuk juga saat pelaksaan registrasi. 

Pelaksanaan registrasi pada event 

hybrid “The 8th Indonesia Business 

Event Forum 2020” mengharuskan untuk 

membagi alur registrasi peserta menjadi 

dengan membedakan alur registrasi 

peserta yang akan hadir pada event 

tersebut secara online maupun offline. 

Registrasi merupakan sebuah langkah 

awal bagi para peserta untuk bisa 

menghadiri event “The 8th Indonesia 

Business Event Forum 2020”. Oleh 

karena itu persiapan dan prosedur 

pelaksanaan registrasi harus diperhatikan 

dengan baik. 

Menurut Anderson (2010:273) 

registrasi adalah: “Registration is the first 

place that your guest have contact, coach 

registration personnel on what to say 

when greeting guests”, yang berarti, 

registrasi adalah tempat pertama untuk 

para tamu. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan waktu penelitian 

Adapun yang menjadi tempat 

penelitian ini adalah Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang 

menjadi tempat mahasiswa melakukan 

job traning dalam melaksanakan tugas 

akhirnya sebagai penyelenggara event 

“The 8th Indonesia Business Event 

Forum 2020” 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah event “The 

8th Indonesia Business Event Forum 

2020” yang diselenggarakan pada 

tanggal 8 Desember 2020 di Jakarta 

Convention Center 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan 

observasi dengan ikut serta menjadi 

salah satu staff registrasi serta 

mengamati kegiatan event “The 8th 

Indonesia Business Event Forum 

2020” secara langsung 

4. Metode analisa data 

Metode analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
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analisa deskritif kualitatif dimana 

dalam penelitian ini analisa yang 

diplih untuk eksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan acara dengan jelas 

mendeskripsikan model registrasi 

yang digunakan dalam pelaksanaan 

Event The 8th Indonesia Business 

Event Forum 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Registrasi pada event hybrid “The 8th 

Indonesia Business Event Forum” 

diselenggarakan secara online melalui 

platform MICE.ID. 

Berikut adalah prosedur pelaksanaan 

registrasi secara online yang dijabarkan 

melalui flowchart dengan dibagi ke 

dalam dua alur yaitu alur registrasi awal 

dan alur registrasi ulang sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Alur Registrasi Awal 

(Peserta Online dan Offline) 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
Sumber: Hasil data olahan tahun 2020 

 

Berikut adalah penjelasan dari alur 

proses registrasi awal (Peserta Online dan 

Offline): 

1. Menentukan calon peserta yang akan 

diundang. Tahap awal dalam registrasi 

event “The 8th Indonesia Business 

Event Forum 2020” adalah 

menentukan calon peserta yang akan 

diundang. Kriteria peserta yang 

diundang adalah para Professional 

Confences Organizer (PCO), 

Professional Exhibition Organizer 

(PEO), stakeholder terkait industry 

MICE, dan perguruan tinggi yang 

mempunyai program studi MICE. 

2. Mengirimkan undangan kepada calon 

peserta. Setelah menentukan tamu 

undangan, panitia mengirimkan 

undangan berbentuk undangan 

elektronik ke kontak para peserta. 

3. Peserta mendaftar ke website yang 

ditentukan panitia melalui link yang 

tertera dalam undangan Dalam 

undangan yang telah dikirimkan oleh 

penyelenggara, peserta boleh memilih 

untuk hadir secara online maupun 

offline dengan melakukan pendaftaran 

melalui website tersebut yang tertera 

di undangan. 

4. Panitia mengirimkan konfirmasi 

melalui email dan whatsapp berupa 

barcode (untuk peserta offline) dan 

atau link zoom (untuk peserta online) 

setelah peserta selesai melakukan 

pendaftaran di website yang tertera di 

undangan. 

 

  

Mulai 

Menentukan calon peserta yang akan di undang 

Mengirimkan undangan kepada calon peserta 

Peserta mendaftar 

sebagai peserta offline 

Peserta mendaftar 

sebagai peserta online 

Penyelenggara 

mengirimkan 

konfirmasi melalui 

email berupa barcode 

Penyelenggara 

mengirimkan 

konfirmasi melalui 

email berupa link zoom 

Selesai selesai 
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Gambar 2. Alur Proses Pelaksanaan 

Registrasi Ulang (Khusus Peserta 

Offline) 

 
Sumber: Hasil data olahan tahun 2020 

 

Berikut adalah penjelasan dari alur 

proses persiapan registrasi ulang (khusus 

peserta offline): 

1. Memastikan Peserta Menerima 

Barcode pada Konfirmasi Pendaftaran 

atau Tidak 

Jika kedapatan peserta tidak 

menerima konfirmasi pendaftaran 

maka peserta tersebut diharapkan 

untuk mengisi formulir registrasi 

ulang secara manual di meja 

registrasi.Pada tahap registrasi ulang 

ini di bagi menjadi dua tahapan, 

diantaranya: 

a. Pemindaian (scan) barcode bukti 

pendaftaran online 

Bagi peserta yang memutuskan 

untuk hadir secara offline di venue 

acara diharuskan untuk 

menunjukkan bukti pendaftaran 

berupada barcode yang akan di scan 

oleh staff registrasi sebelum peserta 

di persilahkan untuk memasuki 

venue. 

b. Pengisian formulir pendaftaran 

ulang secara manual 

Bagi peserta yang tidak 

mendapatkan email berupa 

barcode, staff registrasi akan 

mengarahkan untuk melakukan 

registrasi ulang secara manual 

dengan mengisi form registrasi 

yang disediakan panitia. 

3. Staff registrasi memberikan seminar 

kit dan badges 

Setelah menyelesaikan tahapan 

pendaftaran ulang, peserta akan 

diberikan seminar kit dan badges 

sebagai penanda bahwa peserta 

menghadiri event “The 8th Indonesia 

Business Event Forum 2020” secara 

offline. 

4. Penukaran sertifikat di akhir acara 

Sebagai tanda apresiasi kepada para 

peserta, panitia memberikan sertifikat 

yang dapat ditukarkan di meja 

registrasi setelah seluruh rangkaian 

acara selesai. 

 

Pembahasan 

The 8th Indonesia Business Event 

Forum diselenggarakan pada hari Selasa, 

8 Desember 2020 secara Hybrid di 

Cendrawasih Room dan Plenary Hall 

Jakarta Convention Center (JCC), dalam 

rangka peningkatan jejaring stakeholder 

MICE, dengan aktivitas Conference/ 

Stakeholder Meeting, Press Conference, 

dan Business Gathering. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

Datson (1995:174-178) yang mengatakan 

bahwa prosedur registrasi terdiri dari dua 

Mulai 
Pendaftaran 

Ulang 

Penerimaan 

Barcode 

Pengisian 
formular 

pendaftaran 

ulang secara 

manual 

Tidak 

Pemindaian 

(scan) barcode 

bukti 

pendaftaran 

online 

Staff registrasi 

memberikan 

seminar kit dan 

badges 

Staff registrasi 
memberikan 

seminar kit dan 

badges 

Selesai 

Iya 
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tahapan yaitu registrasi terdepan dan 

registrasi di tempat 

 

Kendala 

Pada proses persiapan pelaksanaan 

registrasi sudah disusun secara baik, 

namun dalam pelaksanaanya terdapat 

berbagai kendala diantaranya : 

1. Peserta yang sudah mendaftar melalui 

website yang ditentukan panitia tidak 

mendapatkan konfirmasi email 

sebagai akses menghadiri event “The 

8th Indonesia Business Event Forum 

2020” 

2. Aplikasi scanner untuk memindai 

(scan) barcode peserta pada registrasi 

ulang di venue hanya tersedia di 

PlayStore, dan belum tersedia di 

AppStore sehingga pengoperasiannya 

hanya bisa melalui ponsel pinter 

dengan sistem android. 

3. Koneksi internet tidak disediakan oleh 

venue, sehingga untuk konfirmasi 

registrasi peserta saat memindai (scan) 

barcode sedikit terhambat 

 

Solusi yang dilakukan penyelenggara 

dalam menyelesaikan kendala yang 

timbul adalah: 

1. Untuk peserta offline, jika belum 

mendapatkan konfirmasi email 

maupun whatsapp resmi berupa 

barcode untuk di pindai (scan), 

langsung dapat mendatangi meja 

registrasi dan akan di cek oleh staff 

registrasi apakah nama yang 

bersangkutan ada di list undangan dan 

akan melakukan registrasi ulang 

secara manual 

2. Menggunakan ponsel pintar dengan 

sistem perangkat android yang 

dimiliki staff registrasi dan meminjam 

ponsel pintar dengan sistem perangkat 

android yang dimiliki staff lain dari 

pihak penyelenggara seperti staff 

penanggung jawab pelaksanaan acara, 

dan staff penanggung jawab logistic. 

3. Melakukan penambatan koneksi 

(Tethering hotspot) dari ponsel pintar 

salah satu staff yang mempunyai 

koneksi internet stabil 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

registrasi pada event “The 8th Indonesia 

Business Event Forum” terbagi menjadi 

dua tahapan berdasarkan kesediaan 

peserta dalam menghadiri event tersebut, 

peserta dapat memilih untuk menghadiri 

event secara online melalui aplikasi zoom 

atau secara offline di venue acara yang 

bertempat di Jakarta Convention Center 

pada tanggal 8 Desember 2020. Untuk 

peserta yang memilih untuk hadir secara 

online dapat langsung mengikuti 

rangkaian acara, namun untuk peserta 

yang memilih untuk hadir secara offline 

diwajibkan untuk melakukan registrasi 

ulang sebelum memasuki ruangan yang 

menjadi venue acara dengan 

menunjukkan barcode yang telah 

dikirimkan panitia melalui email yang 

selanjutnya akan diarahkan untuk 

melakukan pemindaian (scan) barcode di 

meja registrasi. Pada saat pelaksanaan 

kegiatan registrasi event “The 8th 

Indonesia Business Event Forum 2020” 

berlangsung staff registrasi menemukan 

tiga kendala yang terjadi saat pelaksanaan 

registrasi ulang di venue acara, yaitu 

terdapat peserta yang tidak mendapatkan 

barcode sehingga diharuskan untuk 

melakukan registrasi ulang secara 
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manual, alat pemindai barcode yang 

hanya tersedia di system 

penoperasionnya ponsel pintar android, 

dan adanya kendala dalam koneksi 

internet yang tidak stabil yang 

mengakibatkan terhambatnya kegiatan 

registrasi ulang peserta offline sebelum 

menghadiri rangkaian acara di venue. 

 

SARAN 

Rangkaian proses registrasi pada event 

“The 8th Indonesia Business Event 

Forum” sudah berjalan dengan lancar 

namun terdapat beberapa kendala muncul 

dalam pelaksanaan registrasi ulang yang 

dapat menjadi pelajaran untuk 

mempersiapkan proses registrasi yang 

lebih baik sehingga kendala-kendala yang 

terjadi tidak akan timbul pada 

pelaksanaan event selanjutnya. 
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ABSTRACT 

Due to pandemic status that officially announced by Indonesia’s government on January 2020 all industry 

sector has to adapt with the current situation. Government through Ministry of Tourism and Creative 

Economy take several actions to prevent tourism industry from collapse. On September 2020, Ministry of 

Tourism and Creative Economy published a guideline that focus on implement Cleanliness, Health, Safety, 

and Environment Sustainability (CHSE) for Creative Economy sector, then following by CHSE guideline 

for MICE sub-sector on July 2020 focused on venue readiness needed to operate based on protocol. This 

era, CHSE is in socialization phase for service providers especially on venue that the application and the 

comprehension is not even. Analiysis of venue readiness is important as one of our efforts to bring this 

CHSE guidelines for the right purposes. CHSE guideline for MICE sub-sector has specific topic on venue 

MICE, where this paper tries to explain by comparing the readiness of MICE venue, especially Felfest IFC 

UI in facing the new normal era through the comprehensive review of CHSE MICE guideline. This paper 

using descriptive qualitative method of study with study case approach. Data gathering is done with direct 

observation by direct practice on field and also with direct interview. Result of this research show that 

Felfest IFC UI have not fulfill several requirements especially in Occupational Health and Safety (OHS) 

also CHSE facilities and procedure according to the CHSE guideline. To increase Indonesia’s MICE 

activities after the pandemic, it requires venue managers to comprehend the development of MICE standard 

of industry alongside with a structured improvement. 

 

Keyword: CHSE, MICE, Venue, Tourism, COVID 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan penetapan status pandemi yang secara resmi diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada 

Januari 2020, semua sektor industri diharuskan untuk beradaptasi dengan situasi terkini. Pemerintah melalui 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil beberapa langkah untuk mencegah industri 

pariwisata dari kebangkrutan. Pada September 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

mempublikasikan panduan yang berfokus dalam penerapan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan 

Kelestarian Lingkungan (CHSE) bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu diikuti oleh Panduan 

CHSE untuk sub-sektor MICE pada Juli 2020 yang salah satunya membahas secara spesifik perihal 

persiapan yang dibutuhkan venue untuk beroperasi sesuai protokol. Saat ini, CHSE masih menempuh tahap 

sosialisasi bagi para penyedia jasa, khususnya venue sehingga pengaplikasan dan pemahamannya belum 

merata. Analisis kesiapan venue untuk menerapkan CHSE dirasa perlu sebagai salah satu usaha dalam 

mensosialisasikan CHSE venue. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan dengan menganalisis kesiapan 

MICE venue, khususnya Felfest IFC UI dalam menghadapi era normal baru berdasarkan tinjauan 

komprehensif dari panduan CHSE MICE. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi dalam 

praktik kerja lapangan, serta melalui wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesiapan 

Felfest IFC UI yang diniliai dair indikator kelayakan venue berdasarkan CHSE venue yang sesuai dengan 

peraturan CHSE. Felfest IFC UI belum memenuhi beberapa persyaratan khususnya K3 (Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja) juga fasilitas dan prosedur CHSE yang sesuai dengan panduan CHSE. Untuk 

meningkatkan aktifitas MICE di Indonesia setelah pandemi, dibutuhkan pemahaman para venue manager 

tentang perkembangan standar industri MICE berbarengan dengan perbaikan yang terstruktur. 

 

Kata Kunci: CHSE, MICE, Venue, Pariwisata, COVID 

 

PENDAHULUAN Dalam situasi pandemi COVID–19 

saat ini, para pegiat di dunia pariwisata 
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tak terkecuali di bidang MICE, dituntut 

untuk mampu beradaptasi dengan 

dinamika industri. Hal ini terjadi karena 

pandemi COVID–19 berperan dalam 

perubahan kebiasaan dalam berinteraksi 

dan gaya hidup bagi kelompok 

masyarakat baik kelompok besar 

maupun kelompok kecil, dalam lingkup 

bisnis maupun pemerintahan. Hal ini 

berdampak langsung pada kegiatan di 

industri MICE. 

Penyataan Irwadhi Marzuki (2020) 

sebagai Managing Director PT Murtila 

Promosindo yang dikutip dari 

pedulicovid19.kemenparekraf.go.id 

menyebutkan bahwa situasi pandemi ini 

dapat menciptakan peluang baru bagi 

pelaku bisnis di industri MICE (Meeting, 

Incentive, Conference and Exhibition). 

Pemerintah melalui Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) pada Juli 2020 telah 

menerbitkan “Panduan Pelaksanaan 

Cleanliness, Health, Safety and 

Environmental Sustainability untuk 

Sektor Ekonomi Kreatif” dan diikuti 

dengan terbitnya pedoman khusus untuk 

industri MICE pada September 2020. 

Hal ini menjawab kesiapan sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif dalam 

menghadapi normal baru (new normal). 

Industri MICE termasuk ke dalam sektor 

yang bersiap untuk menghadapi new 

normal. Salah satunya pada bisnis yang 

bergerak di bidang penyewaan venue 

event. 

Keseriusan pemerintah dalam 

mendukung bangkitnya industri MICE 

yang terdampak pandemi COVID – 19 

juga dapat dilihat dari kebijakan yang 

ditetapkan. Gubernur DKI Jakarta, Anies 

Baswedan beserta jajaran terkait pada 

bulan Januari 2020, yaitu pemberlakuan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang sudah memasuki masa 

transisi sejak bulan Juni 2020. Kebijakan 

ini diikuti dengan peraturan ketat yaitu 

fasilitas/kegiatan pada gedung 

pertemuan diperbolehkan beroperasi 

dengan kapasitas maksimal 50% dari 

total kapasitas saat keadaan normal 

(Pemprov DKI Jakarta, 2020). 

Felfest Integrated Faculty Club (IFC) 

UI adalah salah satu properti dalam 

bentuk gedung pertemuan yang dikelola 

oleh PT Relife Property yang bergerak di 

penyediaan jasa venue event. Event yang 

diselenggarakan di Felfest IFC UI antara 

lain Meeting, Conference, Exhibition, 

dan Wedding. Di dalam area Felfest IFC 

UI terdapat gedung dan ruangan yang 

khusus disewakan untuk kegiatan 

meeting. Gedung dan ruangan tersebut 

adalah Meeting Point, Plaza Felfest, dan 

Meeting Lounge. 

Pada kondisi pandemi COVID-19, 

terdapat penyesuaian yang harus 

dilakukan oleh pihak venue, khususnya 

penanganan venue yang sesuai dengan 

protokol kesehatan. Standar penanganan 

tersebut tentunya disesuaikan dengan 

ketetapan/anjuran pemerintah, dalam 

konteks ini, yaitu Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal 

tersebut layak untuk dibahas, mengingat 

dibutuhkan banyaknya referensi bagi 

pegiat usaha dibidang MICE khususnya 

pada penyewaan venue event dalam 

beradaptasi di era new normal. 

Penelitian ini menggunakan acuan 

dari panduan pelaksanaan CHSE bagi 

venue MICE yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Republik Indonesia melalui 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
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Kreatif (Kemenparekraf) yang menjelas-

kan secara spesifik mengenai protokol 

dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh 

venue supaya dapat menyelenggarakan 

acara sesuai protokol saat pandemic 

COVID 19. 

Penelitian ini juga didasari dari 

peraturan mengenai ketetapan protokol 

kesehatan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

Republik Indonesia yang membahas 

tentang protokol kesehatan individu dan 

masyarakat. Berikutnya, interim 

guidance (panduan sementara) yang 

dikeluarkan World Health Organization 

(WHO) yaitu Key Planning 

Recommendation for Mass Gatherings 

in the Context of COVID-19, 

menganjurkan setiap negara untuk 

membuat risk assessment (penilaian 

resiko) yang berkolaborasi dengan 

organisasi yang bergerak di bidang 

kesehatan masyarakat baik lokal maupun 

nasional, event organizer, dan otoritas 

yang mengatur tentang transportasi, 

keadaan darurat, dan sejenisnya. Risk 

assessment tersebut dianjurkan untuk 

mempertimbangkan unsur normatif dan 

epidemiologi ditempat acara diseleng-

garakan; evaluasi faktor resiko yang 

mempengaruhi event; dan kapasitas 

untuk mencegah dan mengontrol situasi. 

Hal tersebut mendasari, untuk melihat 

sejauh mana penerapan CHSE venue 

MICE pada Felfest IFC UI sesuai dengan 

panduan CHSE yang dikeluarkan oleh 

pemerintah melalui Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus. Penelitian ini menggunakan acuan 

tunggal sebagai pembanding yaitu 

Panduan Pelaksanaan Kebersihan, 

Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian 

Lingkungan (CHSE) yang dikeluarkan 

khusus oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif untuk sektor Ekonomi 

Kreatif, dan sub-sektor MICE. 

Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi dalam 

program praktik kerja lapangan, dengan 

cara membandingkan keadaan di area 

venue Felfest IFC UI dan kesesuaian 

penerapan CHSE venue, dengan 

Panduan Pelaksanaan CHSE venue 

MICE oleh Kemenparekraf. Selain 

observasi, data didapatkan dengan cara 

wawancara langsung dengan beberapa 

narasumber dari Felfest IFC UI yaitu 

kepala divisi House Keeping, Venue 

Manager, dan Sales Supervisor. 

Penelitian dilakukan sejak tanggal 24 

Agustus sampai 31 Desember 2020. 

Hasil penelitian ini merupakan 

penjabaran atas kesesuaian penerapan 

yang telah dilakukan oleh Felfest IFC UI 

berdasarkan ketentuan CHSE venue 

yang telah ditetapkan oleh 

Kemenparekraf. 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Hasil yang ditemukan pada penelitian 

selama periode praktik kerja lapangan, 

terkait persiapan CHSE MICE pada 

venue Felfest IFC UI adalah hanya 3 dari 

8 fasilitas K3 yang tersedia di Felfest 

IFC UI pada saat ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa Felfest IFC UI 

belum memenuhi standar CHSE MICE 

sebagai venue sesuai dengan panduan 
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CHSE yang dipublikasikan oleh 

pemerintah melalui kemenparekraf. 

Hasil obervasi dengan menggunakan 

indikator lainnya, menunjukkan bahwa 9 

dari 12 kriteria kesiapan venue (selain 

kesiapan K3) yang sudah dilakukan pada 

tahap persiapan venue meeting MICE 

pada Felfest IFC UI, sesuai dengan 

panduan CHSE MICE. 

 

Pembahasan 

Berikut adalah pembahasan dari hasil 

yang telah diperoleh pada penelitian 

yang dilakukan saat periode praktik kerja 

lapangan penulis : 

a. Perlengkapan K3 Sesuai dengan 

Panduan Pelaksanaan CHSE Venue 

MICE menurut Panduan Pelaksanaan 

CHSE MICE 

1) Kotak P3K lengkap dengan 

perlengkapan penanganan 

kecelakaan 

2) Smoke Detector dan sistem alarm 

yang berfungsi dengan baik dan 

selalu diperiksa secara regular 

3) Beberapa jenis alat pemadam 

kebakaran yang berfungsi dengan 

baik dan tervalidasi, disertai 

penjelasan tentang cara 

penggunaannya 

4) Rambu penanda pintu darurat 

5) Pintu darurat 

6) Informasi tertulis mengenai 

prosedur penyelamatan diri dari 

bencana alam dan kebakaran 

7) Peta lokasi titik kumpul yang aman 

dan jalur evakuasi 

8) Informasi tertulis mengenai nomor 

telepon penting: pemadam 

kebakaran, kantor polisi terdekat, 

dan fasilitas pelayanan kesehatan 

terdekat 

 

Dari 8 (delapan poin diatas) 

ditemukan bahwa terdapat beberapa 

poin yang belum tersedia di area 

venue. Yaitu rambu penanda pintu 

darurat, pintu darurat, Informasi 

tertulis mengenai prosedur 

penyelamatan diri dari bencana alam 

dan kebakaran, peta lokasi titik 

kumpul yang aman dan jalur 

evakuasi, informasi tertulis mengenai 

nomor telepon penting : pemadam 

kebakaran, kantor polisi terdekat, dan 

fasilitas pelayanan kesehatan 

terdekat. Dengan kata lain, Felfest 

IFC UI memenuhi 3 (tiga) dari 8 

(delapan) fasilitas K3 yang 

seharusnya dipenuhi sebagai fasilitas 

yang mendukung penerapan CHSE 

pada venue sesuai dengan Panduan 

Pelaksanaan CHSE MICE 

Kemenparekraf. 

 

b. Standar Persiapan Higienitas Area 

Venue berdasarkan Panduan 

Pelaksanaan CHSE Venue MICE 

menurut Panduan Pelaksanaan CHSE 

MICE 

1) Melakukan disinfeksi tempat 

kegiatan. 

Felfest IFC UI dalam 

prakteknya sudah melakukan 

disinfeksi secara berkala 

terhadap tempat kegiatan dalam 

proses persiapan area yang akan 

digunakan 

2) Melakukan pembersihan rutin 

pada area dengan intensitas 

kontak tinggi. 

Felfest IFC UI khususnya tim 

House Keeper (HK) rutin 

membersihkan area dengan 
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intensitas kontak yang tinggi 

seperti toilet, area akses orang 

dan barang. 

3) Menyediakan tempat cuci tangan 

pakai sabun dan hand sanitizer di 

titik strategis 

Felfest IFC UI membuat 4 

(empat) wastafel baru di area 

strategis sebagai bentuk usaha 

untuk menerapkan potokol 

kesehatan di area venue. 

4) Menjaga optimalisasi kualitas 

udara segar 

Keunggulan dari Felfest IFC 

UI adalah area/lahan bebasnya 

yang masih tersedia luas dan 

dapat difungsikan sebagai 

sumber udara segar mengingat 

banyaknya pohon dan area 

terbuka. 

5) Menyediakan ruangan 

isolasi/transit room yang 

memiliki sirkulasi udara terpisah 

dengan bangunan utama tempat 

kegiatan 

Felfest IFC UI belum 

menyediakan ruangan 

isolasi/transit room yang layak 

untuk pengunjung yang 

terindikasi gejala COVID-19. 

Hal ini sangat disayangkan 

mengingat Felfest IFC UI 

mempunya banyak lahan/area 

kosong yang dapat digunakan 

sebagai tempat isolasi/transit 

room yang fleksibel untuk 

pengunjung/peserta yang 

terindikasi gejala COVID-19 

6) Menyediakan tempat sampah 

terpisah antara organik, 

anorganik, B3, dan limbah Alat 

Pelindung Diri (APD) 

Felfest IFC UI belum 

mempunyai fasilitas pemisahan 

sampah yang terpisah 

berdasarkan tipe sampah/limbah, 

Hal ini sangat disayangkan 

mengingat Felfest IFC UI 

merupakan venue yang tidak 

hanya memfasilitasi acara, 

namun juga kegiatan olahraga. 

7) Mengatur kapasitas ruangan 

dengan mematuhi aturan jaga 

jarak aman minimal 1 meter 

Pihak Felfest IFC UI melalui 

sales sudah mulai mengedukasi 

peserta mengenai peraturan 

protokol kesehatan termasuk 

menjaga jarak dan penetapan 

layout yang disesuaikan dengan 

aturan protokol kesehatan. 

8) Mengatur kapasitas tempat 

ibadah, toilet, dan ruang tunggu 

dengan ketentuan jaga jarak yaitu 

1 meter 

Fasilitas tempat ibadah, toilet, 

dan ruang tunggu dengan 

ketentuan jaga jarak sudah 

berusaha untuk difasilitasi oleh 

Felfest IFC UI terutama 

pengaturan jarak, penyediaan 

sabun cuci tangan dan hand 

sanitizer, serta tidak menyedia-

kan peralatan ibadah yang 

digunakan bergantian serta rawan 

menjadi sarana penyebaran virus 

COVID-19. 

9) Menyediakan media informasi 

terkait penerapan CHSE di area 

yang startegis 

Felfest IFC UI sudah berusaha 

menyampaikan penerapan 

protokol kesehatan melalui 

banner dan poster ukuran A3 



ISSN: 2775-7374 

 

164 

 

 

yang dipasang pada area 

strategis, seperti di area toilet dan 

tempat ibadah. 

10) Melakukan kontrol terhadap alat 

mobilisasi vertikal 

Dalam melakukan kontrol 

terhadap alat mobilisasi vertikal, 

dikarenakan Felfest IFC UI 

hanya mempunyai tangga, maka 

pihak Felfest IFC UI 

memberikan tanda berupa sticker 

penjaga jarak pada titik yang 

berpotensi terjadi antrian. 

11) Berkoordinasi dengan 

penyelenggara acara/kegiatan 

mengenai persiapan, 

penyelenggaraan, dan akses 

keluar masuk orang serta barang 

Dalam proses persiapan dan 

penyelenggaraan acara, terdapat 

proses koordinasi yang berpusat 

di sales sebagai sumber informasi 

dan mengkoordinir penyeleggara 

serta tim venue. Koordinasi akan 

berisi seputar layout dan setup 

yang disesuaikan dengan 

protokol kesehatan, waktu 

loading/unloading, dan teknis 

penyajian makanan baik coffee 

break dan menu utama. Disini 

ditemukan bahwa dalam 

penyajian coffee break, Felfest 

IFC UI belum sesuai dengan 

protokol dikarenakan belum 

menggunakan pelayan untuk 

melayani coffee break yang 

disajikan secara prasmanan. 

Sementara untuk menu makanan 

utama, Felfest UI sudah 

memberikan edukasi kepada 

penyelenggara untuk disajikan 

dalam bentuk box, 

12) Mengatur lalu lintas kendaraan 

saat parkir dan loading/unloading 

Pengaturan lalu lintas 

merupakan proses koordinasi 

antara sales, penyelenggara, dan 

pihak security serta tim HK. 

Koordinasi sudah dilakukan 

dengan baik oleh Felfest IFC UI 

dnegan pihak klien dan tim 

melalui chat dan pembaharuan 

secara berkala terhadap surat 

penawaran. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah berupa 

data valid yang dikumpulkan dengan 

cara membandingkan keadaan Felfest 

IFC UI dengan indikator persyaratan 

kesiapan CHSE venue MICE yang 

sesuai dengan arahan Kemenparekraf. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah teridentifikasinya beberapa 

perangkat pendukung venue yang belum 

sesuai dengan arahan Kemenparekraf 

yang tertuang dalam Panduan 

Pelaksanaan CHSE Venue MICE. 

Dengan mengetahui fakta tersebut, pihak 

venue diharapkan mampu untuk 

memperbaiki fasilitas sesuai dengan 

yang tertera pada Panduan Pelaksanaan 

CHSE Venue MICE. Penelitian ini 

dilakukan sebagai bentuk kontribusi 

terhadap pelaku usaha dan akademisi 

untuk memahami pentingnya memenuhi 

kelengkapan venue sesuai dengan 

pedoman CHSE. 

 

KESIMPULAN 

Dalam hal kesiapan sarana dan 

prasarana venue dalam mengikuti 

pedoman pelaksanaan CHSE, Felfest 

IFC UI belum sempurna dalam 

menerapkan standar yang berlaku sesuai 
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dengan ketentuan CHSE 

Kemenparekraf. Pada kelengkapan K3 

Felfest IFC UI baru memenuhi 3 dari 8 

elemen K3 yang sesuai CHSE. Dalam 

kelengkapan kesiapan venue lainnya, 

Felfest IFC UI memenuhi 9 dari 12 

kriteria kesiapan venue sesuai dengan 

ketentuan CHSE. 

 

SARAN 

Penulis menyarankan pihak Felfest 

IFC UI lebih serius lagi dalam praktek 

pemenuhan standar CHSE khususnya 

pada prosedur persiapan dan sarana K3 

bagi venue MICE. Hal tersebut dapat 

dimulai dari mempertimbangkan untuk 

ikut serta dalam sertifikasi CHSE yang 

nantinya akan menjadi program 

pemerintah bagi penyelenggaran usaha 

dibidang jasa khususnya venue dan 

hospitality. Penerapan protokol CHSE 

yang baik dan sesuai, hal ini dapat 

menjadi pertimbangan serius bagi caln 

klien Felfest FC UI pada masa pandemi 

COVID 19. 
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ABSTRACT 

How preparation process of talkshow tender done by Disparekraf (Tourism and Creative Economy 

division) of DKI Jakarta Province through Marketing and Attractions Sector will be observed using direct 

observation, documentation and structured interview. The aim of this observation is to know preparation 

process of talkshow tender by Disparekraf (Tourism and Creative Economy) of DKI Jakarta Province. The 

result acquired from this observation is preparation process of talkshow tender consists of four main steps: 

need identification, analysis of availability of resources, the desicion of procurement way, and the timetable 

of procurement. 

 

Keyword: Bidding, Planning, Procurement, Tender 

 

ABSTRAK 

Bagaimana proses persiapan tender talkshow yang dilakukan oleh Disparekraf Provinsi DKI Jakarta melalui 

Bidang Pemasaran dan Atraksi akan diteliti menggunakan metode observasi langsung, dokumentasi, dan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persiapan tender 

talkshow oleh Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah proses 

persiapan tender talkshow terdiri dari empat tahap utama: identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan 

sumberdaya, keputusan cara pengadaan, dan jadwal pengadaan. 

 

Kata Kunci: Bidding, Pengadaan, Persiapan, Tender. 

 

PENDAHULUAN 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang 

Pemasaran dan Atraksi, memutuskan 

untuk mempersiapkan tender untuk event 

berupa talkshow yang memiliki topik 

“Implementasi CHSE Pariwisata 

Jakarta”. Penyelenggaraan talkshow ini 

bertujuan memberitahukan masyarakat 

Indonesia bahwa Jakarta sebagai 

destinasi wisata maupun bisnis telah 

menerapkan protokol kesehatan CHSE 

pada setiap sektor industri pariwisatanya. 

Bagaimana Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 

melalui Bidang Pemasaran dan Atraksi 

mempersiapkan tender talkshow 

“Implementasi CHSE Pariwisata Jakarta” 

menjadi rumusan masalah penelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses persiapan tender 

talkshow yang dilakukan oleh Bidang 

Pemasaran dan Atraksi pada Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

DKI “Proses Persiapan Tender Talkshow 

Oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi DKI Jakarta” diputuskan 

untuk menjadi judul penelitian ini. 

Kata tender sering kali dianggap 

memiliki makna yang sama dengan 

bidding atau lelang. Padahal sebagaimana 

dinyatakan oleh Thought Bubble (2013), 

istilah "tender" sering digunakan secara 

bergantian dengan istilah “bid”. Namun, 

"bid" semakin sering digunakan oleh 

pihak penyedia jasa dan istilah "tender" 

digunakan di sisi pihak pengadaan atau 

pembeli. 

mailto:najma.azzahra.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:etty.khongrad@bisnis.pnj.ac.id
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Sementara itu, pengertian tender 

menurut Kamus Saku Inggris Indonesia - 

Indonesia Inggris (2016:) adalah, 

mengajukan penawaran resmi. UKEssays 

(2018) menyatakan bahwa tender terdiri 

dari beberapa jenis yaitu, tender terbuka 

dan tender selektif. Tender proyek 

terbuka diikuti oleh semua penyedia 

barang atau jasa yang tertarik untuk 

berpartisipasi. Tender selektif, tender 

proyek hanya diperuntukkan bagi 

penyedia barang atau jasa tertentu yang 

diundang secara khusus untuk 

berpartisipasi dalam penawaran harga 

yang dapat mereka berikan untuk barang 

atau jasa tertentu. 

Tahap-tahap pada proses persiapan 

tender menurut Victorian Government of 

Puchasing (2018) terdiri dari, 

mengidentifikasi tujuan pengadaan 

dengan jelas, pengumuman mengenai 

adanya tender kepada pihak penyedia jasa 

dengan tepat dan strategi demi 

mendapatkan keterlibatan pihak penyedia 

jasa di dalam tender yang diumumkan, 

strategi tender, tanggal penting dan 

jangka waktu selama proses tender, 

evaluasi tender dan proses evaluasi, 

manajemen kontrak, tata kelola dan 

penyediaan sumber daya. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

pada penulisan artikel ini terdiri dari tiga 

yaitu observasi langsung dengan 

melibatkan diri pada proses persiapan 

tender talkshow, metode dokumentasi 

dengan mengumpulkan data dari 

dokumen- dokumen yang berkaitan 

dengan proses persiapan tender talkshow 

yaitu dokumen pengadaan yang terdiri 

dari kerangka acuan kerja (KAK), 

rencana anggaran biaya (RAB), dan harga 

perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh 

Bidang Pemasaran dan Atraksi. 

Metode terakhir yang digunakan 

dalam penulisan artikel ini adalah 

wawancara dengan jenis terstruktur 

dengan staf Bidang Pemasaran dan 

Atraksi. Pertanyaan-pertanyaan yang 

telah disiapkan di hari sebelum 

wawancara berlangsung dituliskan dalam 

bentuk daftar dan ditanyakan secara satu 

per satu kepada narasumber yaitu staf-staf 

Bidang Pemasaran dan Atraksi pada 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi DKI Jakarta selaku 

penyelenggara tender talkshow. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Proses persiapan tender talkshow oleh 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta 

melalui Bidang Pemasaran dan Atraksi 

dimulai dari membuat kerangka acuan 

kerja (KAK), kemudian membuat 

rencana anggaran biaya (RAB) dan harga 

perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan 

dengan bantuan Kepala Bidang 

Pemasaran dan Atraksi yang berperan 

sebagai konsultan, apabila RAB telah 

dirampungkan, proses selanjutnya adalah 

evaluasi RAB yang dilakukan oleh 

Kepala Disparekraf Provinsi DKI Jakarta 

dan Sub-Bagian Program dan Pelaporan. 

Setelah proses evaluasi RAB selesai, 

tahap selanjutnya adalah memeriksa 

kelengkapan dokumen pengadaan yang 

terdiri dari KAK, RAB, dan HPS. 

 

Pembahasan 

Bidang Pemasaran dan Atraksi telah 

melaksanakan tujuh dari tujuh tahapan 
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proses persiapan tender oleh Victorian 

Government of Purchasing (2018). 

Tahapan proses persiapan tender 

talkshow yang dilaksanakan oleh Bidang 

Pemasaran dan Atraksi dimulai dari 

membuat kerangka acuan kerja (KAK). 

KAK merupakan salah satu dari dokumen 

pengadaan yang wajib dibuat apabila 

suatu bidang pada Disparekraf Provinsi 

DKI Jakarta ingin menyelenggarakan 

suatu kegiatan. KAK akan berfungsi 

sebagai panduan atau pedoman bagi 

penyedia jasa (event organizer) dalam 

mempersipakan pelaksanaan talkshow 

nantinya. Sehingga, penyedia jasa dapat 

mengetahui dengan jelas outcome atau 

hasil yang dituju pada pelaksanaan 

talkshow. 

KAK dibuat oleh bidang yang menjadi 

pengusung kegiatan. Talkshow 

“Implementasi CHSE Pariwisata Jakarta” 

diusung oleh Bidang Pemasaran dan 

Atraksi sehingga, Bidang Pemasaran dan 

Atraksi lah yang memiliki tanggung 

jawab untuk membuat KAK tender 

talkshow. Bidang Pemasaran dan Atraksi 

membawahi tiga seksi yaitu Seksi 

Pemasaran Dalam Negeri, Seksi 

Pemasaran Luar Negeri, dan Seksi 

Atraksi dan Kemitraan. 

Tahap membuat KAK, dimulai dari 

menentukan atau mengerjakan elemen- 

elemen yang terdapat di dalam elemen 

inti KAK. Berikut elemen inti KAK 

tender talkshow sebagaimana tersaji pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Elemen Inti KAK Tender 

Talkshow 

 
Sumber: Disparekraf Provinsi DKI Jakarta 

(2020) 

 

Bidang Pemasaran dan Atraksi 

kemudian melanjutkan proses persiapan 

tender talkshow dengan membuat 

rencana anggaran biaya (RAB) dan harga 

perkiraan sendiri (HPS). RAB dan HPS 

juga merupakan dokumen pengadaan 

yang wajib keberadaannya dalam suatu 

kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Tahap 

membuat RAB dan HPS dimulai dari 

menentukan kebutuhan-kebutuhan apa 

saja yang harus diadakan untuk 

mempersiapkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi talkshow. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut selanjutnya 

dimasukkan ke dalam template (templat) 

RAB dan dikategorikan berdasarkan 

kesamaan yang dimiliki ke dalam 

kategori mata anggaran yang tersedia. 

Berikut kategori mata anggaran pada 

RAB talkshow sebagaimana tersaji pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kategori Mata Anggaran 

Talkshow 



ISSN: 2775-7374 

 

169 

 

 

 
Sumber: Disparekraf Provinsi DKI Jakarta 

(2020) 

 

Selama membuat RAB, Bidang 

Pemasaran dan Atraksi melakukan 

konsultasi dengan Kepala Bidang 

Pemasaran dan Atraksi. Sementara itu, 

HPS merupakan dokumen yang 

menyantumkan informasi mengenai 

harga alternatif dari kebutuhan-

kebutuhan yang ada pada RAB. HPS ada 

untuk mengantisipasi apabila terdapat 

perbedaan harga di antara kebutuhan 

yang tercantum pada RAB dan harga 

sebenarnya dari kebutuhan yang diadakan 

atau dibelanjakan. Setelah RAB dan HPS 

dirampungkan, RAB diserahkan kepada 

Kepala Disparekraf Provinsi DKI Jakarta 

untuk dievaluasi bersama dengan Sub- 

Bidang Program dan Pelaporan. Tahap 

evaluasi RAB ada untuk memastikan 

apakah kebutuhan-kebutuhan yang 

terdapat di dalam RAB sesuai dengan 

outcome atau hasil yang ingin dicapai 

pada pelaksanaan talkshow. 

Setelah tahap evaluasi RAB 

dilakukan, Bidang Pemasaran dan 

Atraksi perlu melakukan revisi karena 

ada beberapa kebutuhan yang 

ditambahkan oleh Kepala Disparekraf 

Provinsi DKI Jakarta dan Sub-Bidang 

Program dan Pelaporan. Tahap 

selanjutnya dan merupakan tahap terakhir 

dalam proses persiapan tender talkshow 

adalah, memeriksa kelengkapan 

dokumen pengadaan yang terdiri dari 

KAK, RAB, dan HPS. Tahap memeriksa 

kelengkapan dokumen pengadaan 

penting untuk dilakukan agar, pada saat 

Bidang Pemasaran dan Atraksi 

menyerahkan dokumen pengadaan 

kepada Badan Pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa, yang bertanggung jawab 

dalam menangani proses pemilihan 

penyedia jasa (event organizer), tidak ada 

dokumen yang tertinggal. 

Persyaratan untuk mengajukan tender 

ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ 

Jasa adalah apabila suatu kegiatan atau 

acara yang diselenggarakan oleh instansi 

resmi pemerintah memiliki total anggaran 

biaya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan memiliki dokumen 

pengadaan yang lengkap. Manfaat dari 

hasil penelitian ini bagi ilmu pengetahuan 

adalah menyediakan informasi tambahan 

mengenai proses persiapan tender 

talkshow yang dilakukan oleh 

Disparekraf Provinsi DKI Jakarta melalui 

Bidang Pemasaran dan Atraksi. Saran 

yang dapat diberikan bagi Bidang 

Pemasaran dan Atraksi selaku 

penyelenggaran tender talkshow adalah, 

membuat timeline yang didedikasikan 

secara khusus untuk talkshow. 

Timeline yang terdapat pada elemen 

inti “Jadwal Pengadaan” KAK talkshow 

merupakan timeline dari keseluruhan 

kegiatan “Sosialisasi CHSE Pariwisata 

Jakarta Melalui Media Elektronik dan 

Media Sosial” dimana talkshow 

“Implementasi CHSE Pariwisata Jakarta” 

termasuk di dalam kegiatan tersebut. 

Sehingga, kegiatan apa saja yang harus 
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dilakukan pada tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi talkshow tidak 

dituliskan secara terperinci. 

 

KESIMPULAN 

Proses persiapan tender talkshow yang 

telah dilaksanakan oleh Bidang 

Pemasaran dan Atraksi pada Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

DKI Jakarta teridiri dari tahap membuat 

kerangka acuan kerja (KAK), rencana 

anggaran biaya (RAB) dan harga 

perkiraan sendiri (HPS), evaluasi rencana 

anggaran biaya, dan terakhir adalah 

memeriksa kelengkapan dokumen 

pengadaan. 
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ABSTRACT 

In every event there must be procedures and factors that support and hinder. This study is to determine the 

preparation procedure and factors that impact the implementation of a supporting program in Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020, which was held virtually due to the COVID-19 pandemic which has 

changed almost all people's lifestyles, especially MICE, which was estimated by the Indonesia Event 

Industry Council (Ivendo), losses in this sector due to the COVID-19 pandemic ranged from Rp. 2.69 trillion 

to Rp. 6.94 trillion experienced by 1,218 MICE service providers. Around 96.43 percent of events in 

collaboration with local governments in 17 provinces were postponed, another 84.2 percent of events were 

cancelled, and around 90,000 workers lost their jobs. This study uses qualitative research methods, namely 

by observation, unstructured interviews and documentation. While the data analysis method used is 

descriptive, namely by collecting data, selecting and comparing them. The results of this study indicate that 

in the implementation of an activity it takes a flow or stages that have been adjusted and agreed with the 

parties concerned, so that an activity will be obtained that is appropriate and in line with what has been 

planned. 

 

Keyword: virtual event, programme, supporting programme, procedure. 

 

ABSTRAK 

Dalam setiap pelaksanaan sebuah kegiatan acara pasti ada prosedur juga faktor-faktor yang mendukung 

serta menghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur persiapan hingga pelaskanaan serta 

faktor- faktor yang memengaruhi pelaksanaan sebuah supporting programme dalam acara Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 yang diadakan secara virtual dikarenakan pandemik COVID-19 yang 

telah mengubah hampir seluruh gaya hidup masyarakat, khususnya MICE yang hasil estimasi Indonesia 

Event Industry Council (Ivendo), kerugian di sektor ini akibat pandemi COVID-19 berkisar Rp 2,69 triliun-

Rp 6,94 triliun yang dialami 1.218 penyelenggara jasa MICE. Sekitar 96,43 persen acara yang bekerja sama 

dengan Pemda di 17 provinsi ditunda, sebanyak 84,2 persen acara lainnya dibatalkan, dan sekitar 90.000 

pekerja kehilangan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatiif, yaitu dengan 

observasi, wawancara tidak terstruktur serta dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

adalah dengan deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, menyeleksi dan memabandingkannya. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dibutuhkan alur atau tahapan 

yang sudah disesuaikan dan disepakati dengan pihak yang berhubungan, sehingga akan mendapatkan 

sebuah kegiatan yang sesuai dan sejalan dengan yang sudah direncanakan. 

 

Kata Kunci: acara virtual, program, program pendukung, prosedur 

 

PENDAHULUAN 

Industri kepariwisataan di Indonesia 

tentunya tidak terlepas dari mata rantai 

sektor usaha jasa MICE. MICE yang 

merupakan akronim dari Meeting, 

Incentive, Convention, Exhibition adalah 

business event yang merupakan bagian 

dari kegiatan industri pariwisata yang 

memberikan jasa pelayanan atau service 

bagi sekelompok orang. Perusahaan atau 

organisasi pasti membutuhkan promosi 

hasil karya atau produk mereka kepada 

masyarakat umum, biasanya mereka 

mengikuti sebuah pameran untuk 

mempertunjukkan produknya. Pameran 

merupakan bagian penting dari strategis 

pemasaran. Indonesia Exhibition 

Companies Association (2014) mendata 
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penyelenggaraan pameran di Indonesia 

setiap tahun yang terus meningkat. 

Hingga tahun 2019, ASPERAPI 

(Asosiasi Perusahaan Pameran 

Indonesia) mencatat ada 387 pameran 

yang telah diselenggarakan di Indonesia. 

Dewasa ini, kegiatan pameran 

dilaksanakan dengan sangat bervariasi, 

mulai dari tempat pelaksanaan hingga 

produk yang dipamerkan. Terlebih lagi 

selama pandemi COVID-19 menyerang, 

pameran yang sebelumnya diadakan di 

hall, sekarang diadakan secara online. 

Tidak hanya itu, pandemi ini juga 

mengakibatkan banyaknya kegiatan- 

kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 

menjadi terhambat dan juga 

mengakibatkan banyak pihak yang 

terkena dampaknya, khususnya MICE, 

menurut Indonesia Event Industry 

Council (Ivendo), kerugian di sektor ini 

akibat pandemi COVID-19 berkisar Rp 

2,69 triliun-Rp 6,94 triliun yang dialami 

1.218 penyelenggara jasa MICE. Sekitar 

96,43 persen acara yang bekerja sama 

dengan Pemda di 17 provinsi ditunda, 

sebanyak 84,2 persen acara lainnya 

dibatalkan, dan sekitar 90.000 pekerja 

kehilangan pekerjaan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan 

membahas mengenai bagaimana 

prosedur serta faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan supporting 

programme dalam Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam 

penyelenggaraan kegiatan acara akan 

ditemukan masalah-masalah baru yang 

kelak akan membangun ataupun malah 

mengacaukan kegiatan. 

Adapun tujuan yang ingin didapatkan 

melalui penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui prosedur pelaksanaan 

supporting programme dalam Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 serta 

untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan supporting 

programme dalam Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. 

Untuk melengkapi penelitian ini 

diperlukan adanya referensi teori. 

Adapun beberapa teori yang dijadikan 

dasar dalam penelitian ini adalah: 

Menurut Any Noor (2013:28) MICE 

(Meeting, Incentive, Conference, 

Exhibition) adalah business event yang 

sering dilakukan oleh perusahaan atau 

instansi, biasanya diadakan untuk 

meningkatkan pendapatan pada 

perusahaan atau daerah. Industri MICE 

saat ini sedang berkembang dan 

memberikan keuntungan bagi para pelaku 

usahanya, karena MICE selalu 

melibatkan banyak sektor dan banyak 

pihak sehingga menimbulkan pengaruh 

ekonomi ganda yang menguntungkan 

banyak pihak. MICE yang merupakan 

bagian dari industri pariwisata adalah 

usaha jasa pelayanan yang multi aset bagi 

sekelompok orang untuk membahas 

masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kepentingan bersama. 

Menurut Any Noor (2013:28) 

Exhibition atau pameran adalah kegiatan 

yang menampilkan berbagai jenis produk 

yang dihadiri oleh banyak pengunjung 

dan mempertemukan antara penyedia 

produk dan jasa dengan pembeli dalam 

satu tempat. Sedangkan menurut Dimitri 

Tassiopoulos (2005:443) The bringing 

together in one place for a set period of 

time of buyers and sellers where products 
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can be viewed, handled and 

demonstrated.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemeran adalah kegiatan yang 

mempertemukan penyedia barang 

dan/atau jasa dengan pengunjung 

(pembeli) secara langsung dalam satu 

tempat dengan waktu yang telah 

ditentukan untuk memberikan penilaian 

serta mempromosikan produk mereka 

kepada pasar dalam waktu yang telah 

ditentukan. 

Menurut Adi Saraceno (2015) Acara 

pendukung dalam kegiatan direncanakan 

dan disiapkan sebagai penunjang 

kegiatan utama yang membuat suasana 

event menjadi semakin hidup dan unik. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

penulis dalam menyusun penelitian ini 

adalah dengan dengan menggunkana 

analisis kualitatif, yaitu dengan 

mengumpulkan informasi. Terdapat 

beberapa metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data, yaitu dengan 

dokumentasi dan observasi. Kegitan 

Observasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang telah diperoleh 

selama kegiatan perencanaan hingga 

pelaksanaan kegiatan acara kemudian 

dipilih mana yang terbaik untuk 

dimasukkan kedalam penelitian ini. 

Kegiatan pengumpulan informasi 

tersebut dilakukan di perusahaan 

Proffesional Exhibition Organizer yang 

berlokasi di Jl. Balai Pustaka Timur 

No.39, RT.4/RW.9, Rawamangun, Pulo 

Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13220 

dengan waktu penelitian dilakukan pada 

tanggal 1 September hingga 31 Desember 

2020 dan di Jeny Moslem Fashion 

Gallery pada tanggal 17—20 Desember 

2020 pada saat pelaksanaan Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020. 

Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana penanganan 

supporting programme dalam 

penyelenggaraan Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Pelaksanaan kegiatan Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

dilakukan secara virtual dikarenakan 

adanya pandemi COVID-19 yang 

memberikan dampak yang cukup besar 

dalam pelaksanaan sebuah acara, 

terutama pameran. Namun hal tersebut 

tidak menutup kemungkinan untuk tetap 

diselenggarakannya acara ini. 

Kelancaran kegiatan ini juga turut 

didukung oleh Asosiasi Modest Fashion 

Designer dari seluruh dunia yang turut 

berkontribusi serta membantu kegiatan 

ini. Tidak hanya itu, banyak brand besar 

yang turut berpartisipasi dalam kegiatan 

ini, baik itu sebagai eksibitor maupun 

sebagai narasumber yang mengisi dalam 

kegiatan supporting programme. 

Dalam pelaksanaannya Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

memiliki dua program utama, yaitu 

virtual fashion show serta online bazar. 

Kemudian supporting programme hadir 

untuk melengkapi program utama yang 

sudah disiapkan. 

Supporting programme dalam 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 dibagi menjadi dua, yaitu 

modestivities, yaitu kegiatan yang 

dilakukan untuk mengisi waktu kosong 

setelah virtual fashion show dilakukan. 
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Modestivities itu sendiri dibagi menjadi 

beberapa kegiatan seperti dijelaskan 

dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Kegiatan yang dilaksanakan 

dalam modestivities 

Kegiatan Keterangan 

Talkshow 

Sebuah program diskusi atau bincang 

santai dengan menghadirkan 

narasumber yang nantinya akan 

membahas topik terkait “Modest 

Fashion Revolution” 

 

Topik pembicaraan akan dihubungkan 

dengan konsep fashion terkini, seperti 

fast fashion dan sustainable fashion 

untuk memberikan edukasi atau 

informasi yang berguna bagi para 

fashion enthusiast. 

Mix & 

Match 

Program padu-padan outfit modest 

masa kini sebagai referensi kepada 

para penonton. 

Clearence 

Sale 

Program yang membantu mewadahi 

para exhibitor untuk dapat melakukan 

review produk sekaligus selling 

dengan penawaran terbaik yang 

diberikan oleh IMFW online 2020. 

Sumber: data hasil olahan pribadi 

 

Dalam persiapannya, modestivities 

memiliki beberapa tahap, seperti yang 

dapat dilihat di bawah ini: 

 

Bagan 1. Alur persiapan modestivities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: data hasil olahan pribadi 

 

Pembahasan 

1. Rapat menentukan konsep dilakukan 

bersama dengan stakeholder bersama 

dengan steering committee IMFW 

untuk membicarakan konsep 

supporting programme. 

2. Mencari narasumber merupakan 

kegiatan yang dilakukan setelah 

diperoleh hasil dari rapat stakeholder 

bersama steering committee yaitu 

modestivities sebagai supporting 

programme. Dalam pencarian 

narasumber ini tidak dibutuhkan 

klasifikasi. 

 

Tabel 2. Daftar narasumber 

Nama 

Kegiatan 
Pengisi Peran 

Modestivities, 

Mix n Match 
Eboni Watch Exhibitor 

Modestivities, 

How to Style 
Nona Official Exhibitor 

Modestivities, 

Mix n Match 

Optik 

Melawai 
Exhibitor 

Modestivities, 

Clearance sale 
Hijab Chic Exhibitor 

Modestivities, 

Mix N Match 
GatsuOne Exhibitor 

Modestivities, 

Talkshow 
Alia Khan 

Chair Woman of 

Islamic Fashion & 

Design Council 

Modestivities, 

Clearance Sale 

Dauky 

Fashion 
Exhibitor 

Modestivities, 

Makeup 

Tutorial 

Indah MUA Sponsor 

Modestivities, 

Talkshow 

Jeny 

Tjahyawati 

Indonesia Modest 

Fashion Designer 

Sumber: data hasil olahan pribadi 

 

3. Setelah mendapatkan kepastian dari 

narasumber, yaitu beberapa exhibitor, 

sponsor dan juga perwakilan salah satu 

perwakilan dari modest fashion 

designer international, hal yang 

Rapat menentukan konsep 

Mencari narasumber 

Menyusun rundown 

Technical meeting 

Pelaksanaan 
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selanjutnya dilakukan adalah 

penyusunan rundown. Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

turut mengundang desainer dari 

mancanegara, sehingga perlu 

disesuaikan serta dikonfirmasi 

kembali mengenai perbedaan waktu. 

 

Bagan 3. Rundown Supporting 

Programme 

HARI WAKTU NAMA KEGIATAN 

Kamis,  

17 

Desember 

2020 

14:30-

15:00 

Modestivities: Mix n Match 

oleh Eboni Watch 

16:30-

17:00 

Modestivities: How to Style 

oleh Nona Official 

Jumat,  

18 

Desember 

2020 

14:30-

15:00 

Modestivities: Mix n Match 

oleh Optik Melawai 

16:30-

17:00 

Modestivities: Clearance 

sale oleh Hijab Chich 

Sabtu, 

19 

Desember 

2020 

14:30-

15:00 

Modestivities: Mix N 

Match oleh GatsuOne 

16:30-

16:45 

Modestivities: Talkshow 

bersama Alia Khan 

16:45-

17:00 

Modestivities: Clearance 

Sale oleh Dauky 

Minggu, 

20 

Desember 

2020 

14:30-

15:00 

Modestivities: Makeup 

Tutorial oleh Indah MUA 

16:30-

16:45 

Modestivities: Talkshow 

bersama Jeny Tjahyawati 

Sumber: data hasil olahan pribadi 

 

4. Technical meeting dilakukan untuk 

membahas teknis pelaksanaan 

modestivities. 

5. Ketika seluruh rangkaian persiapan 

modestivities telah dilakukan, hal 

yang berikutnya dilakukan adalah 

pelaksanaan acara. 

 

Selain modestivities, Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 juga 

memiliki supporting programme lainnya 

yang diadakan sebagai program penutup 

acara ini, yaitu 20.20 modest charity 

Kegiatan ini memiliki konsep yang cukup 

unik, yaitu mengajak para pembeli untuk 

belanja sekalian beramal. Dengan 

melakukan big sale pada koleksi busana 

milik beberapa modest fashion designer 

ternama, kemudian dana yang didapatkan 

dari hasil pembelanjaan ini akan 

disumbangkan untuk membantu 

pembangunan masjid Yayasan 

Andalusia. 

Program ini memiliki tagline “belanja 

sambil beramal” yang dimulai pada hari 

Minggu, tanggal 20 Desember 2020 

pukul 00.20 WIB dan berakhir pukul 

20.20 WIB. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dalam 

penulisan penelitian ini adalah 

Pelaksanaan supporting programme 

dalam Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 memiliki alur-alur yang 

sudah ditentukan dan disepakati oleh 

pihak penyelenggara acara dan 

narasumber yang bersakutan. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan ini sudah 

sesuai dengan prosedur perencanaan yang 

sudah direncanakan dan dikonsepkan 

sebelumnya, serta sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Adi Saraceno 

bahwa supporting programme disiapkan 

sebagai penunjang kegiatan utama yang 

membuat event menjadi terlihat hidup. 

 

SARAN 

Untuk pelaksanaan Indonesia Modest 

Fashion Week mendatang diharapkan 

dipertahankan dan ditingkatan lagi dalam 

pengonsepan program supaya semakin 

bervariasi dan inovatif agar audience 

mendapatkan pengalaman yang 

diharapkan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 



ISSN: 2775-7374 

 

176 

 

 

Noor, Any. 2013. Manajemen Event Edisi 

Revisi. Bandung: Alfabeta. 

Tassiopoulos, Dimmitri. 2005. Event 

Management a Professional and 

Developmental Approach. Afrika 

Selatan: Juta Academic. 

McCartney, Glen. 2010. Event 

Management: An Asian Perspective. 

Singapore: McGraw Hill. 

Zakaria, Ismail. 2020. Pameran Virtual. 

Jakarta: Kompas. 

https://interaktif.kompas.id/baca/pam

eran-virtual/

  



ISSN: 2775-7374 

 

177 

 

 

STRUKTUR PERENCANAAN ONLINE EVENT PADA INDONESIA 

MODEST FASHION WEEK ONLINE 2020 
Jawza Dliya Khalishsyah1, Tuty Herawati, S.E., MM.2 

 
1Program Studi MICE – Politeknik Negeri Jakarta, jawza.dliya.an17@mhsw.ac.id  
2Program Studi MICE – Politeknik Negeri Jakarta, tuty.herawati@bisnis.pnj.ac.id  

 

 

ABSTRACT 

Indonesia is one of the countries with the most Muslims in the world which has a wide market potential for 

modest clothing or commonly called modest fashion. Therefore, Indonesia has a great opportunity to 

become a mecca for Muslim fashion in the world according to the plan of the Ministry of Industry of the 

Republic of Indonesia. The COVID-19 pandemic did not become a barrier to the implementation of 

Indonesia Modest Fashion Week, so company X innovated by holding the event virtually. The success of a 

virtual event is largely determined by the strategic and operational planning structure. In the preparation 

and implementation, several obstacles were found, such as a less structured preparation plan and technical 

errors. The problem formulation focuses on the planning and implementation of virtual events. The purpose 

of this research is to gain knowledge about strategic planning and operation of a virtual event as a solution 

and evaluation for the MICE industry. The data collection method used is direct observation to company X 

for approximately 4 (four) months from preparation to implementation of the Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020. The author documents and records all activities of the Indonesia Modest Fashion Week 

Online event based on an understanding of the literature from several scholars related to strategic and 

operational planning patterns. The data analysis method used is descriptive, namely by collecting data 

during the observation period and adjusting the data to the understanding of the related literature. The 

results obtained from this study are the important influence of strategic and operational planning structures 

on virtual events on the planning and implementation of Indonesia Modest Fashion Week Online 2020. 

 

Keyword: Implementation, Planning, Virtual Events 

 

ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan umat muslim terbanyak di dunia yang memiliki potensi 

pasar yang luas untuk busana sopan atau umum disebut modest fashion. Oleh karena itu, Indonesia 

berpeluang besar untuk menjadi kiblat busana muslim dunia sesuai dengan rencana Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk pelaksanaan 

Indonesia Modest Fashion Week, sehingga perusahaan X melakukan inovasi dengan melaksanakan event 

tersebut secara virtual. Kesuksesan sebuah virtual event sangat ditentukan oleh struktur perencanaan 

strategis dan operasional. Dalam persiapan dan pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, seperti 

rencana persiapan yang kurang terstruktur dan kesalahan teknis. Rumusan masalah berfokus pada 

perencanaan dan pelaksanaan virtual event. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

pengetahuan tentang perencanaan strategis dan operasional sebuah virtual event sebagai solusi dan evaluasi 

bagi industri MICE. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi secara langsung ke 

perusahaan X selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak dari persiapan hingga pelaksanaan event 

Indoonesia Modest Fashion Week Online 2020. Penulis mendokumentasikan dan mencatat seluruh kegiatan 

event Indonesia Modest Fashion Week Online berdasarkan pemahaman literatur dari beberapa scholars 

terkait pola perencanaan strategis dan operasional. Metode analisis data yang digunakan adalah deskripstif 

yaitu dengan mengumpulkan data selama masa observasi dan menyesuaikan data tersebut dengan 

pemahaman literatur yang berkaitan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pengaruh penting 

struktur perencanaan strategis dan operasional pada virtual events terhadap perencanaan hingga 

pelaksanaan Indonesia Modest Fashion Week Online 2020. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perencanaan, Virtual Event 

 

PENDAHULUAN 

WHO (World Health Organization 

atau Badan Kesehatan Dunia) secara 

resmi mendeklarasikan coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) sebagai 

pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. 
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Artinya, virus corona telah menyebar 

secara luas di seluruh penjuru dunia. 

Adapun salah satu industri yang sangat 

terdampak COVID-19 ialah industri 

MICE. Data dari Event Industry Council 

pada 2018 menyebutkan, tahun 2017 

industri MICE di Indonesia menghasilkan 

PDB total 7,8 miliar dolar AS dan 

menciptakan 278.000 lapangan 

pekerjaan. Namun, dengan adanya 

pandemi ini, dampak yang ditimbulkan 

terhadap industri MICE sangat besar 

karena terjadi penundaan event sebesar 

96,4% dan 84,8% pembatalan event di 17 

provinsi. Estimasi kerugian terhitung 

sebanyak 1.218 organizers di seluruh 

Indonesia antara Rp2,7 hingga Rp6,9 

triliun, serta berdampak pada total 90.000 

pekerja. (Data dari Indonesia Event 

Industry Council). 

Permasalahan tersebut menjadi sebuah 

tantangan bagi para pelaku industri MICE 

untuk dapat tetap bertahan dan 

menyesuaikan dengan apa yang sedang 

terjadi. Penyelenggaraan event secara 

virtual menjadi salah satu solusi yang 

dapat dilakukan oleh para penyelenggara. 

Meskipun bukan merupakan solusi 

terbaik, pengadaan event secara virtual 

dapat menjaga roda bisnis. Terhitung 

hingga 6 April 2020 terjadi penyesuaian 

terhadap 48% pertemuan atau terhadap 

1.749 pertemuan internasional yang 

diadakan selama periode Februari hingga 

Juni 2020. Dengan adanya penyesuaian 

tersebut, PT X juga menyelenggarakan 

event secara virtual atau online, yaitu 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu bagaimana persiapan dan 

pelaksanaan event IMFW Online 2020, 

serta kendala yang dihadapi selama 

persiapan dan pelaksanaan acara. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh pengetahuan tentang 

perancangan dan pelaksanaan sebuah 

virtual event sebagai solusi bagi industri 

MICE. 

Secara umum event organizer 

memiliki tugas, yaitu mengumpulkan dan 

mempertemukan sekelompok orang 

untuk tujuan perayaan, pendidikan, 

pemasaran dan reuni, serta bertanggung 

jawab mengadakan penelitian, membuat 

desain kegiatan, melakukan perencanaan 

dan melaksanakan koordinasi serta 

pengawasan untuk merealisasikan 

kehadiran sebuah kegiatan. Goldblatt 

(2013) 

Selain itu, Yuningsih dalam 

Megananda dan Wijaya (2009:9) juga 

menyebutkan bahwa event organizer 

mengelola suatu kegiatan untuk 

menyelenggarakan peristiwa, kejadian 

atau acara tertentu. 

Virtual events menurut Pearlman, 

David M. and Gates, Nicholas A. 

(2010:249) adalah virtual events 

memiliki manfaat unik bagi audiens dan 

peserta pameran. Peserta pameran akan 

mendapatkan peluang baru dan 

menguntungkan terhadap usahanya, 

meningkatkan opsi pengiriman konten, 

mendorong jaringan yang lebih kuat, dan 

memperluas opsi sponsor sekaligus 

melebihi harapan customer. 

Sebuah event memerlukan 

perencanaan guna tercapainya tujuan 

yang diinginkan. Dalam buku 

“Perencanaan dan Pengelolaan Event dan 

Festival” yang diterbitkan oleh UTS dan 

Asialink (2010), disebutkan bahwa 

terdapat 2 (dua) tingkat perencanaan 

event yang relevan dengan 
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penyelenggaraan suatu event, antara lain 

perencanaan strategis yang membahas 

gambaran besar dan perencanaan 

operasional yang membahas langkah- 

langkah yang dibutuhkan untuk 

menerapkan strategi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan fokus pada 

pengamatan yang mendalam. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi secara langsung ke perusahaan 

X selama kurang lebih 4 (empat) bulan. 

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data deskripstif yaitu dengan 

mengumpulkan data selama masa 

observasi dan menyesuaikan data tersebut 

dengan teori yang berkaitan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

1. Persiapan Event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 

Pada penelitian ini, penulis 

mendapatkan temuan, yaitu tahapan- 

tahapan pada persiapan acara kali 

pertama IMFW yang diselenggarakan 

secara online. Berikut tahapan- tahapan 

yang dilakukan dalam proses persiapan 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020: 

 

Bagan 1. Flow Chart Persiapan Event 

 
Sumber: data hasil olahan 

 

a. Penyusunan Konsep Acara 

Indonesia Modest Fashion Week 

pada tahun ke-4 ini merupakan kali 

pertama dalam mengusung konsep 

event online pada keseluruhan 

program acara termasuk fashion show 

dan bazar. Sensasi konsep event online 

yang ditawarkan dapat menjadi 

pengalaman baru yang dirasakan oleh 

peserta IMFW 

b. Pemilihan Platform yang Digunakan 

Plaltform merupakan pengganti 

dari venue, pemilihan platform 

menjadi aspek penting yang harus 

ditentukan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Seleksi dilakukan 

terhadap 2 opsi platform, yaitu Shopee 

dan youtube live streaming. Shopee 

terpilih sebagai platform untuk 

pelaksanaan Indonesia Modest 
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Fashion Week Online 2020 karena 

merupakan platform terbesar se-Asia 

Tenggara. 

c. Breakdown Program dan 

Penyusunan Rundown 

Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 memiliki 2 (dua) program 

utama, yaitu virtual fashion show dan 

bazar online. Program virtual fashion 

show dengan nama “Modest Fashion 

Show” ini diikuti oleh 26 (dua puluh 

enam) fashion designer nasional dan 

internasional dari target awal sebanyak 

30 (tiga puluh) fashion designer atau 

200 (dua ratus) koleksi busana. 

Program tersebut akan ditayangkan 

dalam bentuk video tapping, maka dari 

itu proses shooting perlu dilakukan 

sebelum hari H pelaksanaan. 

 

Jadwal virtual fashion show dibagi 

menjadi 2 (dua) sesi setiap harinya. 

Berikut rundown Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020: 

 

Tabel 1. Rundown IMFW Online 2020 

Kamis, 17 Desember 2020 

14:00 14:15 15’ 

Opening by MC 

Sambutan Direktur Jenderal 

Dirjen Industri Kecil Menengah 

dan Aneka 

Sambutan founder Indonesia 

Modest Fashion Designer 

14:15 14:30 15’ Modest Fashion Show Slot I 

14:30 15:00 30’ Modestivities (Mix n Match) 

15:00 16:00 60’ Break 

16:00 16:30 30’ Modest Fashion Show Slot II 

16:30 17:00 30’ Modestivities (Mix n Match) 

Jumat, 18 Desember 2020 

14:00 14:30 30’ Modest Fashion Show Slot I 

14:30 15:00 30’ Modestivities (Mix n Match) 

15:00 16:00 60’ Break 

16:00 16:30 30’ Modest Fashion Show Slot II 

16:30 17:00 30’ Modestivities (Mix n Match) 

Sabtu, 19 Desember 2020 

14:00 14:30 30’ Modest Fashion Show Slot I 

14:30 15:00 30’ Modestivities (Mix n Match) 

15:00 16:00 60’ Break 

16:00 16:30 30’ Modest Fashion Show Slot II 

16:30 16:45 15’ Modestivities (Talkshow) 

16:45 17:00 15’ 
Modestivities (Launching 

product) 

Minggu, 20 Desember 2020 

14:00 14:30 30’ Modest Fashion Show Slot I 

14:30 15:00 30’ 
Modestivities (Tutorial Make 

Up) 

15:00 16:00 60’ Break 

16:00 16:30 30’ Modest Fashion Show Slot II 

16:30 16:45 15’ Modestivities (Talkshow) 

16:45 17:00 15’ 20:20 Modest Charity + Closing 

Sumber: data hasil olahan 

 

d. Teknis untuk Pelaksanaan IMFW 

Online 2020 

Selama acara berlangsung software 

yang digunakan adalah OBS Studio 

karena terdapat 2 (dua) macam siaran, 

yaitu siaran langsung dan tapping. 

Pengoperasian perangkat lunak 

tersebut dialihkan kepada teknisi yang 

ahli pada bidangnya. 

e. Proses Shooting / Tapping 

Proses shooting / tapping 

dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada 

tanggal 7 Desember 2020 di Museum 

Nasional untuk keperluan 

penayanagan virtual fashion show 

pada saat hari h pelaksanaan. 

 

2. Pelaksanaan Event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

Fokus pada pelaksanaan Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 
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adalah teknis acara serta pengawasan 

jalannya acara. Seluruh rangkaian 

pelaksanaan event yang ditayangkan 

melalui fitur Shopee Live di platform 

Shopee menggunakan teknis acara 

tapping pada program virtual fashion 

show dan live pada supporting program. 

Kedua teknis tersebut dihubungkan 

dengan menggunakan aplikasi perangkat 

lunak tambahan, yaitu OBS Studio. 

 

3. Kendala yang Dihadapi Selama 

Persiapan dan Pelaksanaan 

Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 

Selama persiapan dan pelaksanaan 

acara tersebut, ditemukan beberapa 

kendala teknis dan non teknis, antara lain: 

a. Proses dealing yang lambat dengan 

partner platform dikarenakan kurang 

responsif 

b. Rencana persiapan kurang terstruktur 

sehingga pekerjaan dilakukan secara 

mendadak dan berpengaruh pada 

susunan acara yang dibuat 

c. Proses shooting untuk virtual fashion 

show tidak berjalan sesuai agenda 

akibat ketidakdisiplinan beberapa 

pihak 

d. Waktu untuk merevisi hasil video 

shooting yang sedikit dan terlalu dekat 

dengan hari pelaksanaan 

e. Kesalahan teknis penayangan video 

virtual fashion show saat hari 

pelaksanaan acara 

f. Hilangnya audio pada saat live 

streaming sehingga tidak ada suara 

yang keluar bagi audiens yang sedang 

menyaksikan acara 

 

Pembahasan 

Pada kondisi pandemi saat ini, salah 

satu solusi yang dapat diambil para 

pelaku industri MICE, yaitu 

menyelenggarakan sebuah virtual event. 

Dalam penelitian ini, rencana persiapan 

dan pelaksanaan virtual event perlu 

dipahami oleh seluruh stakeholder agar 

dapat mengetahui tahapan dan faktor 

pendukung dalam suatu penyelenggaraan 

virtual event. Meskipun, acara 

dilangsungkan secara virtual. temuan 

penulis terkait tahapan-tahapan persiapan 

IMFW Online 2020 kurang lebih sesuai 

dengan teori pada buku “Perencanaan dan 

Pengelolaan Event dan Festival” yang 

diterbitkan oleh UTS dan Asialink 

(2010), bahwa perencanaan event terdiri 

dari perencanaan strategis yang berupa 

penyusunan konsep dan perencanaan 

operasional, yaitu langkah-langkah untuk 

mewujudkan perencanaan strategis, yang 

berupa pemilihan platform dan 

penyusunan rundown acara. 

Sebuah organizer memiliki wewenang 

dan kewajiban untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya acara, 

serta paham tentang teknis acara tersebut. 

Selain itu, tentunya kendala-kendala 

ditemukan selama persiapan dan 

pelaksanaan acara sehingga evaluasi 

rencana dan hasil juga hal yang perlu 

diperhatikan oleh organizer sesuai 

dengan referensi teori yang telah penulis 

muat dalam penelitian ini. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah 

peneliti lain dapat menambah 

pengetahuan terkait tahapan serta faktor 

yang mendukung berjalannya virtual 

event, sedangkan kelemahan dari 

penelitian ini adalah kurangnya data yang 

dapat digunakan sebagai sumber referensi 
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penelitian karena pelaksanaan virtual 

event merupakan yang pertama kalinya. 

Bagi peneliti yang ingin melanjutkan 

penelitian ini lebih lanjut atau ingin 

meneliti proses perencanaan dan 

pelaksanaan sebuah event online maka 

peneliti dapat menambahkan analisis 

risiko penyelenggaraan virtual event, 

serta teknologi-teknologi terkini yang 

dapat digunakan oleh para pelaku industri 

MICE di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian mengenai 

perencanaan dan pelaksanaan event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020, serta kendala yang dihadapi selama 

prosesnya, dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pada event online juga 

melalui 2 (dua) tingkat perencanaan event 

yang relevan dengan penyelenggaraan 

suatu event pada umumnya, antara lain 

perencanaan strategis dan perencanaan 

operasional. Pada pelaksanaannya, 

pengawasan dan teknis terhadap acara 

harus dipahami oleh tim penyelenggara 

guna mengantisipasi hambatan atau 

kendala teknis yang akan dihadapi. Selain 

itu, kendala non teknis juga dihadapi 

selama perencanaan event IMFW Online 

2020. Namun, hal tersebut dapat 

dijadikan pengalaman dan pelajaran bagi 

tim penyelenggara Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 kedepannya. 

 

SARAN 

Persiapan dan penyelenggaraan pada 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 membutuhkan rencana yang lebih 

matang. Penyelenggara acara tersebut 

setidaknya membutuhkan analisis risiko, 

sehingga pada saat menemui kendala, 

penyelenggara sudah mempunyai jalan 

keluar atau solusi. Apabila terdapat 

penelitian lanjutan terkait topik penelitian 

ini, maka peneliti dapat menambahkan 

teknologi-teknologi terkini yang dapat 

digunakan oleh para pelaku industri 

MICE di Indonesia. 
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ABSTRACT 

Corporate is a group of people and form a legal entity. In Corporate, there must be a special division to 

organize corporate events which are carried out in the context of promotions, celebration, awarding, etc. 

These activities must be in accordance with the objectives to be achieved by the company. In running an 

event there must be problems. One of the main problems in organizing 24th BNI Life Corporate Anniversary 

is communication problems. This research uses qualitative research methods by collecting data from direct 

observation and documentation. 

 

Keyword: Corporate, event, communication, corporate anniversary 

 

ABSTRAK 

Korporat adalah sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas berbadan hukum, di dalam 

korporat pasti mempunyai suatu divisi khusus untuk mengorganisir sebuah event perusahaan tersebut yang 

dilakukan untuk tujuan promosi, perayaan, penghargaan dan lainnya. Kegiatan tersebut harus sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam melaksanakan suatu event pasti ada hambatan. Salah 

satu hambatan utama dalam melaksanakan event 24th BNI Life Corporate Anniversary adalah hambata 

komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan 

data hasil observasi secara langsung dan dokumentasi. 

 

Kata Kunci: Corporate, event, komunuikasi, corporate anniversary 

 

PENDAHULUAN 

Semakin banyak dan semakin besar 

kegiatan yang diadakan perusahaan, 

maka pelaksanaannya akan semakin 

kompleks. Untuk menjamin suatu 

kegiatan korporat yang berhasil, 

dibutuhkan corporate event management.  

MICE atau Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition merupakan salah 

satu sektor dari Industri Pariwisata yang 

merupakan kegiatan business event, 

kegiatan MICE memiliki multiplier 

effect yang sangat besar dalam roda 

ekonomi di suatu negara. 

Association (2014) mendata 

penyelenggaraan pameran di Indonesia 

setiap Perkembangan dunia usaha di 

Indonesia, belakangan ini telah 

memperlihatkan ke arah yang 

menggembirakan. Terbukti dengan 

semakin menjamurnya berbagai bentuk 

badan usaha yang bergerak dalam bidang 

barang maupun jasa, baik itu skala kecil 

maupun besar. Salah satunya adalah 

event organizer. Kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh event organizer tidak 

dapat dipisahkan dari publikasi. Beberapa 

perusahaan event organizer melakukan 

publikasi, salah satunya dengan kegiatan 

beriklan. Karena kehidupan dunia 

modern saat ini tidak terlepas dari 

aktivitas komunikasi periklanan. Bisnis 

event organizer terbilang bisnis baru di 

Indonesia. Namun, karena dinilai sangat 

potensial, banyak kalangan kemudian 

menggeluti bisnis ini secara serius dan 

professional. Hampir setiap minggu, 

bahkan setiap hari, terutama di kota-kota 
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besar, dapat ditemukan kegiatan-kegiatan 

besar bernuansa promosi maupun non 

promosi yang melibatkan jasa event 

organizer untuk merancang, 

mempersiapkan, dan mengatur kegiatan 

tersebut agar dapat terselenggara dengan 

baik. 

Adapun masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah hambatan 

komunikasi apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan acara 24th BNI Life 

Corporate Anniversary? 

Selanjutnya, tujuan yang ingin 

didapatkan melalui penelitian ini adalah 

untuk memahami hambatan komunikasi 

yang mempengaruhi online meeting apa 

saja yang mempengaruhi pelaksanaan 

kegiatan Corporate Communication 

Event & Promotion dalam penyeleng-

garaan 24th BNI Life Corporate 

Anniversary? 

 

LITERATURE REVIEW 

Untuk melengkapi penelitian ini 

diperlukan adanya referensi teori. 

Adapun beberapa teori yang dijadikan 

dasar dalam penelitian ini adalah: 

Menurut Kesrul (2004:3) MICE 

(Meeting, Incentive, Conference, 

Exhibition) adalah MICE sebagai suatu 

kegiatan kepariwisataan yang 

aktifitasnya merupakan perpaduan antara 

leisure dan business, biasanya melibatkan 

sekelompok orang secara bersama-sama, 

rangkaian kegiatannya dalam bentuk 

meetings, incentive travels, conventions, 

congresses, conference dan exhibition. 

Menurut Kesrul (2004:8) Meeting atau 

pertemuan adalah Meeting adalah suatu 

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, hubungan 

kemasyarakatan 

Menurut Fill (1999) Komunikasi 

pemasaran adalah proses manajemen 

suatu perusahaan untuk melakukan dialog 

kepada berbagai audiens perusahaan, 

dengan mengembangkan, 

menyampaikan, dan mengevaluasi 

serangkaian pesan kepada kelompok 

stakeholder yang teridentifikasi.” 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian ini 

adalah di kantor pusat BNI Life 

Insurance berlokasi di Centennial 

Tower Jalan Jendral Gatot Subroto 

Kav. 24-25, Jl. Peltu Rahmat Sidup, 

Karet Semanggi, Setiabudi, 

RT.2/RW.2, South Jakarta City, 

ruangan Boardroom dan Multifunction 

Room Centennial Tower BNI Life 

Jakarta 12930 dengan waktu penelitian 

dilakukan adalah pada tanggal 30 

November 2020 
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2. Objek penelitian 

Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada Hambatan komunikasi 

apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan acara 24th BNI 

Life Corporate Anniversary 

 

3. Metode pengumpulan data 

Penulisan laporan ini menggunakan 

metode pengumpulan data berupa 

observasi secara langsung serta 

dokumentasi. Observasi dilakukan 

dengan mengumpulkan data yang 

telah diperoleh selama kegiatan 

perencanaan hingga pelaksanaan event 

kemudian dipilih mana yang terbaik 

untuk dimasukkan kedalam laporan. 

Kemudian dokumentasi dilakukan 

secara tidak terstruktur, yaitu 

wawancara bebas yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara 

yang tersusun secara sistematis. 

 

4. Metode analisis data 

Metode analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunkana analisis 

kualitatif, yaitu dengan 

mengumpulkan informasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Dalam pelaksanaannya 24th BNI Life 

Corporate Anniversary mempunyai 

hambatan hambatan komunikasi yang 

terjadi antara BNI Life dengan Event 

Organizer dan antara BNI Life dengan 

Vendor Catering. 

Dalam melaksanakan sebuah event 

tentunya akan selalu ada berbagai 

hambatan terutama hambatan dalam 

berkomunikasi. Hambatan dalam 

berkomunikasi kerap terjadi karena 

human error. Hambatan komunikasi yang 

terjadi pada 24th BNI Life Corporate 

Anniversary 

 

Pembahasan 

1. Miss communication antara BNI Life 

dengan Event Organizer 

Miss komunikasi yang terjadi 

adalah ketika event 24th BNI Life 

Corporate Anniversary berlangsung, 

Bapak Shadiq Akasya selaku President 

Director BNI Life Insurance sedang 

melakukan speech dan setelah selesai, 

pihak event organizer tidak sengaja 

membiarkan microphone (mute) 

beliau menyala sehingga terdengarnya 

percakapan pribadi beliau dengan 

kerabatnya. Namun event organizer 

dan Divisi Corporate Communication 

Event and Promotion dengan segera 

mematikan microphone (mute) beliau 

sehingga masalah sudah teratasi 

 

2. Miss Communication antara BNI Life 

dengan Vendor Catering 

Miss komunikasi yang terjadi 

dengan pihak vendor catering Umara 

pada Event 24th BNI Life Corporate 

Anniversary adalah jumlah tumpeng 

yang sudah di pesan lebih banyak, dan 

pihak Vendor juga terlambat dalam 

mengantar tumpeng namun divisi 

Corporate Communication segera 

untuk mengontak dan selalu mem 

Follow Up pihak vendor perihal 

lokasi. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

BNI Life Corporate Communication 

Event and Promotion adalah divisi yang 

bergerak di bidang event dan promosi. 
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Divisi ini menjadi salah satu sumber 

utama di bidang event untuk korporasi 

BNI Life. 

Pada 24th BNI Life Corporate 

Anniversary, divisi Corporate 

Communication Event & Promotion pun 

kembali menjadi motor untuk berbagai 

event di BNI Life. Sebelum memulai 

main event Divisi Corporate 

Communication juga membuat rangkaian 

acara menuju main event berupa Kegiatan 

CSR (corporate social responsibility) dan 

Daily Quiz. 

Program pre-Event untuk acara 24th 

BNI Life Corporate Anniversary adalah 

program CSR (corporate social 

responsibility). Program CSR adalah 

pendekatan bisnis dengan memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan yang 

berkelanjutan dengan memberikan 

manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan 

bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Program CSR 24th Corporate 

Anniversary BNI Life kali ini adalah “24 

Support to Health Facilities” dan “24 

Support to Orphanage”. 

CSR 24 Support to Health Facilities 

adalah CSR yang dilakukan ke 24 

fasilitas kesehatan di seluruh 

JABODETABEK dan mendonasikan: 

portable washer, hazmat suit, medical 

face mask dan non-medical mask, hand 

sanitizer, dan sabun cuci tangan. 

Sedangkan “CSR 24 Support to 

Orphanage” adalah CSR yang dilakukan 

ke 24 panti asuhan di JABODETABEK 

dan BNI Life mendonasikan SEMBAKO 

dan Lumbung Pangan. 

 

 

 

 

HASIL 

Gambar 1. Proses Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pre-Event 24th BNI Life 

Corporate Anniversary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data diolah tahun 2021 

 

PEMBAHASAN 

1. Menentukan Tema dan Konsep 

“Digital Transformation” adalah 

tema dari Corporate Anniversary 

2. Mengadakan Pitching 

Mengdakan pitching dengan 4 

event organizer, yaitu ZEUS, Dream 

Creation, Panorama, Astrindo, dan 

terpilih ZEUS sebagai event organizer 

yang dipercayakan oleh BNI Life 

Insurance untuk menjalani Event 24th 

BNI Life Corporate Anniversary. 

3. Koordinasi dengan EO 

Divisi Corporate Communication 

Event and Promotion melakukan 

koordinasi dengan Event Organizer 

“Zeus” berupa Follow-up program dan 

konten untuk 24th BNI Life Corporate 

Anniversary. 

  

Menentukan Tema dan Konsep 

Mengadakan Pitching 

Koordinasi dengan EO 

Perencanaan Pre-Event 

Pembuatan Video Greeting 24th BNI 

Life Corporate Anniversary 

Pelaksanaan Pre-Event 
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4. Perencanaan Pre-Event 

Merencanakan Pre-event berupa 

kegiatan CSR ke 24 Fasilitas 

Kesehatan, CSR ke 24 Panti Asuhan di 

JABODETABEK, dan merencanakan 

BNI Life Daily Quiz 2020. 

5. Pembuatan Video Greeting 24th BNI 

Life 

Mencari Tokoh untuk pembuatan 

Video Greeting 24th BNI Life 

Corporate Anniverary berupa tokoh 

politik dan Nasabah BNI Life 

Insurance. 

6. Pelaksanaan Pre Event 

Melaksanakan Pre event 2rth BNI 

Life Corporate Anniversary berupa 

kegiatan CSR dan BNI Life Daily 

Quiz 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada 

kegiatan Divisi Corporate 

Communication Event and Promotion 

dalam penyelenggaraan 24th BNI Life 

Corporate Anniversary yang dilakukan 

tanggal 30 November 2020 di Centennial 

Tower BNI Life telah ditangani dengan 

berbagai proses dan kendala yang 

dihadapi bagi divisi Corporate 

Communication. 

Berdasarkan pembahasan terhadap 

kegiatan Divisi Corporate 

Communication Event and Promotion 

dalam penyelenggaraan 24th BNI Life 

Corporate Anniversary, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. 24th BNI Life Corporate Anniversary 

adalah event Corporate Anniversary 

BNI Life pertama yang menggunakan 

sistem Online 

2. Karena BNI Life juga menggunakan 

event organizer dalam 

menyelenggarakan 24th BNI Life 

Corporate Anniversary, Divisi 

Corporate Communication Event and 

Promotion bertugas untuk Monitoring 

Event Organizer ZEUS saja dan juga 

memastikan bahwa semua berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan 

harapan. 

3. Kendala dalam Event 24th BNI Life 

Corporate Anniversary tidak banyak, 

hanya miss komunikasi dan kendala 

yang ada tidak sepenuhnya salah 

Divisi Event and Promotion. karena 

merupakan event berbasis daring dan 

menggunakan event organizer sedikit 

membantu divisi Corporate 

Communication Event and Promotion 

dalam menjalani event tersebut. 

 

Jika dibandingkan dengan event 24th 

BNI Life Corporate Anniversary tahun 

lalu, banyak sekali perbedaan yang 

terjadi. Ditahun sebelumnya pelaksanaan 

24th BNI Life Corporate Anniversary 

berbasis offline dan tahun lalu 

dimeriakan oleh beberapa artis dan MC 

terkenal. Programnya juga berbeda, di 

tahun lalu lebih banyak Performance dari 

staff BNI Life Insurance dan awarding 

untuk komunitas di BNI Life Insurance 

sedangkan tahun ini programnya hanya 

penampilan video saja. 

 

SARAN 

Berikut beberapa saran yang dapat 

penulis sampaikan selama melakukan 

praktik kerja lapangan pada kegiatan 

Divisi Corporate Communication Event 

and Promotion dalam penyelenggaraan 

24th BNI Life Corporate Anniversary dan 

untuk penyelenggaraan kedepannya: 
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1. Membutuhkan tim yang aktif dan 

selalu mementingkan komunikasi ke 

segala arah agar tidak terjadi miss 

communication di dalam persiapan 

maupun pelaksanaan. 

2. Memiliki catatan khusus (minute of 

meetings) di setiap pertemuan, karena 

ini merupakan hal kecil yang sangat 

penting untuk dijadikan pendukung 

bila terjadi hal yang tidak diinginkan. 

3. Pemahaman Dasar yang merata 

tentang Platform Zoom Online. 

DAFTAR PUSTAKA 

M Kesrul. 2004a. Meeting, Incentive 
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Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
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M Kesrul. 2004b. Panduan Praktis 
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ABSTRACT 

MICE is a type of activity planned by one or more groups who have the same vision, mission, and goals to 

organize a particular activity. The purpose of writing this journal is to find out and understand how the 

publication and publicity activities of The NextDev Summit 2020 event can run from the start. from planning 

to implementation. At this event, the author had the opportunity to analyze and observe how the activities 

of publication and publicity activities were carried out at The NextDev Summit 2020. During the 

publication and publicity activities, the author found several publication activities that were deemed less 

than optimal considering the scale of the event was quite large. On this occasion the author explains how 

the publication and publicity activities of The NextDev Summit 2020 have been carried out. From the scale 

of a fairly large event such as The NextDev Summit 2020, the author has an analysis and some suggestions 

for what The NextDev Summit event can do in future publications and publicity. 

 

Keyword: Publication, Publicity, Public Relation 

 

ABSTRAK 

MICE adalah jenis kegiatan yang direncanakan oleh satu kelompok atau lebih yang miliki kesamaan visi 

dan misi serta tujuan untuk menyelenggarkaan sebuah kegiatan tertentu.. Tujuan dari penulisan jurnal ini 

adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kegiatan publikasi dan publisitas dari event The 

NextDev Summit 2020 dapat berjalan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Di event ini penulis 

berkesempatan untuk menganalisisa dan observasi bagaimana aktifitas dari kegitan publikasi dan publisitas 

yang dilaksanakan pada event The NextDev Summit 2020. Selama kegiatan publikasi dan publisitas 

berlangsung penulis menemukan beberapa kegiatan publikasi yang dirasa kurang maksimal mengingat 

skala dari event tersebut yang cukup besar. Pada kesempatan ini penulis menjelaskan bagaimana kegiatan 

publikasi dan publisitas The NextDev Summit 2020 yang sudah dilakukan. Dari skala event yang cukup 

besar seperti The NextDev Summit 2020 ini penulis memiliki analisa dan beberapa saran yang dapat 

dilakukan sebuah event The NextDev Summit dalam publikasi dan publisitas kedepannya. 

 

Kata Kunci: acara virtual, program, program pendukung, prosedur 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta 

Program Sarjana Terapan Usaha Jasa 

Konvensi, Perjalanan Insentif, dan 

Pameran (MICE) adalah lembaga 

pendidikan jalur vokasi yang mendidik 

mahasiswa MICE untuk siap menjadi 

sebagai tenaga kerja terampil di bidang 

keahlian MICE dengan sebutan (S.Tr Par) 

Sarjana Terapan Pariwisata. 

Publikasi dan Publisitas merupakan 

hal yang sangat berpengaruh dalam 

kesuksesan berjalannya sebuah event. 

Sebuah event dapat berjalan dengan baik 

jika kegiatan publikasi yang 

direncanakan dan dilaksanakan memiliki 

impact yang luas dan tepat sasaran. 

Sebuah event juga akan dapat dinilai 

sukses atau tidaknya melalui kegiatan 

publisitas. 

Sehubungan dengan adanya praktik 

kerja lapangan pada bagian publikasi dan 

publisitas event, penulis merasakan 

secara langsung dari kegiatan publikasi 

dan publisitas dalam sebuah event. 

Penulis berharap pada karya ilmiah ini 

mailto:ardianramadhan26@gmail.com
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dapat memberikan inovasi atau sesuatu 

hal yang lebih baik dari sebelumya. 

Terdapat beberapa masalah dalam 

penilitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan 

aktifitas publikasi dan publisitas event 

The NextDev Summit oleh DKK 

Consulting. 

2. Kendala, dan solusi yang ada pada 

publikasi dan publisitas event The 

NextDev Summit. 

Adapun tujuan dalam penilitian ini 

adalah: 

1. Untuk memahami Aktivitas persiapan 

dan pelaksanaan publikasi dan 

publisitas event The NextDev Summit 

oleh DKK Consulting. 

2. Untuk memahami kendala dan solusi 

yang ada pada publikasi dan publisitas 

event The NextDev Summit. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penulis melakukan penilitian 

di PT Daya Karya Krida (DKK 

Consulting). Penelitian dilakukan pada 

tanggal 5 Oktober – 15 Januari 2020 

berdasarkan waktu PKL yang ditentukan. 

 

 

2. Objek penelitian 

Objek penilitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana aktivitas Public 

Relation dalam melaksanakan event The 

NextDev Summit 2020 dan kendala yang 

ada serta solusinya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Melakukan metode observasi dengan 

cara turun dan mengamati langsung 

dalam Aktivitas publikasi dan publisitas 

event The NextDev Summit oleh DKK 

Consulting. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan 

dalam penulisan ini menggunakan 

analisis deskriptif yaitu dengan 

mendeskripsikan dan menjelaskan data 

dengan teori atau studi yang berkaitan. 

 

LITERATURE REVIEW 

Literature review yang terdapat dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa teori. 

1. MICE 

Menurut Yoeti (2000:13), MICE 

adalah suatu rangkaian kegiatan para 

pengusaha atau professional berkumpul 

di suatu tempat yang terkondisikan oleh 

suatu permasalahan, pembahasan dan 

kepentingan yang sama. 

2. Public Relation 

Menurut Ardianto (2004:3) Public 

Relatios (PR) adalah sebagai jembatan 

antara perusahaan atau organisasi dengan 

publiknya, terutama tercapainya mutual 

understanding (saling pengertian) antara 

perusahaan dengan publiknya. 

3. Publikasi 

Menurut Liliweri (2011:458) publikasi 

adalah setiap tindakan atau rancangan/ 

desain produk yang menarik khalayak, 

seperti informasi yang mempunyai nilai 

berita sehinggan menarik perhatian dan 

dukungan khalayak.” 

4. Publisitas 

Menurut Lesly (1992:6) Publisitas 

yaitu Penyebaran pesan yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan lewat media dam 

kepentingan tertentu dari organisasi atau 

perorangan yang sudah direncanakan 

tanpa pembayaran kepada media. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

1. Temuan 
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Temuan proses aktivitas publikasi dan 

publisitas pada event The NextDev 

Summit oleh DKK Consulting melalui 

alur sebuah Flowchart yang telah disusun 

menjadi alur kerja pada bagan berikut. 

 

Gambar 1. Proses aktivitas publikasi 

dan publisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah 

 

a. Perencanaan Publikasi dan Publisitas 

Perencanaan merupakan dasar dari 

aktivitas dalam sebuah kegiatan event, 

termasuk juga publikasi. Di mana 

perencanaan publikasi pada sebuah 

event dibuat untuk menentukan 

strategi dan langkah yang akan 

digunakan untuk mengenalkan event 

tersebut ke publik. Diperlukannya 

analisis yang tepat sesuai kebutuhan 

terhadap event yang sedang 

direncanakan. Publikasi akan 

mempengaruhi kesuksesan 

berjalannya sebuah event dan 

Publisitas menjadi tolak ukur serta 

review dari event tersebut sehingga 

public dapat menilai sukses atau 

tidaknya event tersebut dari publisitas. 

Dalam hal ini perencanaan event 

The NextDev Summit dimulai dari 

analisis kebutuhan publikasi event 

tersebut lalu membuat materi publikasi 

yang berisikan informasi terhadap isi 

dari The NextDev Summit. Untuk 

Publikasi The NextDev Summit 

memanfaatkan sosial media sebagai 

alat untuk publikasi, baik 

menggunakan sosial media dari The 

NextDev Summit sendiri maupun 

kerja sama dengan KOL (Key Option 

Leader) Media. 

 

b. Membuat materi Publikasi dan 

publisitas 

Dalam membuat materi publikasi 

tim The NextDev Summit berdiskusi 

menentukan informasi apa saja yang 

akan diangkat di publikasi dan 

bagaimana informasi tersebut akan di 

publish dan desain yang akan 

digunakan agar dapat mudah dipahami 

oleh pengguna sosial media yang 

melihat publikasinya tesebut. Untuk 

publisitas materi yang dibuat 

berbentuk press realese akan 

menyesuaikan setelah event selesai, 

informasi yang disampaikan berupa 

review bagaimana event The NextDev 

Summit berjalan. 

c. Menentukan Kerja Sama KOL Media 

Setelah membuat materi publikasi, 

tim The NextDev Summit akan 

menentukan media mana yang akan 

digunakan untuk kerja sama, Dalam 

hal ini adalah media-media Instagram 

yang akan diajak kerja sama. Untuk 

KOL Media materi yang diberikan 

untuk di publish hanya berupa 

informasi general serta flyer dari The 

NextDev Summit. Media yang akan 

Mulai 

Persiapan Publikasi 

Membuat materi publikasi 

Menentukan kerja sama KOL media 

Komunikasi dengan media 

Posting publikasi dan Publisitas 

Selesai 
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diajak kerja sama memiliki beberapa 

kriteria, kriteria tersebut digunakan 

untuk memaksimalkan publikasi yang 

akan dilaksanakan. Untuk kriteria 

tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Melihat followers dengan 

demografi millennials 

The NextDev Summit yang 

merupakan Tech Conference 

memiliki segmen anak muda 

penggiat teknologi, membutuhkan 

media yang memiliki followers 

dengan ketertarikan yang sama. 

2) Jumlah followers yang banyak 

Tidak hanya demografi 

millennials media yang diajak kerja 

sama harus memiliki followers 

yang banyak, guna semakin banyak 

kemungkinan pengguna Instagram 

yang akan meilihat informasi dari 

The NextDev Summit. 

3) Memiliki insight feeds yang banyak 

Insight feeds yang merupakan 

fitur dari Instagram akan 

memperlihatkan seberapa banyak 

orang yang melihat posting-an 

tersebut serta serta likes dan 

commend. Dari hal tersebut dapat 

terlihat bagaimana reaksi pengguna 

Instagram ketika melihat publikasi 

dari The NextDev Summit. 

4) Komunikasi Dengan KOL Media 

Pada proses ini, tim The 

NextDev Summit akan 

berkomunikasi dengan KOL media 

yang sudah ditentukan, tim The 

NextDev Summit akan 

berkomunikasi seputar bagaimana 

prosedur kerja sama dengan media 

tersebut, lalu rate harga jika ingin 

kerja sama dengan media tersebut. 

Dalam hal ini setiap media 

memiliki rate harga yang 

berbedabeda. Setelah itu tim akan 

ber-negosiasi seputar rate harga 

serta bentuk kerja sama apa yang 

akan didapat oleh The NextDev 

Summit. 

Untuk publisitas Media yang 

diajak kerja sama merupakan 

media-media besar Indonesia. Hal 

ini karna pihak Telkomsel selaku 

klien dari DKK Consulting dapat 

diketahui secara luas tidak hanya 

kalangan tertentu. Untuk itu dalam 

hal komunikasinya tim Telkomsel 

yang menentukan hingga 

komunikasi dengan media-media 

yang diinginkan. 

5) Posting Publikasi dan Publisitas 

Setelah dealing dengan KOL 

media, The NextDev Summit akan 

memiliki jadwal-jadwal posting 

yang akan di publish oleh masing-

masing media yang telah bekerja 

sama. Materi publikasi yang 

diberikan ke KOL media berupa 

informasi umum seputar The 

NextDev Summit. Setelah semua-

nya lengkap masing-masing media 

yang telah bekerja sama akan mem-

posting informasi seputar The 

NextDev Summit sesuai dengan 

jadwal-jadwal yang telah disetujui. 

Untuk publisitas yang berupa 

press realese akan di bagikan ke 

media-media lalu di posting setelah 

event The NextDev Summit selesai 

karena informasi yang terdapat 

berupa review dan gambaran 

bagaimana event The NextDev 

Summit sukses berjalan. 
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Pembahasan 

Dapat dilihat dari temuan yang ada 

bahwa kegiatan publikasi dan publisitas 

yang dilakukan penulis dalam event The 

NextDev Summit oleh DKK Consulting 

sudah sesuai dengan publikasi menurut 

Liliweri (2011:458) dan publisitas 

menurut Lesly (1992:6), Yaitu 

perencanaan publikasi berupa merancang 

materi dan desain yang akan digunakan 

untuk publikasi The NextDev summit 

serta informasi yang akan disampaikan 

pada materi tersebut ke publik. 

Pembuatan materi ini dilaksanakan oleh 

kerja sama tim dari The NextDev 

Summit. Materi yang dibuat dapat 

menarik dari pengguna social media yang 

melihat posting-an tersebut dan sesuai 

dengan selera desain dari segment yang 

dituju dari The NextDev Summit. 

Materi yang dibuat sudah sesuai 

dengan hasil analisis materi publikasi 

sebelumnya dan dibuat semenarik 

mungkin dengan informasi yang 

disampaikan dapat mudah dimengerti. 

Sehingga pengguna sosial media yang 

melihatnya dapat tertarik dan melihat 

informasi tersebut hingga tertarik untuk 

mengikuti kegiatan dari The NextDev 

Summit. 

Untuk publisitas, materi yang dibuat 

berupa press realese yang berisi informasi 

seputar review dan report dari 

berjalannya event The NextDev Summit 

disebar ke berbagai media oleh tim 

Telkomsel, yang selanjutnya akan di liput 

dan di-publish oleh media-media. Pada 

publish publisitas yang dilakukan oleh 

media-media informasi yang akan 

disampaikan akan disesuaikan kembali 

oleh media-media tersebut bedasarkan 

press realese yang disebarkan oleh The 

NextDev Summit. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

kegiatan publikasi dan publikasi pada 

event The NextDev Summit 2020 yang 

dilaksanakan pada tanggal 15 November 

2020 yang sudah dilakukan ini dirasa 

masih kurang maksimal. Dengan 

rangkaian kegiatan publikasi dan 

publisitas yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa terlihat bahwa masih 

kurang maksimal. Mengingat skala event 

dan sumber daya The NextDev Summit 

2020 yang cukup besar dan publikasi dan 

publisitas merupakan bagian yang cukup 

penting dimana event The NextDev 

Summit berikutnya juga dapat dinilai dari 

publikasi dan publisitas sebelumnya. 

 

SARAN 

Saran dari penulis untuk event The 

NextDev Summit kedepannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Dibuatnya tim khusus publikasi untuk 

menghandle dan fokus terhadap 

publikasi pada event The NextDev 

Summit 2020. 

2. Skala publikasi yang digunakan harus 

lebih luas lagi dengan melihat skala 

event The NextDev Summit 2020 

yang besar. 

3. Publikasi dan publisitas dibuat oleh 

tim yang sama untuk mempermudah 

dan meminimalisir kesalahan. 

Meskipun pada The NextDev Summit 

ini tidak ditemukan kesalahan 

informasi. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic that occurred in early 2020 had an impact on the MICE industry players. This 

causes MICE industry players to make an innovation in conducting MICE activities, especially at seminars. 

One of the MICE industry players is PT. The Power of Krida's Work. Innovations made by the company 

PT. Daya Karya Krida is turning offline seminars into online seminars called The Nextdev. The purpose of 

this article is to produce the steps taken when planning seminar activities during the Covid-19 pandemic 

and compare them with offline seminar activities. 

 

Keyword: Planning, Seminar, Online, Offline, Comparison 

 

ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memberikan dampak bagi para pelaku industri MICE. 

Hal tersebut menyebabkan para pelaku industri MICE membuat sebuah inovasi dalam melakukan kegiatan 

MICE khususnya pada kegiatan seminar salah satu pelaku industri MICE ini adalah perusahaan PT. Daya 

Karya Krida. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Daya Karya Krida adalah membuat kegiatan 

seminar offline menjadi seminar online yang bernama The Nextdev. Tujuan artikel ini akan menghasilkan 

tahapan yang dilakukan ketika melakukan perencanaan kegiatan seminar dimasa pandemi Covid-19 dan 

membandingkanya dengan kegiatan seminar offline. 

 

Kata Kunci: Perencanaan, Seminar, Online, Offline, Perbandingan 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi yang saat ini terjadi di 

Indonesia sejak Maret tahun 2020 telah 

mengakibatkan kerugian dari beberapa 

sektor, salah satunya adalah sektor 

ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. 

Peristiwa tersebut juga dijelaskan dalam 

jurnal yang ditulis oleh Jaskaran Sighn 

Madray (2020) dengan judul “The Impact 

of COVID-19 on Event Management 

Industry”. Dikutip juga dalam artikel 

Jakarta Post, dalam survei yang dilakukan 

oleh Indonesia Event Industry Council 

(Ivendo) yang melibatkan 51 responden 

yang merupakan pelaku bisnis di industri 

event termasuk event organizer, planner, 

dan tour operator yang menangani 

berbagai macam event, mulai dari festival 

hingga konvensi. 41 persen responden, 

mengatakan kekhawatiran terhadap virus 

telah menyebabkan klien mereka 

menunda atau membatalkan acara 

mereka. 

Pada kasus pandemi, banyak 

perusahaan-perusahaan mencari solusi 

sebagai alternatif dari penyelenggaraan 

event offline salah satunya adalah 

perusahaan PT. Daya Karya Krida 

(DKK). 

PT. DKK adalah salah satu perusahaan 

konsultan bisnis yang bergerak untuk 

membantu memberikan inovasi baru bagi 

perusahaan besar maupun startup. Saat 

ini, PT. DKK membuat kegiatan seminar 

online yang bernama The Nextdev. The 

NextDev adalah sebuah program seminar 

dari Telkomsel yang bertujuan untuk 

memberikan kontribusi dan tanggung 

mailto:alfriandi.rizqi@gmail.com
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jawab sosial terhadap pembangunan 

ekosistem digital di tanah air dengan 

merangsang penggunaan teknologi untuk 

menciptakan dampak sosial yang positif 

oleh anak muda Indonesia. Melalui 

kegiatan seminar The Nextdev, penulis 

membuat perencanaan kegiatan The 

Nextdev dengan konsep seminar online. 

Penulis menggunakan teori dari Goldblatt 

(2004) untuk membuat kegiatan seminar 

online. Goldblatt menjelaskan bahwa ada 

tiga tahapan dalam membuat kegiatan 

event. 

Melalui kasus tersebut, pada artikel ini 

akan dibahas proses perencanaan 

kegiatan seminar online dan 

membandingkan dengan proses 

perencanaan kegiatan seminar offline 

yang dijelaskan dalam buku yang ditulis 

oleh Cathy Cay (2004). 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun lokasi dan objek penelitian 

dilakukan pada event The Nextdev 

Summit 2020 secara online pada platform 

Streamyard dan Zoom Meeting pada 

tanggal 15 November 2020. Namun, 

proses perencanaan dilakukan 3 bulan 

sebelum tanggal pelaksanaan muai dari 

bulan Agustus sampai dengan bulan 

November. 

Dalam proses penelitian ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan Teknik 

pengumpulan data dan observasi, serta 

didukung dengan teori-teori yang ada. 

Dalam mengumpulkan data-data, 

penulis berpartisipasi aktif dalam proses 

perencanaan kegiatan The NextDev 

Summit. Segala hal yang penulis dapat 

dari mengumpulkan data, penulis kaji 

dengan dukungan teori-teori. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Proses perencanaan kegiatan seminar 

The Nextdev adalah tahapan awal dari 

proses kegiatan seminar. Penulis 

mengacu pada teori Goldblatt (2004) 

yaitu planning. Goldblatt menjelaskan 

juga bahwa tahapan planning terbagi 

menjadi dua yaitu Research dan 

Designing. Pada hasil temuan berikut, 

penulis hanya menggunakan tahap 

Designing. Di bawah ini adalah adalah 

tahapan-tahapan planning-designing 

yang dilakukan oleh penulis dalam 

temuan proses perencanaan kegiatan 

seminar online sebagai berikut: 

 

Gambar 1 – Proses Perencanaan 

Kegiatan The NextDev Summit 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah Tahun 2020 

 

Berdasarkan Gambar 1, ada delapan 

tahapan dalam proses perencanaan 

kegiatan seminar online yaitu: 

1. Menentukan Konsep Acara 

Menentukan Konsep Acara 

Menentukan Tema Acara 

Menentukan Topik Seminar Online 

Menentukan Pembicara Seminar Online 

Membuat Draft Rundown Acara 

Menentukan Platform Seminar Online 

Partnership 

Publikasi 
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Pada tahun 2020 ini, pandemi telah 

melanda dunia yang mengakibatkan 

kerugian pada kegiatan acara seperti 

The Nextdev Summit. Oleh karena itu 

pada tahun ini The NextDev Summit 

membuat konsep acara secara online 

atau virtual. Selain itu The Nextdev 

Summit memberikan tiga rangkaian 

acara mulai dari pre-event, during dan 

post event. 

2. Menentukan Tema Acara 

Pada tahun ini The Nextdev 

Summit mengusung tema Optimism 

and Hope. Tujuan dari tema ini dibuat 

adalah untuk memberikan semangat 

dan harapan untuk tetap melakukan 

kegiatan baik pada masa pandemi ini. 

Selain itu, kegiatan ini mengajak untuk 

memberikan inovasi yang dapat 

membantu perkembangan dunia. 

Penentuan tema The Nextdev 

Summit termasuk dalam fase design 

yang sudah digambarkan oleh 

Goldblatt dalam “Phase of Event 

Management”. 

3. Menentukan Topik Seminar Online 

Dari setiap rangkaian acara akan 

ada sesi seminar online. Topik-topik 

seminar online yang diajukan harus 

ada kaitan dengan kata kunci, 

teknologi, idea, business, dan startup 

karena The Nextdev Summit 

merupakan Tech Conference. 

4. Menentukan Pembicara Seminar 

Saat menentukan pembicara untuk 

seminar online The Nextdev Summit 

adalah harus sesuai dengan tema dan 

tujuan diselenggarakannya kegiatan 

acara ini. 

Oleh karena itu, The Nextdev 

Summit memilih pembicara yang 

memiliki ketertarikan atau 

pengalaman kerja pada industri 

teknologi. Selain itu, dalam satu topik 

seminar online wajib mendatangkan 

pembicara atau moderator dari pihak 

PT. Telekomunikasi Seluler karena 

perusahaan tersebut adalah klien dari 

perusahaan PT Daya Karya Krida. 

5. Membuat Draft Rundown Acara 

Rundown dirancang setelah 

penentuan pembicara selesai. 

Tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi yang jelas ketika 

mengirimkan Memorandum of 

Understanding (MoU) kepada 

pembicara dan moderator. 

6. Menentukan Platform Seminar 

Online 

Pada proses penentuan platform, 

penulis melihat adanya perbedaan 

dengan tahapan planning yang 

dijelaskan oleh Cathy Cay. Menurut 

Dr. Cathy Cay, Pemilihan venue 

adalah salah satu proses dari planning 

kegiatan conference. Namun, 

dikarenakan konsep event ini virtual 

atau online, maka menurut penulis 

proses pemilihan platform adalah 

proses pengganti dari pemilihan venue 

yang telah dijelaskan oleh Dr. Cathy 

Cay. penulis melihat adanya kesamaan 

dari Platform dan venue yaitu sama-

sama dapat menampung speakers, dan 

visitor dalam satu tempat atau wadah 

yang sama. 

7. Partnership 

Kegiatan The Nextdev Summit 

berkolaborasi dengan Jakarta Content 

Week atau JakTent. Bekerjasama 

dengan pihak Jakarta Content Week 

dilakukan agar program The Nextdev 

Summit mendapatkan lebih banyak 

engagement. 
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8. Publikasi 

Alat publikasi yang digunakan oleh 

kegiatan ini adalah media digital 

(Social Media) yaitu, Twitter, 

Instagram, Facebook, dan Whatsapp. 

Selain itu, publikasi kegiatan ini 

dibantu oleh Key Opinion Leader dan 

Community Partner. 

 

Pembahasan 

Kegiatan perencanaan The Nextdev 

yang sudah dijabarkan pada temuan dapat 

dilakukan dengan delapan tahapan yaitu 

menentukan konsep acara, menentukan 

tema acara, menentukan topik seminar, 

menentukan pembicara seminar, 

membuat rundown acara, menentukan 

platform semiar, partnership, dan 

publikasi. 

Penulis menemukan adanya perbedaan 

dalam proses perencanaan kegiatan 

seminar secara online dengan proses 

kegiatan perencanaan seminar offline 

yang digambarkan oleh Cathy Cay (2004) 

yaitu ada yaitu sembilan tahapan. 

Perbedanaan yang terlihat antara kegiatan 

seminar online dan offline adalah seminar 

online tidak memerlukan tahapan 

menentukan Food and Bavarage dan 

Accommodation. Tahapan tersebut tidak 

lakukan karena kegiatan seminar online 

tidak mendatangkan atau mengundang 

pembicara ke sebuah venue. 

Perbedaan lainya adalah proses 

pemilihan venue. Venue atau tempat yang 

digunakan untuk kegiatan seminar online 

adalah platform atau aplikasi meeting 

seperti Zoom Meeting dan Google Meet. 

 

KESIMPULAN 

Meskipun adanya pandemi COVID- 

19, para pelaku industri MICE dapat 

melakukan kegiatan seminar secara 

online dengan menggunakan Platform 

Meeting. 

Proses perencanaan kegiatan seminar 

online dapat dilakukan dengan 8 tahapan 

yaitu, menentukan konsep acara, 

menentukan tema acara, menentukan 

topik seminar online, menentukan 

pembicara seminar online, membuat draft 

rundown acara, menentukan platform 

seminar online, partnership, dan 

publikasi. 

Proses perencanaan kegiatan seminar 

online dapat dilakukan lebih singkat 

dibandingkan dengan seminar offline 

yang dijelaskan oleh Cathy Cay (2004). 

Ada tahapan perencanaan kegiatan 

seminar yang dapat dihilangkan bila 

merencanakan seminar online yaitu 

seperti mencari vendor Food and 

Bavarage dan Accommodation. 
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ABSTRACT 

This article discusses how planning process for the event Training of Trainers Auditor Certification Stand-

alone Venue conducted by the Ministry of Tourism and Creative Economy through the Sub-Directorate for 

Networking and MICE Capacity Development. This study aims to explain the stages of planning carried 

out by the descriptive qualitative analysis method and the data collection method through interviews with 

the Coordinator and Staff of the Sub-Directorate for Network and MICE Capacity Development and 

documentation. There are 5 stages in the planning process for this activity, namely the finalization of the 

draft protocol guidelines. CHSE MICE, planning the CHSE MICE certification, creating a certification 

scheme, briefing on determining the date and venue with the PCO (Professional Convention Organizer), 

and finally distributing the invitation letter. All of these stages went well even though there were obstacles 

in some meeting activities that made it impossible to meet directly and were conducted online so that the 

communication process was not optimal and the resulting progress was getting little slow. 

 

Keyword: CHSE, Sertification, Stand-alone Venue 

 

ABSTRAK 

Artikel ini membahas tentang bagaimana proses perencanaan kegiatan Training of Trainers Auditor 

Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaui 

Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

tahapan – tahapan perencanaan yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif dan dengan 

metode pengumpulan data melalui wawancara kepada Koordinator dan Staff dari Subdirektorat 

Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE dan dokumentasi Ada 5 tahapan dalam proses perencanaan 

kegiatan ini, yaitu finalisasi draf panduan protokol CHSE MICE, perencanaan sertifikasi CHSE MICE, 

pembuatan skema sertifikasi, briefing penentuan tanggal dan venue dengan PCO (Professional Convention 

Organizer), dan terakhir pendistribusian surat undangan. Semua tahapan ini berjalan dengan baik meskipun 

terdapat kendala dalam beberapa kegiatan rapat yang tidak memungkinkan untuk dapat bertemu secara 

langsung dan dilakukan melalui daring sehingga proses komunikasi yang tidak maksimal dan progress yang 

dihasilkan menjadi sedikit berjalan lambat. 

 

Kata Kunci: CHSE, Sertifkasi, Stand-alone venue 

 

PENDAHULUAN 

Adanya pandemi COVID-19 yang 

cukup keras memukul sektor industri 

MICE di Indonesia sejak awal tahun 

2020. Diasumsikan minimal kerugian 

pelaku industri MICE telah merugi 

hingga Rp44.3 triliun selama tahun 2020 

akibat terdampak pandemi COVID-19. 

Salah satunya berdampak pada sektor 

yang cukup penting yaitu stand-alone 

venue yang menjadi tempat setiap 

penyelenggaraan kegiatan MICE. Dalam 

annual report ASPERAPI tahun 2020 

tercatat hanya 28 pameran yang 

terlaksana dari total 267 pameran yang 

diadakan di stand-alone venue 

(wartaevent.com, 6 Nov 2020). 

Di tengah semangat memasuki era 

new normal ini, Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

(KEMEPAREKRAF RI) memfasilitasi 

para pelaku industri MICE terutama di 

bidang stand-alone venue untuk kembali 

dapat menyelenggarakan kegiatan MICE 

mailto:ahsanul.insani.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:herisetyawan@pnj.bisnis.ac.id


ISSN: 2775-7374 

 

201 

 

 

dengan dibuatnya panduan protokol 

CHSE (Clean, Healthy, Safety, dan 

Environmental Sustainability) untuk 

kegiatan MICE agar ketika industri 

MICE, terutama industri pameran 

diizinkan kembali untuk digelar, maka 

para pelaku industri ini bisa langsung 

bergerak. 

Setelah panduan protokol CHSE untuk 

kegiatan MICE selesai dirancang, maka 

diperlukan penerapan dari protokol 

CHSE tersebut ke salah satu bidang dari 

kegiatan MICE yang paling penting, yaitu 

stand- alone venue. Diperlukan adanya 

sertifikasi untuk dapat menilai kelayakan 

stand-alone venue dalam menjalankan 

protokol CHSE MICE. Untuk melakukan 

sertifikasi tersebut, diperlukan auditor 

sebagai penilai pada saat sertifikasi 

berlangsung. 

Kemenparekraf RI melalui 

Subdirektorat Pengembangan Jejaring 

dan Kapasitas MICE menyelenggarakan 

training of trainers untuk para calon 

auditor CHSE stand-alone venue MICE 

yang diadakan sebagai sarana 

peningkatan kapabilitas serta 

menyamakan presepsi dan standar materi 

diantara semua calon auditor yang 

nantinya akan turun sebagai penilai 

kelayakan suatu venue untuk dapat 

menyelenggarakan kegiatan MICE sesuai 

dengan protokol CHSE tersebut. 

Penyelenggaraan kegiatan ini sangat 

diperlukan agar kegiatan MICE dapat 

segera kembali berjalan dengan tetap 

mengikuti panduan protokol yang 

berlaku. 

Pelatihan menurut Hasibuan (2008:69) 

adalah suatu proses pendidikan jangka 

pendek dengan menggunakan prosedur- 

prosedur yang sistimatis dan terorganisir, 

sehingga karyawan belajar mengenai 

pengetahuan teknik dan keahlian untuk 

tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Mustafa Kamil 

(2010:10) pelatihan merupakan proses 

yang direncanakan, bukan kegiatan yang 

bersifat spontan. Pelatihan merupakan 

proses yang terdiri dari serangkaian 

kegiatan yang sistematis dan terencana 

yang terarah pada satu tujuan. Pelatihan 

pada dasarnya meliputi proses belajar 

mengajar dan latihan bertujuan untuk 

mencapai tingkatan kompetensi tertentu 

atau efisiensi kerja. Sebagai hasil 

pelatihan, peserta diharapkan mampu 

merespon dengan tepat dan sesuai situasi 

tertentu. 

Penelitian ini membahas tahapan- 

tahapan perencanaan yang dilakukan oleh 

Kemenparekraf RI dalam 

mempersiapkan penyelenggaraan 

Training of Trainers auditor CHSE stand-

alone venue MICE. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif tepatnya pada Subdirektorat 

Pengembangan Jejaring dan Kapasitas 

MICE. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan analisis deskriptif 

kualitatif dengan metode pengumpulan 

data melalui wawancara dan 

dokumentasi. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Semua tahapan perencanaan kegiatan 

tersaji pada flowchart dalam gambar 4.1 

di bawah ini. 

 

Gambar 1. Flowchart perencanaan 
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Sumber : Data diolah 

 

Pembahasan 

1. Finalisasi Draf Panduan Protokol 

CHSE MICE 

Setelah melaksanakan rangkaian 

proses evaluasi dan penyesuaian yang 

dilakukan dalam beberapa kali konvensi 

di Jakarta, baik secara luring maupun 

daring dan juga telah melaksanakan 

simulasi di tempat pelaksanaan kegiatan 

MICE di Jakarta dan Bali, pembahasan 

tahap akhir sekaligus peresmian pun 

dilaksanakan di BNDCC (Bali Nusa Dua 

Convention Center) pada tanggal 25 

Agustus 2020. Konvensi finaliasi 

panduan CHSE di Bali itu diikuti oleh 

berbagai stakeholders MICE, di 

antaranya adalah perwakilan asosiasi, 

industri dan pemerintah, INACEB, 

BALICEB, ASPERAPI, INCCA, ICCA 

Indonesia, IVENDO Bali dan 

stakeholders MICE lainnya dari berbagai 

destinasi. 

 

2. Perencanaan Sertifikasi CHSE 

MICE 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) melalui Deputi 

Bidang Produk Wisata dan 

Penyelenggara Kegiatan (Events) 

melakukan rapat pada tanggal 22 

September 2020 secara hybrid untuk 

membahas sertifikasi terkait panduan- 

panduan CHSE yang dihasilkan dari 

berbagai sektor industri pariwisata. 

Kesimpulan dan hasil dari rapat ini 

adalah mengenai spesifikasi subjek yang 

akan disertifikasi yaitu pada bidang 

stand- alone venue. Dan diperlukan 

tindak lanjut untuk membentuk tim 

penyusun untuk penyusunan skema 

sertifikasi stand-alone venue, lalu 

diperlukan pembentukan tim auditor yang 

nantinya akan menjadi penilai kelayakan 

stand-alone venue dalam menjalankan 

kegiatan MICE dengan memenuhi 

protokol CHSE yang telah berlaku. 

 

3. Penyusunan Skema Sertifikasi 

Pada tanggal 21-24 Oktober 2020 di 

Harris Vertu Hotel Harmoni Jakarta, 

Kemenparekraf bersama dengan tim 

penyusun skema sertifikasi dan juga 

melalui bimbingan dari KAN (Komite 

Akreditasi Nasional) bersama-sama 

melakukan finalisasi penyusunan skema 

untuk sertifikasi CHSE stand-alone 

venue. Sucofindo juga ikut terlibat dalam 

penyusunan skema sertifikasi ini, karena 

sebelumnya pihak Sucofindo belum 

pernah atau belum terlalu menguasai 

terkait sertifikasi dalam bidang MICE, 

sehingga akan lebih baik jika pihak 

Sucofindo ikut terlibat sejak tahap 

penyusunan skema sertifikasinya, 

mengingat merekalah yang nantinya akan 

menjadi trainer untuk para calon auditor. 

Mulai 

Finalisasi Panduan Protokol CHSE 

Perencanaan Sertifikasi CHSE MICE 

Penyusunan Skema Sertifikasi 

Briefing Penentuan Tanggal & 

Venue dengan PCO 

Pendistribusian Surat Undangan 

Selesai 
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Dalam rapat ini juga sekaligus 

membahas mengenai siapa saja calon–

calon yang berpotensi untuk menjadi 

auditor dan kriteria apa saja yang 

diperlukan untuk menjadi auditor 

sertifikasi CHSE stand-alone venue 

seperti memiliki kompetensi terkait 

dengan teknis audit, berpengalaman di 

bidang MICE minimal 10 tahun, dan juga 

memahami operasional venue. Dalam 

skema yang disusun, terdapat 8 aspek 

yang akan dinilai ketika melakukan 

sertifikasi terhadap stand-alone venue. 

Diantaranya, 

a. Kelengkapan dokumen, seperti 

manual book SOP K3, denah gedung, 

dan dokumen panduan CHSE. 

b. Ketersediaan peralatan dan 

perlengkapan, seperti alat pengukur 

suhu, hand sanitizer dan tempat cuci 

tangan, alat disinfeksi, tempat sampah 

sesuai jenisnya dan juga tempat 

sampah khusus APD (Alat Pelindung 

Diri). 

c. Ketersediaan media informasi terkait 

dengan pengingat agar selalu 

mengikuti protokol kesehatan seperti 

himbauan memakai masker dan cuci 

tangan dan penanda jaga jarak 1 meter. 

d. Ketersediaan SDM untuk membentuk 

satuan tugas COVID- 19 dan juga 

petugas pengecek suhu tubuh. 

e. Ketersediaan ruang khusus, seperti 

ruang khusus isolasi yang berbeda 

gedung, ruang pos kesehatan, ruang 

khusus swab test. 

f. Ketersediaan akses khusus, seperti 

akses keluar dan masuk yang berbeda, 

akses cepat menuju ambulan, jalur 

evakuasi khusus terduga positif 

COVID-19, dan akses untuk loading in 

atau loading out barang. 

g. Penggunaan teknologi, seperti 

tersedianya touchless ticketing, 

touchless handsanitizer, touchless di 

lift, dan pembayaran cashless. 

h. Penyediaan makanan dan minuman 

dapat dilakukan dengan sistem served 

buffet dan juga adanya prosedur 

sterilisasi khusus untuk alat makan dan 

minum. 

 

4. Briefing Tanggal dan Venue dengan 

PCO 

Subdirektorat Pengembangan Jejaring 

dan Kapasitas MICE sebagai host yang 

mewakili Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dalam penyelenggaraan 

kegiatan TOT memberikan pengarahan 

kepada pihak PCO secara bertahap untuk 

penentuan venue dan beberapa hal 

lainnya yang dibutuhkan untuk 

penunjang penyelenggaraan kegiatan. 

Dikarenakan kegiatan training of 

trainer yang selanjutnya disebut TOT ini 

bukanlah kegiatan yang sudah 

direncanakan pada program kerja di awal 

tahun, maka untuk penentuan tanggal nya 

pun menyesuaikan jadwal kosong pada 

kalender kegiatan Deputi Bidang Produk 

Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan. 

Sehingga ditentukanlah tanggal untuk 

kegiatan ini yaitu pada tanggal 11 – 14 

November 2020 dikarenakan sudah tidak 

ada jadwal kosong lagi sehubungan 

dengan padatnya kegiatan yang bahkan 

mengharuskan untuk berangkat ke luar 

kota. 

Untuk penentuan tempat pe-

nyelenggaraan diserahkan kepada pihak 

PCO selaku pihak yang bertugas di 

lapangan, dengan tetap mengikuti 

requirement yang dibutuhkan untuk 
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penunjang pelaksanaan kegiatan. Berikut 

adalah requirement yang dibutuhkan. 

a. Hotel minimal bintang 4 yang telah 

menerapkan protokol kesehatan untuk 

pencegahan COVID-19. 

b. Menyediakan peralatan dan perleng-

kapan kesehatan, keselamatan, dan 

keamanan sesuai standar bangunan 

tempat kegiatan/pedoman teknis 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) maupun Peraturan 

Menteri Pariwisata. 

c. Tersedia 30 kamar dengan minimal 

kelas deluxe. 

d. Kapasitas ruangan untuk kegiatan dua 

kali lebih besar dari target maksimal 

orang yang akan hadir. 

e. Pihak hotel dapat menyediakan coffe 

break dan makan siang dengan sistem 

served buffet, yaitu dengan menyedia-

kan makanan dan minuman secara 

langsung ke setiap meja yang terisi 

orang tanpa harus mengambil sendiri 

untuk menghindari berkerumun pada 

saat mengantre mengambil makanan. 

f. Tersedia ruang khusus di luar tempat 

pertemuan sebagai pos kesehatan 

dengan tim kesehatan dari pihak hotel. 

g. kualitas udara di ruangan yang baik 

dengan mengoptimalkan sirkulasi 

udara dan sinar matahari. 

h. Menyiapkan dan melakukan disinfeksi 

tempat kegiatan secara menyeluruh 

pada saat persiapan, pelaksanaan, dan 

berakhirnya kegiatan sesuai dengan 

jenis kegiatan yang berlangsung 

i. Adanya pembersihan dan disinfeksi 

secara berkala pada pegangan pintu 

dan tangga, kursi, meja, microphone, 

tombol lift, pintu toilet dan fasilitas 

umum lainnya. 

Pihak PCO memberikan laporan untuk 

venue terpilih yang telah memenuhi 

kriteria yang dibutuhkan yaitu Novotel 

Hotel Cikini. Setelah venue terpilih, 

pihak PCO melanjutkan persiapan 

menuju hari penyelenggaraan terkait 

dengan venue seperti, 

a. Mengatur tata letak (layout) tempat 

pertemuan (kursi, meja, booth, lorong) 

untuk memenuhi aturan jarak fisik 

minimal 1 meter. 

b. Memasang media informasi di lokasi-

lokasi strategis untuk mengingatkan 

peserta agar selalu mengikuti 

ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, 

menjaga kebersihan tangan dan 

kedisplinan penggunaan masker. 

c. Menyediakan fasilitas cuci tangan 

pakai sabun yang memadai dan mudah 

diakses oleh peserta. 

d. Menyediakan hand sanitizer di area 

pertemuan/kegiatan seperti pintu 

masuk, lobi, meja registrasi, pintu lift 

dan area publik lainnya. 

e. Menyediakan alat pengecekan suhu di 

pintu masuk bagi seluruh pengunjung 

/ peserta / pekerja / pihak lain yang 

terlibat. 

 

5. Pendistribusian Surat Undangan 

Setelah tanggal dan venue 

ditetapkan maka pihak Subdirektorat 

Pengembangan Jejaring dan Kapasitas 

MICE mendistribusikan surat 

undangan melalui email kepada 

peserta calon auditor dan undangan 

permintaan narasumber kepada 

Sucofindo. Terdapat 15 peserta calon 

auditor terpilih, dimana 7 orang 

merupakan para pelaku industri 
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MICE, 6 orang pihak stand-alone 

venue, dan 2 orang akademisi. Berikut 

adalah grafik yang menampilkan 

presentase pembagian peserta. 

 

Grafik 1. Presentase peserta TOT 

auditor sertifikasi stand-alone venue 

 
Sumber: data diolah pada tahun 2020 

 

Sedangkan untuk narasumber dari 

Sucofindo, pihak Subdirektorat Pengem-

bangan Jejaring dan Kapasitas MICE 

hanya melakukan permohonan nara-

sumber kepada Bapak Nurbeta 

Kurniawan selaku Vice President 

Strategic Business Unit Sertifikasi & Eco 

Framework (SBU SERCO) PT. 

SUCOFINDO dan beliau yang 

memutuskan untuk menunjuk tim dari 

Sucofindo sebagai trainer pada kegiatan 

Training of Trainer (ToT) Auditor 

Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue 

tersebut. 

Setelah perencanaan kegiatan selesai 

maka untuk selanjutnya, dapat 

dilaksanakan kegiatan TOT Auditor 

Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue 

yang fokus pada pembekalan metodologi 

audit berdasarkan pada instrumen yang 

telah disusun, unsur dan konten apa yang 

akan ada pada stand-alone venue itu 

sendiri serta pelaksanaan simulasi 

sehingga nantinya para auditor memiliki 

standar dan penguasaan kompetensi yang 

sama. 

Kegiatan Training of Trainers Auditor 

Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue 

bukanlah kegiatan yang direncanakan 

pada program kerja yang dibuat di awal 

tahun, melainkan kegiatan ini diadakan 

dikarenakan mengikuti penyesuaian pada 

kondisi pandemi ini yang mengharuskan 

untuk menerapkan protokol kesehatan 

pada semua aspek kegiatan. Maka 

perencanaanya pun berjalan beriringan 

dengan pertemuan – pertemuan yang 

dilakukan oleh KEMENPAREKRAF 

bersama dengan stakeholders MICE 

lainnya demi upaya beradaptasi dengan 

situasi pandemi saat ini. 

 

KESIMPULAN 

Proses perencanaan kegiatan TOT 

Auditor Sertifikasi CHSE stand-alone 

venue memiliki 5 tahapan. Semua 

tahapan ini berjalan dengan baik 

meskipun terdapat kendala dalam 

beberapa kegiatan rapat yang tidak 

memungkinkan untuk dapat bertemu 

secara langsung dan dilakukan melalui 

daring sehingga proses komunikasi yang 

tidak maksimal dan progress yang 

dihasilkan menjadi sedikit berjalan 

lambat. 

 

SARAN 

Sertifikasi stand-alone venue oleh para 

auditor ditujukan untuk menilai 

kelayakan stand-alone venue dalam 

menyelenggarakan kegiatan MICE 

dengan mengikuti protokol CHSE. Maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai penerapan yang dilakukan dari 
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adanya auditor yang telah melewati tahap 

training of trainers ini. 
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ABSTRACT 

MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) industry which is one part of the tourism sector is 

on the rise. However, it turns out, behind the design and development of supporting the MICE industry, 

there must be a decrease in quantity in organizing events due to the COVID-19 pandemic, especially with 

the policy to impose restrictions on the number of people in a meeting. The application of health protocols 

in MICE events, especially meetings, is a new strategy to continue to hold events in the new normal era. 

This study aims to explain the application of health protocols in event meetings in the new normal era at 

the Felfest Integrated Faculty Club, University of Indonesia. The research method used is a qualitative 

method with data collection and direct observation. Data analysis explains the application of health 

protocols in event meetings. The research was conducted in an event meeting in the new normal era. The 

results showed that the implementation of health protocols in event meetings in the form of appeals 

regarding the application of health protocols, making layouts according to health protocols, cleaning the 

venue area regularly, protecting event support equipment and standardizing the use of personal protective 

equipment for venue stakeholders. 

 

Keyword: Health Protocol, Venue, Event Meeting 

 

ABSTRAK 

Industri MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang merupakan salah satu bagian dari 

sektor pariwisata sedang naik daun. Namun ternyata, di balik rancangan dan pembangunan penunjang 

industri MICE harus mengalami penurunan kuantitas dalam penyelenggaraan event karena adanya pandemi 

COVID-19 terlebih dengan adanya kebijakan untuk menerapkan pembatasan jumlah orang dalam suatu 

pertemuan. Penerapan protokol kesehatan dalam event MICE khususnya meeting menjadi suatu strategi 

baru untuk tetap menyelenggarakan event pada era normal baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

penerapan protokol kesehatan dalam event meeting pada era normal baru di Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan 

data dan observasi langsung. Analisa data menjelaskan penerapan protokol kesehatan dalam event meeting. 

Penelitan dilakukan dalam event meeting pada era normal baru. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan protokol kesehatan dalam event meeting berupa himbauan mengenai penerapan protokol 

kesehatan, pembuatan layout sesuai protokol kesehatan, pembersihan area venue secara berkala, 

perlindungan alat penunjang acara dan standardisasi penggunaan alat pelindung diri bagi stakeholder venue. 

 

Kata Kunci: Protokol Kesehatan, Venue, Event Meeting 

 

PENDAHULUAN 

Industri MICE (Meeting, Incentive, 

Conference and Exhibition) yang 

merupakan salah satu bagian dari sektor 

pariwisata sedang naik daun, menurut 

kajian dari Oxford Economics 2018 

Indonesia telah menduduki urutan 17 

mengenai dampak ekonomi dari sektor 

bisnis penyelenggaraan event. 

Industri MICE masuk ke dalam 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 

menjadi sektor unggulan hingga tahun 

2024 dengan target mendatangkan 26 juta 

wisatawan mancanegara dengan tujuan 

leisure maupun bisnis. Namun ternyata, 

dibalik rancangan dan pembangunan 

penunjang, industri MICE harus 

mengalami penurunan kuantitas dalam 

penyelenggaraan event karena adanya 
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pandemi COVID-19 terlebih dengan 

adanya kebijakan untuk menerapkan 

pembatasan jumlah orang dalam suatu 

pertemuan. 

Bisnis yang paling berdampak buruk 

adalah jasa penyedia venue meeting 

seperti halnya Felfest IFC UI mengalami 

dampak penurunan pendapatan, akibat 

dari penurunan kuantitas penyeleng-

garaan event meeting secara langsung. 

Pihak pengelola venue harus memiliki 

konsep baru dalam strategi pemasaran 

event meeting pada era normal baru tidak 

terkecuali Felfest IFC UI. 

Perlu adanya persiapan strategi 

pemasaran, pelaksanaan serta membuat 

evaluasi, kendala dan solusi strategi 

pemasaran event meeting pada era normal 

baru di Felfest IFC UI. Upaya yang paling 

mungkin untuk menjadi strategi 

pemasaran adalah adanya penerapan 

protokol kesehatan pada venue meeting, 

sehingga ada rasa aman bagi penyewa. 

Strategi pemasaran mencapai target, juga 

memenuhi kebutuhan para pelaku 

industri MICE dalam pelaksaan event 

meeting secara langsung. 

 

 

 

LITERATUR REVIEW 

Penelitian ini menggunakan teori 

MICE (Meeting, Incentive, Conference 

and Exhibition) MICE Merupakan 

akronim bahasa Inggris yang berasal dari 

kata "Meeting, Incentive, Convention, 

and Exhibition" (Indonesia: Pertemuan, 

Insentif, Konvensi, dan Pameran), dalam 

industri pariwisata atau pameran, adalah 

suatu jenis kegiatan pariwisata yang 

merupakan suatu kelompok besar, 

biasanya direncanakan dengan matang, 

berangkat bersama untuk suatu tujuan 

tertentu. Teori MICE juga sebagai 

landasan dan kebijakan pemerintah 

terkait penerapan protokol kesehatan 

pada event MICE. Menurut Kesrul 

(2004:3) MICE sebagai suatu kegiatan 

kepariwisataan yang aktifitasnya 

merupakan perpaduan antara leisure dan 

business, biasanya melibatkan 

sekelompok orang secara bersama-sama, 

rangkaian kegiatannya dalam bentuk 

meeting, incentive travel, congresses, 

conference dan exhibition. 

Literatur pendukung lainnya adalah 

perihal strategi dalam penyelenggaraan 

event meeting pada masa pandemi. 

Strategi adalah kunci utama. Strategi 

menurut Argyris (2001:7) strategi 

merupakan respon secara terus-menerus 

dan adaptif terhadap peluang dan 

ancaman eksternal serta kekuatan dan 

kelemahan internal yang dapat 

memengaruhi organisasi. 

Istilah protokol kesehatan menjadi hal 

baru semenjak adanya pandemi COVID- 

19 (Corona Virus Disease 2019) Protokol 

kesehatan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 

tentang protokol kesehatan adalah aturan 

dan ketentuan yang perlu diikuti oleh 

segala pihak agar dapat beraktivitas 

secara aman pada saat pandemi COVID-

19. Penerapan protokol kesehatan ini juga 

hadir bersamaan dengan adanya era 

normal baru setelah munculnya pandemi 

COVID-19. Era normal baru menurut 

Achmad Yurianto selaku juru bicara 

Satuan Tugas COVID-19 adalah suatu 

tatanan, kebiasaan & perilaku yang baru 

berbasis pada adaptasi untuk 
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membudayakan perilaku hidup bersih & 

sehat. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis adalah metode kualitatif 

dengan pengumpulan data dan observasi 

langsung. Penelitian ini dilakukan selama 

5 bulan, dilakukan selama menjalankan 

praktik kerja lapangan terhitung dari 

bulan Agustus sampai Desember di 

Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia di mana penelitian 

ini dibuat berdasarkan hasil dari 

pengamatan yang dilakykan secara 

langsung secara tertulis maupun lisan 

ketika penulis mendapatkan tugas untuk 

menyelenggarakan event meeting pada 

masa pandemi. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Hasil 

Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia merupakan venue 

penyelenggaraan kegiatan MICE dan 

non- MICE yang dikelola oleh sebuah 

perusahaan swasta bernama Relife 

Property, secara administratif adalah 

bagian dari aset Universitas Indonesia. 

Sebagai salah satu venue yang memenuhi 

kebutuhan untuk penyelenggaraa 

kegiatan MICE khususnya event meeting 

maka Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia juga menjadikan 

pelayanan sebagai salah satu perhitungan 

dalam strategi pemasaran produk. 

Penyelenggaraan event meeting di 

Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia menjadi berbeda 

ketika dilakukan pada era normal baru 

pandemi COVID-19 karena perlu adanya 

penerapan protokol kesehatan dalam 

setiap penyelenggaraan, sehingga adanya 

penyesuaikan yang dilakukan sesuai 

arahan dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. 

 

Pembahasan 

1. Tahap Persiapan Penerapan 

Protokol Kesehatan 

Tahap persiapan penerapan protokol 

kesehatang pada event meeting yang 

diselenggarakan di Felfest Integrated 

Faculty Club Universitas Indonesia 

terlebih dahulu haruslah melakukan 

pengkajian mendalam berdasarkan 

kebijakan dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang 

Protokol Kesehatan. Sehingga dalam 

tahap persiapan penerapan protokol 

kesehatan sesuai dengan himbauan dan 

arahan. Persiapan yang harus dilakukan 

antara lain adalah menyiapkan logbook 

yang berisikan tentang item ataupun 

perangkat yang harus protokol kesehatan. 

 

Gambar 1. Logbook Protokol 

Kesehatan Felfest Integrated Faculty 

Club Universitas Indonesia 

Kategori Item Tersedia 
Tidak 

Tersedia 

Belum 

Tersedia 

Stakeholder 

Masker V   

Face Shield V   

Sarung Tangan V   

Equipment 

Sarung mic V   

Penyemprotan 

disinfektan Alat 

Makan & 

Minum 

V   

Room 

Penyemprotan 

disinfektan 

V   

Layout Ruang 

Berjarak 

V   

Penggunaan 

25% kapasitas 

ruang 

V   

Terdapat 

Pencahayaan & 

Sirkulasi 

V   
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Ruang Isolasi  V  

Protokol 

Kesehatan 

Kit 

Hand sanitizer    

Masker V   

Penyecek Suhu V   

Sumber: data diolah  

 

Logbook protokol kesehatan menjadi 

panduan bagi stakeholder Felfest 

Integrated Faculty Club Universitas 

Indonesia sehingga pada tahap persiapan 

penerapan seluruh item dan perangkat 

yang digunakan dalam kondisi tersedia. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penerapan 

Protokol Kesehatan 

Pada tahap penerapan protokol 

kesehatan di Felfest Integrated Faculty 

Club Universitas Indonesia dijelaskan 

melalui penjelasan dari awal ketika hadir 

di venue hingga akhir ketika 

penyelenggaraan event meeting telah 

selesai diselenggarakan. 

a. Kehadiran Peserta 

Ketika peserta hadir, security akan 

melakukan pengecekan suhu di 

gerbang utama venue, apabila suhu 

tidak lebih dari 37 derajat celcius maka 

peserta diizinkan untuk memasuki area 

venue. 

b. Peserta Memasuki Venue 

Ketika peserta memasuki venue, 

pihak pengelola sudah meyediakan 

handsanitizer dan masker cadangan 

untuk peserta yang hadir di meja 

registrasi. Peserta dihimbau untuk 

mengganti masker dan menggunakan 

handsanitizer sebelum memasuki 

ruangan 

c. Himbaun Kepada Peserta  

Himbauan perihal posisi duduk 

yang telah diatur tidak boleh dirubah 

oleh peserta. Tidak diperbolehkan 

peserta meggeser kursi, berbincang 

dengan rekan pada jarak kurang dari 

1,5 meter dan membuka masker ketika 

sedang berbincang dari awal hingga 

akhir kegiatan. 

 

KESIMPULAN & EVALUASI 

Penerapan protokol kesehatan pada 

event meeting pada Era Normal Baru di 

Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia adalah berdasarkan 

dengan arahan dan juga ketentuan yang 

telah diberikan kepada pihak pengelola 

venue dari Peraturan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 yakni 

Tentang Protokol Kesehatan. Penerapan 

Prokol Kesehatan ini dimulai dari tahap 

persiapan dan pelaksanaan dengan 

memperhatikan hal-hal yang dituangkan 

kedalam bentuk logbook penerapan 

protokol kesehatan. 

Dalam penerapan protokol kesehatan 

tidak selalu sesuai dengan harapan, 

terkadang adanya hambatan yang hadir 

dari ketidaksiapan pengelola venue 

ataupun peserta dari event meeting 

sehingga masih perlu penyesuaian dan 

diperlukan konsistensi dalam 

penerapannya. 

 

 

SARAN 

Pada penerapan protokol kesehatan 

pada event meeting pada Era Normal 

Baru di Felfest Integrated Faculty Club 

Universitas Indonesia, perlu adanya tim 

khusus yang dibentuk untuk sebagai tim 

satuan pengawasan penerapan protokol 

kesehatan di Felfest Integrated Faculty 

Club Universitas Indonesia. Sehingga 

tidak adanya kelonggaran pada 

penerapannya sehingga sesuai dengan 
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harapan dan arahan dari Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia. 
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ABSTRACT 

Drive-in concept is an alternative to hold an event amid this pandemic outbreak. Drive-in Senja is one of 

the drive-in event in theater form. Drive-in Senja was held the first time after the pandemic happened in 

Indonesia. Drive-in Senja didn’t have any portfolio of the event, so the promotion that the organizer had 

done wasn’t enough. The role of media partners is important to promote the event. The purpose of this 

research it to understand a process of getting media partners to support the debut of the event. There are 

5 phases that the writers did, created a media database, created proposal documents, sent over the proposal 

documents, followed up the proposal, and created a database of interested media partners. This research 

supported by some partners, media partners in particular. The descriptive qualitative is the research 

method that collected data from observation, interview and documentation. 
 

Keyword: Drive-in Senja, process of getting media partners, promotion, qualitative descriptive, the role of 

media partners 
 

ABSTRAK 

Drive-in menjadi sebuah alternatif penyelenggaraan sebuah acara di tengah terjadinya pandemik. Salah 

satunya Drive-In Senja yang merupakan bioskop drive-in. Drive-in Senja diselenggarakan perdana setelah 

pandemik di Indonesia. Dikarenakan acara ini belum memiliki portofolio sebelumnya, promosi sendiri dari 

pihak acara dirasa belum cukup. Peran media partners sangat penting dalam tahap promosi acara tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses mendapatkan media partners pada 

penyelenggaraan perdana acara drive-in. Terdapat 5 tahap yang dilakukan penulis dalam proses ini, yakni 

membuata database media, membuat dokumen pengajuan kerjasama, mengirimkan pengajuan kerjasama, 

menindaklanjuti pengajuan kerjasama dan membuata database media partners yang berminat. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang data-datanya didapatkan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

Kata Kunci: Deskriptif kualitatif, Drive-in Senja, peran media partners, promosi proses mendapatkan 

media partners 

 

PENDAHULUAN 

Sejak pandemik covid-19 melanda 

dunia terutama Indonesia, industri event 

mengalami dampak yang sangat besar 

oleh mulainya merebak virus tersebut. 

Acara-acara yang sudah lama dipersiap-

kan terpaksa ditunda atau bahkan 

dibatalkan karena adanya peraturan yang 

melarang untuk mengadakan acara yang 

dapat menimbulkan keramaian. Hal 

tersebut juga menyebabkan para pekerja 

industry event memilih cara alternatif 

agar sebuah event tetap dapat diseleng-

garakan dengan mengikuti protokol 

kesehatan, 

Salah satu alternatifnya adalah dengan 

menyelenggarakan acara dalam bentuk 

drive-in. Salah satu acara dalam bentuk 

drive-in sejak adanya pandemic di 

Indonesia yaitu Drive-in Senja. Berupa 

bioskop drive-in, sebuah hiburan yang 

aman dan nyaman untuk masyarakat 

Indonesia bagi masyarakat untuk 

merasakan sensasi menonton film dari 

dalam mobil. 
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Pada penyelenggaraan sebuah acara, 

banyak hal yang dibutuhkan, salah 

satunya promosi. Promosi adalah bagian 

dan proses strategi pemasaran sebagai 

cara untuk berkomunikasi dengan pasar, 

kegiatan promosi juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya. Di 

dalam divisi promosi terdapat bagian 

media relation. Walaupun pihak pe-

nyelenggara mampu melakukan publikasi 

sendiri di media sosial, kerja sama dengan 

media partner ataupun influencer mampu 

memperluas jangkauan publikasi agar 

dapat mencapai target audiens lain. 

Maka dari itu, penting adanya bagian 

media relation untuk mengajak kerja 

sama dengan media partners karena 

media partners dapat meneruskan pe-

nyebaran informasi sebuah acara. 

Menurut Masriadi Sambo (2019:2-3) 

media relation adalah hubungan setara 

atau hubungan timbal balik antara 

lembaga atau perusahaan dengan media 

massa dalam makna seluas- luasnya. 

Hubungan ini mencakup hubungan antara 

tim PR perusahaan dengan jajaran 

redaksional media massa (mulai dari 

wartawan, redaktur, pemimpin redaksi), 

dengan tujuan seluruh publikasi lembaga 

dapat ditayangkan atau disiarkan pada 

media massa. Dikarenakan acara ini 

belum memiliki portofolio penyeleng-

garaan sebelumnya, pada jurnal ini, 

penulis akan membahas proses 

mendapatkan media partners pada 

penyelenggaraan perdana Drive-In Senja. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan objek penelitian dilakukan 

pada event Drive-In Senja di Alam 

Sutera, Tangerang dengan waktu pe-

nelitian yaitu 1 Agustus—23 Agustus 

2020. Dalam proses pembuatan jurnal ini, 

penelitian yang dilakukan bersifat 

kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Observasi dilakukan 

dengan menangani media partners 

sebelum acara dan mewawancarai direksi 

pada acara ini. Dalam menganalisis data-

data yang didapat, penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan 

menjelaskan proses mendapatkan media 

partners. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Proses mendapatkan media partners 

ada beberapa proses yang dilakukan, 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1 – Proses Mendapatkan 

Media Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data diolah Penulis tahun 2020 

 

Gambar di atas menunjukkan proses 

mendapatkan media partners. Ada lima 

tahap yang dikerjakan, yaitu membuat 

database media, membuat dokumen 

Mulai 

Membuat database media 

Membuat dokumen pengajuan kerjasama 

Mengirimkan pengajuan kerjasama 

Menindaklanjuti pengajuan kerjasama 

Membuat data media partners yang berminat 

Selesai 
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pengajuan kerjasama seperti proposal; 

surat pengajuan kerjasama; dan press 

release, mengirimkan pengajuan kerja-

sama, menindaklanjuti pengajuan kerja-

sama, dan yang terakhir membuat data 

media partners yang berminat. 

 

Pembahasan 

Proses mendapatkan media partners 

pada penyelenggaraan perdana Drive-in 

Senja melalui 5 tahap. Yang pertama 

yaitu membuat database media. Database 

berisi nama media, kontak, dan jumlah 

pengikut pada tiap akun sosial media 

media. Penulis membuat database yang 

berisikan 75 media partners yang akan 

dihubungi untuk bekerja sama pada 

penyelenggacaraan acara tersebut. 

Dilanjutkan tahap kedua, yakni 

membuat dokumen pengajuan kerjasama 

seperti proposal; surat pengajuan 

kerjasama; dan press release. Pada tahap 

ini penulis mengerjakan bersama rekan 

kerja. Informasi yang jelas dan menarik 

harus tersedia pada dokumen pengajuan 

kerjasama agar para media partners 

tertarik untuk mendukung penyeleng-

garaan perdana Drive-in Senja. 

Mengirimkan pengajuan kerjasama 

menjadi tahap ketiga dalam proses 

mendapatkan media partners. Hal-hal 

yang harus diperhatikan adalah waktu 

pengiriman berada pada jam hari dan 

waktu kerja, penulisan nama media yang 

tepat, dan dokumen pengajuan kerjasama 

yang lengkap. Hal-hal tersebut dapat 

menjadi kesan baik jika tidak terjadi 

kekeliruan saat mengirimkan pengajuan 

kerjasama. 

Setelah melakukan tiga proses 

sebelumnya, menindaklanjuti pengajuan 

kerjasama menjadi proses selanjutnya. 

Pada bagian ini, akan terjai tahap 

negosiasi bersama media partners yang 

tertarik untuk mendukung penyeleng-

garaan perdana Drive-in Senja. Dikarena-

kan acara tersebut adalah acara perdana, 

banyak media yang tidak menerima 

pengajuan kerjasama. Hal tersebut juga 

disebabkan oleh nilai dari penawaran 

yang tidak sesuai dengan nilai yang 

dimiliki oleh media-media. 

Tahap terakhir dalam proses men-

dapatkan media partners adalah membuat 

database media yang berminat. Total 

media yang berminat untuk menjadi 

media partners pada penyelenggaraan 

perdana Drive-In Senja adalah 20 media 

yang terdiri dari media online, media 

cetak, dan radio. 

Proses mendapatkan media partners 

membutuhkan waktu yang tidak singkat. 

Pengerjaan ini harus dilakukan dengan 

baik agar waktu dapat digunakan dengan 

semaksimal mungkin. 

 

KESIMPULAN 

Penyelenggaraan acara tetap dapat 

diselenggarakan di tengah terjadinya 

pandemik covid-19 dengan bentuk secara 

drive-in. Lima tahap dilakukan dalam 

proses mendapatkan media partners 

dalam waktu singkat. Karena belum 

adanya portofolio acara sebelumnya, 

pengajuan kerjasama harus dibuat 

menarik dan saling menguntungkan agar 

para media berminat untuk menjadi 

media partners. 

 

SARAN 

Hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah perencanaan yang lebih matang, 

durasi mendapatkan media partners lebih 

panjang, dan nilai pengajuan kerjasama 
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yang saling menguntungkan bagi segala 

pihak 
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ABSTRACT 

Every year The Ministry of Tourism and Creative Economy of The Republic of Indonesia conducts national 

and international bidding obtained from bidding advisors or associations and industry. This study aims to 

identify and the process implemented by The Ministry of Tourism and Creative Economy from before, 

during and after bidding Destination Wedding Planners Congress 2021, by using qualitative research 

methods. The data collection method used is the observation, interviewing, and documentation method. The 

data compiled method used is a qualitative descriptive analysis method that analyses the data by describing, 

explaining, interpreting the data obtained during work practice while comparing it with related theories. 

This research resulted in a scheme of implementing bidding by government, also the barrier-solution carry 

out bidding during the COVID-19 pandemic. 

 

Keyword: bidding, congress, government 

 

ABSTRAK 

Setiap tahun Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melakukan bidding nasional maupun 

internasional yang didapat dari penasihat bidding ataupun dari asosiasi dan industri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dari sebelum, saat dan setelah bidding Destination Wedding Planners Congress 2021, dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan, menjabarkan, menafsirkan suatu data yang diperoleh selama praktik kerja dan 

dibandingkan dengan teori yang berkaitan. Penelitian ini menghasilkan sebuah skema pelaksanaan bidding 

yang dilakukan oleh pemerintah serta hambatan-solusi melaksanakan bidding pada masa pandemic 

COVID-19. 

 

Kata Kunci: kongres, pemerintah, penawaran 

 

PENDAHULUAN 

Industri MICE (Meeting, Incentive, 

Conference and Exhibition) di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang sangat 

pesat dan juga telah menjadi industri 

nasional. ICCA Annual Report tahun 

2017 melaporkan bahwa Indonesia 

berada pada peringkat ke-11 pada 

kategori negara di Asia Pasifik dengan 

jumlah meeting sebanyak 89 meeting, 

dan 40 meeting diantaranya 

terlaksanakan di Bali. Hadirnya kegiatan 

MICE baik yang bersifat nasional 

maupun internasional menjadi bukti 

kepercayaan masyarakat Indonesia dan 

dunia untuk melakukan aktivitas MICE. 

MICE merupakan bisnis yang 

memberikan konstribusi tinggi secara 

ekonomi, terlebih bagi negara 

berkembang. Menurut Laporan Kinerja 

Kementerian Pariwisata Tahun 2019, 

pariwisata memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi perekonomian Indonesia. 

Salah satu faktornya adalah banyaknya 

wisatawan mancanegara yang 

mengunjungi Indonesia dengan tujuan 

leisure maupun business (menghadiri 

pertemuan dan konferensi). Sehingga 

mailto:zahiratrihandriani@gmail.com
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dapat dikatakan hal ini mampu 

memberikan multiplayer effect kepada 

destinasi tempat penyelenggaraan 

kegiatan pertemuan maupun konferensi. 

Penyelenggaraan konferensi 

internasional yang ada di Indonesia, 

seperti contoh besarnya Pertemuan 

Tahunan International Monetary Fund 

(IMF) pada tahun 2018, merupakan titik 

poin dimana dunia diyakinkan bahwa 

Indonesia bisa melaksanakan konferensi 

tingkat internasional. Dengan banyaknya 

keuntungan dari penyelenggaraan 

konferensi internasional, baik dalam 

bentuk ekonomi negara maupun prestasi 

negara, maka Indonesia, baik asosiasi, 

industri serta pemerintah, kerap 

mengikuti bidding- bidding internasional 

demi keuntungan dan kesuksesan negara. 

Setiap tahunnya Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia melakukan bidding yang 

didapat dari penasihat bidding maupun 

dari asosiasi dan industri yang 

mengajukan dukungan dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia. Dalam prosesnya, beberapa 

prosedur yang berbeda dari standar dan 

hambatan ditemukan. 

Tujuan dari penilitian ini adalah utuk 

mengetahui dan memahami proses 

bidding Destination Wedding Planners 

Congress 2021 dan akan menghasilkan 

skema pelaksanaan bidding oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dari sebelum, saat dan sesudah 

memenangkan bidding. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif yaitu metode 

yang fokus pada pengamatan yang 

mendalam. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah: Metode observasi, 

dilakukan dengan cara melibatkan diri 

secara langsung dalam persiapan kegiatan 

bidding Destination Wedding Planners 

Congress 2021 yang dilakukan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia. Kemudian 

melakukan wawancara secara langsung 

terhadap staf subdirektorat 

Pengembangan Jejaring dan Kapasitas 

MICE yang terlibat dalam bidding. Dan 

yang terakhir adalah metode dokumentasi 

dengan cara mengambil data sekunder 

yang sebelumnya telah dibuat oleh 

instansi. 

Analisis data menggunakan metode 

kualitatif deskriptif yaitu dengan cara 

mendeskripsikan,menjabarkan 

menafsirkan suatu data yang diperoleh 

selama praktik kerja langsung mengenai 

proses bidding yang dilalui oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dan dibandingkan dengan teori 

yang berkaitan. Metode kualitatif 

deskriptif merupakan metode penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang 

bersifat naratif dari suatu hal yang 

diamati. Metode ini digunakan karena 

dianggap mampu menghasilkan uraian 

tentang objek penelitian yang diamati 

yang dalam hal ini adalah proses bidding 

Destination Wedding Planners Congress 

2021. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Kegiatan yang dilakukan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, khususnya pada subdirektorat 
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Pengembangan Jejaring dan Kapasitas 

MICE pada bidding Destination Wedding 

Planners Congress 2021 adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Flow Chart Proses Bidding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah tahun 2020 

 

Gambar 1 merupakan proses yang 

dilalui oleh Subdirektorat Pengembangan 

Jejaring dan Kapasitas MICE saat 

mempersiapkan hingga saat dinyatakan 

telah memenangkan bidding. Setidaknya 

terdapat 7 kegiatan utama yang dilakukan 

dalam proses bidding Destination 

Wedding Planners Congress 2021 di Bali 

ini. 

Berikut merupakan penjelasan dari 

serangkaian proses persiapan, saat dan 

setelah memenangkan bidding: 

1. Melakukan Penelitian Latar 

Belakang Kongres Terdahulu 

Pada akhir Februari, pihak QnA 

International datang ke Indonesia 

menemui Wakil Menteri Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Angela Tanoesoedibjo, untuk 

menyampaikan informasi bidding 

Destination  Wedding Planners 

Congress 2021 secara langsung. 

Setelah itu dilakukan penelitian latar 

belakang terlebih dahulu untuk 

mempelajari acara tahunan 

Destination Wedding Planners 

Congress, seperti tema acara 

sebelumnya, jumlah partisipan, 

delegasi yang datang, target audiens 

serta program overview, yang 

biasanya meliputi konferensi, mini 

exhibition oleh seluruh stakeholder 

perencana pernikahan destinasi serta 

gala dinner. 

2. Mempersiapkan dan Diskusi 

Penganggaran Dana 

Rapat pertama persiapan bidding 

Destination Wedding Planners 

Congress dilaksanakan pada awal 

bulan April dengan Inspektorat 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, membahas masalah 

penganggaran dalam pendukungan 

event, dengan hasil rapat menyatakan 

bahwa Indonesia tidak bisa 

memberikan dukungan berupa uang 

cash, namun hanya bisa memberikan 

dukungan dengan bentuk in-kind, 

seperti venue, suvernir, akomodasi, 

penerbangan, dan lain-lain. Setelah itu 

dimulailah proses tawar menawar 

terkait anggaran yang akan didukung 

Indonesia dengan pihak QnA 

International. Negosiasi yang 

dilakukan salah satunya mengenai 

jumlah komplemen kamar yang dapat 

Mulai 

Melakukan penelitian latar belakang kongres 

terdahulu 

Mempersiapkan dan diskusi penganggaran 

dana 

Pemilihan venue 

Menyiapkan dokumen bidding 

Pembentukan tim bidding 

Melakukan bidding 

Pembuatan Legal Agreement atau kontrak 

kerjasama 

Selesai 
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didukung Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif untuk tim QnA 

International, tamu VIP, wedding 

planners dan media. Diadakan rapat 

koordinasi kembali dengan inspektorat 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif untuk menghitung anggaran 

yang sudah ditetapkan dengan pajak 

dan hal-hal lainnya, dan juga seperti 

apa proses pencairan anggarannya. 

3. Pemilihan Venue 

Sebanyak 70% anggota Destination 

Wedding Planners ingin kegiatan 

Destination Wedding Planners 

Congress 2021 diadakan di Bali, 

sehingga pemilihan venue terfokus di 

pulau Bali. Pemilihan venue 

berdasarkan dengan ketentuan yang 

tercantum di Request for Proposal 

seperti, dibutuhkan hall dengan 

kapasitas 500 orang dengan protokol 

kesehatan yang ketat, dan juga dalam 

jarak tempuh berjalan kaki dari 

akomodasi bintang lima. 

4. Menyiapkan Dokumen Bidding 

Begitu permasalahan anggaran 

sudah selesai, maka semua berkas 

persyaratan bidding yang disebutkan 

dalam Request for Proposal (RFP), 

seperti Letter of Intent (LOI), surat 

dukungan, anggaran yang bisa 

didukung oleh negara penyelenggara, 

konsep acara dan venue yang 

direkomendasikan, dikirim  ke kantor 

QnA Internasional. 

5. Pembentukan Tim Bidding 

Sebelum adanya tim bidding, 

persiapan bidding dikerjakan oleh 

subdirektorat Pengembangan Jejaring 

dan Kapasitas MICE, dibantu oleh 

Secretary General INACEB. 

Kemudian, setelah pengumpulan 

berkas-berkas persyaratan yang 

disebutkan dalam Request for 

Proposal (RFP), selanjutnya dibentuk 

tim secara formal selama 2 bulan, dari 

bulan Juni hingga Juli berisikan, staf 

bidding di subdirektorat Pengembang-

an Jejaring dan Kapasitas MICE, 

Secretary General INACEB dan satu 

pengawal tim bidding yang ditunjuk 

oleh Secretary General dengan alasan, 

beliau sudah berpengalaman dalam 

melaksanakan event internasional, 

terlebih lagi di bagian medical.  

Selain itu, beliau mengerti proses 

bidding internasional, mengetahui dan 

familiar dengan dokumen- dokumen 

yang akan dikumpulkan sebagai 

persyaratan bidding dan mengetahui 

perhitungan-perhitungan yang sesuai 

dalam pendukungan yang akan 

diberikan negara penyelenggara. 

Beberapa pihak lainnya yang 

membantu tim bidding, namun tidak 

termasuk dalamnya, antara lain 

representatif venue, yaitu Hosea 

Andreas Runkat selaku Vice Chairman 

INACEB untuk venue, yang 

membantu memberi saran-saran untuk 

tempat penyelenggaraan kegiatan 

Destination Wedding Planners 

Congress di Bali yang sesuai dengan 

permintaan yang tertulis di Request for 

Proposal (RFP) seperti contohnya 

memiliki ballroom dengan kapasitas 

untuk 500 peserta.  

Selanjutnya ada juga beberapa 

maskapai penerbangan dan pihak 

bandara, yang akan mendukung segala 

kegiatan bidding yang akan dilakukan 

oleh pemerintah. Dukungan tersebut 

bisa termasuk, potongan harga untuk 

penerbangan delegasi, pelayanan yang 
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lebih, area untuk peletakan gate 

kedatangan tanpa adanya biaya 

tambahan, lahan parkir, fast-track dan 

lain-lain. Dan yang terakhir tim video 

bidding, yaitu AVB Bali yang 

merupakan tim video yang sudah 

berpengalaman dalam pembuatan 

video promosi untuk bidding, yang 

merupakan rekomendasi dari 

INACEB untuk membuat bahan 

promosi Destination Wedding 

Planners Congress 2021 di Bali, 

Indonesia. 

6. Melakukan Bidding 

Karena adanya pandemi COVID- 

19, pelaksanaan bidding tidak 

diselenggarakan seperti biasanya, 

yang seharusnya melakukan 

presentasi, memutar video delegate 

boosting sebagai alat promosi dan 

menyiapkan barang display di stand. 

Proses bidding hanya dengan penilaian 

dokumen yang sudah dikirimkan ke 

kantor utama QnA International yang 

terletak di Dubai.  

Pembukaan dokumen bidding 

untuk penilaian oleh tim QnA 

International dilakukan pada akhir 

Agustus, dimana panel juri hanya dari 

pihak QnA International. Peserta 

bidding untuk kegiatan Destination 

Wedding Planners Congress 2021 

hanya dari 3 negara, yaitu Turki, 

Portugal dan Indonesia.  

Pada tanggal 4 September 2020, 

diumumkan bahwa Indonesia terpilih 

sebagai negara yang akan 

menyelenggarakan Destination 

Wedding Planners Congress di Bali 

pada tahun 2021, dengan merekomen-

dasikan Hotel Westin sebagai venue 

dari kegiatannya pada tanggal 21 

September 2021. 

7. Pembuatan Legal Agreement atau 

Kontrak Kerjasama 

Legal Agrement atau kontrak 

kerjasama ini berisikan pandangan 

mengenai hukum internasional, 

hukum di Indonesia, hukum di Dubai, 

penyesuaian penulisan dalam kata-

kata, dan masih banyak lagi. 

Pembuatan Legal Agreement atau 

kontrak kerjasama membutuhkan 

waktu yang cukup lama karena perlu 

menyamakan persepsi, terlebih lagi di 

bagian hukum, seperti misalnya 

beberapa penyelesaian kegiatan di 

Indonesia tidak bisa memakai hukum 

internasional, harus memakai hukum 

Indonesia. Terlebih lagi bahasa hukum 

dalam bahasa Inggris yang 

komprehensif, sehingga dibutuhkan 

beberapa pakar hukum dan legal di 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif untuk membantu pembuatan 

Legal Agreement ini. Setelah selesai, 

legal agreement akan dikirimkan ke 

Dubai menggunakan paket untuk 

ditanda tangani oleh pihak QnA 

International. 

Pembahasan 

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan selama 

melakukan kerja praktik di Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia. Dari pengamatan tersebut 

ditemukan bahwa proses yang dilalui 

oleh pemerintah berbeda dengan teori 

prosedur standar bidding menurut IAPCO 

yaitu membentuk tim bidding, 

menganalisa kriteria bidding, pemilihan 

kota/venue, mempersiapkan budget 

bidding dan kongres, menyiapkan 
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dokumen bidding, mempersiapkan 

presentasi dan materi audio-visual 

pendukung, melakukan bidding dan jika 

diperlukan, menyelenggarakan site 

inspection. Manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan gambaran kepada pembaca 

mengenai proses bidding Destination 

Wedding Planners Congress 2021 dimana 

pemerintah sebagai pihak yang 

melaksanakan bidding dan juga sebagai 

media referensi untuk pelaku industri. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dalam 

penulisan jurnal dengan pembahasan 

“Proses Bidding Destination Wedding 

Planners Congress 2021 oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Indonesia” adalah bahwa terkait 

prosedur bidding yang dilakukan 

menunjukkan bahwa ternyata tidak 

selamanya sesuai dengan prosedur 

standar, khususnya apabila pemerintah 

yang melakukan bidding, persiapan 

anggaran adalah hal paling awal yang 

dilakukan. 

SARAN 

Saran yang bisa diberikan kepada 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, terutama subdirektorat 

Pengembangan Jejaring dan Kapasitas 

MICE dalam melakukan bidding 

Destination Wedding Planners Congress 

2021 adalah tim bidding hendaknya 

membuat timeline yang berfokus pada 

kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi mengingat masih adanya 

pandemic COVID-19. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify and analyze the preparation and implementation of a hybrid meeting event by 

the Ministry of Tourism and Creative Economy. Implementing the Hybrid Stakeholder Meeting at D.I 

Yogyakarta is a manifestation of the plan to form a convention bureau in Yogyakarta similar to the Bali 

Convention Bureau. The research method used in this research is qualitative and by collecting observation 

and interview data. The results show that the preparation starts with selecting topics, coordinating, 

distributing invitations, and holding the Stakeholder Meeting. 

 

Keyword: hybrid event, meeting, stakeholder meeting 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persiapan hingga pelaksanaan event meeting 

secara hybrid oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan Stakeholder Meeting secara 

Hybrid di D.I Yogyakarta merupakan perwujudan rencana membentuk biro konvensi di Yogyakarta seperti 

halnya Bali Convention Bureau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan dengan pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan persiapan dimulai 

dengan pemilihan topik, melakukan koordinasi, menyebarkan undangan, hingga pelaksanaan acara 

Stakeholder Meeting. 

 

Kata Kunci: hybrid event, meeting, stakeholder meeting 

 

PENDAHULUAN 

Dunia industri MICE (Meeting, 

Incentive, Convention, dan Exhibition) 

merupakan industri besar yang sedang 

gencar-gencarnya dikembangkan oleh 

pemerintah di Indonesia karena dinilai 

dapat membantu meningkatkan devisa 

negara terutama dari kegiatan MICE yang 

bertaraf internasional. 

Usaha pengembangan industri MICE 

(Meeting, Incentive, Convention, dan 

Exhibition) pada tahun 2020 ini 

terhambat karena adanya pandemi virus 

COVID-19 yang menyerang berbagai 

belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia 

sejak bulan Mei 2020. Virus ini 

menyebabkan matinya berbagai industri 

di seluruh dunia terutama industri MICE 

(Meeting, Incentive, Convention, dan 

Exhibition) terutama di awal hingga 

pertengahan tahun 2020 dimana grafik 

korban dari virus COVID-19 sedang 

tinggi-tingginya. Seiring berjalannya 

waktu, industri MICE mulai bangkit 

sedikit demi sedikit. Beberapa kegiatan 

mulai bisa dilaksanakan dengan berbagai 

alternatif cara yang dinilai aman untuk 

dilakukan di masa pandemi COVID- 19 

ini. 

Salah satu cara aman untuk 

melaksanakan kegiatan MICE adalah 

dengan cara hybrid yaitu, kegiatan yang 

dilakukan secara offline dan online 

melalui video conference menggunakan 

berbagai platform seperti zoom, google 

meet, mice.id, dan sebagainya. Menurut 

Chamaleon Global Events (2020), hybrid 

events is a show, conference or seminar 
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that brings together an actual experience 

at an event venue in combination with a 

virtual element. The virtual element is 

usually live streaming or remote 

participation for people who can’t attend 

the event itself. 

Kegiatan tatap muka atau offline yang 

dapat dilakukan hanya yang berskala 

kecil dengan tetap penerapan protokol 

kesehatan seperti pembatasan peserta 

paling banyak 50% dari kapasitas aslinya, 

wajib menggunakan masker, 

penyemprotan disinfectant secara 

berkala, menggunakan sanitizer, dan 

menjaga jarak minimal 1 meter. 

Ditemukannya berbagai alternatif 

untuk beradaptasi dengan kondisi 

pandemi yang dilakukan oleh para pelaku 

bisnis MICE ini membuat Daerah 

Istimewa Yogyakarta tidak ingin 

ketinggalan untuk berpartisipasi 

membangkitkan industri MICE di 

Indonesia dengan merencanakan 

pembentukan biro konvensi dan pameran 

di D.I. Yogyakarta. Hal tersebut 

ditindaklanjuti oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 

mengadakan pertemuan antar stakeholder 

terkait pembentukan biro konvensi dan 

pameran di D.I Yogyakarta dalam acara 

“Stakeholder Meeting MICE secara 

Hybrid di D.I Yogyakarta”. 

Masalah yang dikemukakan di 

penelitian ini yaitu bagaimana persiapan 

pelaksanaan event stakeholder meeting 

MICE secara hybrid di D.I Yogyakarta. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui tahap-tahap persiapan 

pelaksanaan stakeholder meeting yang 

dikalukan secara hybrid di Daerah 

Istimewa Yogyakarta oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian 

Acara “Stakeholder Meeting MICE 

secara Hybrid di D.I Yogyakarta” ini 

rencananya akan dilaksanakan di 

Tentrem Ballroom 1 – Tentrem Hotel 

Yogyakarta yang terletak di Jl. P. 

Mangkubumi No.72A, Cokrodiningratan, 

Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, D.I 

Yogyakarta (offline) dan juga disiarkan 

secara langsung melalui platform mice.id 

untuk tamu undangan yang hanya dapat 

menghadiri acara secara daring (online) 

pada awal bulan November. 

Sedangkan tempat dan waktu 

wawancara dilaksanakan di kantor 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif yang beralamat di Sapta Pesona 

building, Jl. Medan Merdeka Barat 

No.17, RT.2/RW.3, Gambir, Jakarta, 

Central Jakarta City, Jakarta pada tanggal 

28 Desember 2020. 

 

Metode pengumpulan data 

Penulisan penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data berupa 

observasi serta wawancara. Observasi 

yang dilakukan observasi langsung 

dengan mengikuti praktik kerja lapangan 

di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia selama 3 

(tiga) bulan dimulai dari bulan November 

2020 sampai dengan bulan Januari 2021, 

dan melakukan wawancara dengan 

beberapa pertanyaan seputar perencanaan 

pelaksanaan acara stakeholder meeting 

secara hybrid di D.I Yogyakarta kepada 

beberapa narasumber/pihak terkait. 
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Metode analisis data 

Metode analisis yang digunakan dalam 

membuat penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan menganalisis 

data hasil wawancara serta data notulensi 

dan beberapa dokumentasi selama 

melangsungkan praktik kerja lapangan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Dalam persiapan pelaksanaan event 

stakeholder meeting MICE secara Hybrid 

di D.I. Yogyakarta pastinya ada tahap 

tahapan dalam persiapan event tersebut. 

Tahapan dari persiapan pelaksanaan 

event stakeholder meeting MICE secara 

Hybrid di D.I Yogyakarta adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Alur Persiapan 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah tahun 2021 

 

Pembahasan 

Penjelasan dari tahap-tahap dalam 

persiapan pelaksanaan event stakeholder 

meeting MICE secara hybrid di D.I 

Yogyakarta adalah: 

1. Penentuan Topik Pembicaraan. Dalam 

acara tersebut akan ada dua materi 

yang disampaikan. Materi pertama 

berjudul “Sharing Pengalaman Bentuk 

Convention and Exhibition Bureau 

tingkat Nasional/CEB (negara) yang 

berdiri sendiri” yang dipaparkan oleh 

Ibu Riyanthi Handayani selaku 

Sekretaris Biro Konvensi dan Pameran 

Indonesia (INACEB), dan materi 

kedua yang berjudul “Peran & 

Dukungan Bank Indonesia terhadap 

Biro Konvensi dan Pameran (CEB) di 

Tingkat Daerah” yang dipaparkan oleh 

Bapak Trisno Nugroho selaku Kepala 

Perwakilan Bank Indonesia Bali 

Dewan Pembina Bali Convention & 

Exhibition Bureau (BaliCEB). 

2. Melakukan Koordinasi dengan Pemda 

dan Dinas Pariwisata Yogyakarta 

untuk membicarakan perencanaan 

acara tersebut. Mulai dari koordinasi 

tentang pemilihan narasumber dan 

tamu undangan, pemilihan tempat dan 

tanggal, perizinan, penentuan 

rundown acara, penyebaran undangan, 

dan sebagainya. 

3. Menentukan daftar tamu undangan, 

yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga, 

Asosiasi, BUMN, Industri Terkait 

MICE di Provinsi D.I Yogyakarta, 

Industri Pariwisata & MICE D.I 

Yogyakarta, Pusat Kemenparekraf, 

dan Lembaga Asosiasi MICE Nasional 

4. Menentukan Waktu, Tempat, dan 

Tanggal. Acara ini dilaksanakan di 

Tentrem Ballroom 1 – Tentrem Hotel 

Yogyakarta (offline) dan juga 

disiarkan secara online melalui 

platform mice.id pada tanggal 23 

November 2020 pukul 09.00-16.00 

WIB. 

Menentukan topik pembicara dan narasumber 

Melakukan koordinasi dengan Pemda dan 

Dinas Pariwisata Yogyakarta dan pihak 

mice.id 

Menentukan narasumber dan tamu 

Menentukan tempat dan tanggal 

Menghubungi dan menyesuaikan jadwal 

dengan narasumber 

Menyebar undangan untuk para tamu 

undangan 

Pelaksanaan acara 
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5. Menyebar undangan untuk para tamu 

undangan elektronik. 

6. Pelaksanaan acara. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah 

melakukan persiapan yang sangat matang 

untuk pelaksanaan acara Stakeholder 

Meeting MICE secara Hybrid di D.I 

Yogyakarta. Tahapan persiapan tersebut 

antara lain: Menentukan topik 

pembicaraan dan narasumber, melakukan 

koordinasi dengan Pemda dan Dinas 

Pariwisata D.I Yogyakarta dan pihak 

mice.id, menentukan tamu undangan, 

menentukan tempat dan tanggal 

pelaksanaan acara, menghubungi dan 

menyesuaikan jadwal dengan 

narasumber, menentukan ulang tanggal 

pelaksanaan acara (bila diperlukan), 

menyebar undangan untuk narasumber 

dan para tamu, dan pelaksanaan acara. 

SARAN 

Acara seperti pertemuan para 

stakeholder seperti ini sangat baik 

dilakukan untuk saling bertukar 

informasiinformasi terbaru mengenai 

dunia industri MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, dan Exhibition). Sarannya 

agar Kementerian Pariwisara dan 

Ekonomi Kreatif lebih sering 

mengadakan kegiatan seperti ini untuk 

membantu pengembangan industri MICE 

di Indonesia. 

Saran kedua adalah bila acara memang 

harus segera dilangsungkan, pihak 

penyelenggara acara mungkin dapat 

menyiapkan narasumber alternatif bila 

narasumber utama berhalangan hadir 

tentunya narasumber yang berkompeten 

dan memiliki kualitas sebanding dengan 

narasumber utama agar acara dapat 

segera dimulai. 
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ABSTRACT 

This research aim to find out the implementation of the process of Socialization of MICE.id platform as an 

event. This event held as a hybrid event by Ministry of Tourism and Creative Economy. The MICE.id use 

for various stakeholder to organize MICE event. Socialization of MICE.id has so many step starting from 

preparation to implementation. This study discusses how the process of preparation to the implementation 

of Socialization of MICE.id event using several stages. For methods of data collection use observation and 

documentation. The analytical method that used is a qualitative method which will explain the preparation 

process to the implementation of the socialization. The results showed that, all steps were carried out well 

through several steps starting from the preparation, distributing invitations and implementation of the 

Socialization of MICE.id event at the Hilton Bandung hotel. All steps were carried out well, the event being 

attended by all invited online and offline guests. This event carried out optimally as a reference in the 

implementation Socialization of MICE.id, participants understood about the presentation and based from 

that, this event could run smoothly and effectively. 

 

Keyword: Implementation, Inventory, MICE.id, Preparation, Socialization 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelenggaraan event Sosialisasi Platform 

MICE.id Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Bandung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. MICE.id digunakan para stakeholders MICE untuk penyelenggaraan event MICE. Tahapan dari 

Sosialisasi MICE.id dimulai dari persiapan hingga pelaksaanan. Penelitian ini membahas bagaimana proses 

persiapan hingga pelaksanaan Sosialisasi Platform MICE.id 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 hingga pelaksanaan 

Sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seluruh tahapan dilakukan dengan baik melalui beberapa 

tahap mulai dari persiapan kegiatan Sosialisasi MICE.id dari menyebar undangan sampai dengan 

pelaksanaan Sosialisasi MICE.id di hotel Hilton Bandung. Seluruh tahapan dilakukan dengan baik terbukti 

dengan acara dihadiri oleh semua tamu undangan secara online maupun offline dan dilaksanakan secara 

optimal sebagai acuan dalam pelaksanaan event Sosialisasi MICE.id, peserta mengerti mengenai paparan 

yang disampaikan sehingga event ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. 

 

Kata Kunci: Inventory, MICE.id, Sosialisasi, Pelaksanaan, Persiapan 

 

PENDAHULUAN 

MICE merupakan singkatan dari 

(Meeting, Incentive, Convention, and 

Exhibition) adalah sebuah bisnis jasa 

penyelenggaraan event dan salah satu 

bagian dari sektor pariwisata. Industri 

MICE berperan penting dalam pariwisata 

dunia khususnya di Indonesia, karena 

dampak yang ditimbulkan dari 

penyelenggaraan sebuah event MICE 

memiliki multipliers effect (efek 

berganda) bagi bidang kehidupan 

lainnya. 

Pada saat ini, Industri MICE sedang 

mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dikarenakan adanya Pandemi 

Covid-19 yang membuat segala aktivitas 

dialihkan menjadi di rumah saja, 

termasuk di Indonesia. Hal ini sangat 

mengganggu perkembangan Industri 

MICE dikarenakan pariwisata tidak bisa 

berjalan seperti biasanya termasuk event-
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event. Maka dari itu, event-event yang 

ada di Indonesia diubah menjadi virtual 

(online). 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dalam menanggapi hal ini 

membuat sebuah website bernama 

MICE.id yang digunakan sebagai 

Platform untuk mengadakan virtual event 

seperti meeting, conference dan 

exhibition. Platform ini juga nantinya 

akan dapat digunakan oleh masyarakat 

umum untuk membuat virtual event 

dengan cara membership. Penggunaan 

website ini akan mendorong event-event 

tetap berjalan dan Industri MICE bangkit 

kembali. 

Penelitian ini membahas tentang 

Persiapan dan Pelaksanaan event 

Sosialisasi dan Penginputan Inventory 

Data MICE pada Platform MICE.id di 

Bandung oleh Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana proses persiapan 

hingga pelaksanaan event Sosialisasi 

Platform MICE.id di Bandung oleh 

Kemenparekraf. Acara ini berjalan 

dengan lancar dan efektif tanpa adanya 

kendala yang signifikan, terbukti dengan 

semua tamuundangan menghadiri acara 

ini baik secara online maupun offline dan 

mengerti mengenai paparan yang 

disampaikan oleh narasumber. 

  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan, menjabarkan, dan 

menafsirkan suatu data yang diperoleh 

dalam penelitian ini. Data yang dianalisis 

antara lain Informasi Exhibition dan 

Conference Hall, Hotel, Booth Virtual 

Exhibition,dan Daftar Peserta. Metode ini 

dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian 

dalam membahas persiapan dan 

Pelaksanaan Event Sosialisasi Platform 

MICE.id di Bandung oleh 

Kemenparekraf. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Platform MICE.id memiliki beberapa 

fitur antara lain Email, Drive/Cloud, 

Strategic Dashboard, Virtual Meeting, 

dan Virtual Exhibition. Penginputan data 

pada Platform MICE.id dilakukan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif bersama dengan para 

stakeholders. Data yang dimasukkan 

antara lain Hotel, Exhibition dan 

Conference Hall, dan Attraction. Hal 

tersebut di atas telah disiapkan sebelum 

berlangsungnya event untuk nantinya 

akan di sosialisasikan kepada para 

partisipan. 

Persiapan event Sosialisasi dan 

Penginputan Inventory Data MICE pada 

Platform MICE.id dilakukan oleh 

Kemenparekraf bersama dengan PCO 

(Professional Conference Organizer). 

Berikut adalah flowchart (tahapan 

persiapan event Sosialisasi Platform 

MICE.id: 

 

Gambar 1. Flowchart Persiapan Event 
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Sumber: hasil data olahan 

 

Beberapa tahapan yang dilakukan 

dalam persiapan dimulai dari persiapan 

platform MICE.id, penentuan venue, 

koordinasi dengan narasumber, membuat 

list daftar tamu undangan, sampai proses 

registrasi peserta. Peserta akan 

melakukan registrasi melalui Platform 

MICE.id dan bagi peserta yang akan 

menghadiri acara secara offline, peserta 

bisa menunjukkan bukti registrasi yang 

sudah dikirimkan melalui email yang 

sudah dikirimkan kepada masing-masing 

peserta. 

Pelaksanaan event Sosialisasi 

Platform MICE.id diselenggarakan di 

Hotel Hilton Bandung pada 4 Desember 

2020. Gambar 2 adalah flowchart 

pelaksanaan event Sosialisasi Platform 

MICE.id di Bandung oleh 

Kemenparekraf: 

 

 

Gambar 2. Flowchart Pelaksanaan 

Event 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Flowchart di atas menggambarkan 

Pelaksanaan Event Sosialisasi Platform 

MICE.id di Bandung oleh 

Kemenparekraf. Event ini dimulai 

dengan registrasi dan melakukan rapid 

test, setelah itu peserta dapat memasuki 

ruangan acara dan mendengarkan 

paparan yang disampaikan oleh 

narasumber. 

 

Pembahasan 

Kegiatan Sosialisasi Platform 

MICE.id ini melalui beberapa tahap 

mulai dari persiapan kegiatan sosialisasi 

platform MICE.id dari menyebar 

undangan sampai dengan pelaksanaan 

sosialisasi platform MICE.id di hotel 

Hilton Bandung. Kegiatan ini 

diselenggarakan dengan baik terbukti 

dengan dihadiri oleh semua tamu 

undangan secara online dan offline dan 

dilaksanakan secara optimal, peserta 

yang mengikuti event ini dapat mengerti 

mengenai paparan yang disampaikanoleh 

narasumber sehingga event ini berjalan 

dengan lancar dan efektif. 
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Manfaat dari penelitian ini adalah 

untuk mengamati persiapan dan 

pelaksanaan Event Sosialisasi dan 

Penginputan Inventory Data MICE pada 

Platform MICE.id di Bandung oleh 

Kemenparekraf. 

 

KESIMPULAN 

MICE.id adalah Platform yang 

dikeluarkan oleh Kemenparekraf 

berkolaborasi dengan stakeholders 

MICE. Beberapa fitur dalam MICE.id 

adalah Email, Drive/Cloud, Strategic 

Dashboard, Virtual Meeting, dan Virtual 

Exhibition. Penginputan data pada 

Platform MICE.id dilakukan oleh 

Kemenparekraf Bersama dengan para 

stakeholders. Data yang diinput adalah 

Exhibition/Conference Hall, Hotel, 

Event/Wedding Organizers, dan 

Attraction/Activities. Persiapan dan 

pelaksanaan event Sosialisasi Platform 

MICE.id berjalan dengan efektif dan 

lancar. Tidak ada kritik dari peserta dan 

kendala yang dialami selama persiapan 

hingga pelaksanaan event ini. 
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ABSTRACT 

The handling of virtual talk shows by Indonesia Modest Fashion is focused on the process of planning and 

implementing events carried out by the Indonesia Modest Fashion pre-event team. The purpose of this study 

is to explain the process of handling and implementing the Indonesia Modest Fashion pre event team in 

holding a virtual talk show. This study uses qualitative research methods, namely research that emphasizes 

direct observation and research into a company or organization that organizes events. Then the data 

collection methods used were observation and interview. The next method of analysis used is descriptive 

analysis, namely analyzing data by describing and describing data obtained during field work practices 

and then compared with the theoretical basis obtained. The results of this study indicate that the process of 

handling virtual talk shows by Indonesia Modest Fashion is categorized into research, design, planning, 

coordination, and evaluation. 

 

Keyword: Virtual Event, Handling, Planning, Implementation 

 

ABSTRAK 

Penanganan virtual talkshow oleh Indonesia Modest Fashion terfokuskan kepada proses perancanaan dan 

pelaksanan acara yang dilakukan oleh tim pre event Indonesia Modest Fashion. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan proses penanganan dan pelaksanaan tim pre event Indonesia Modest Fashion dalam 

menyelenggarakan virtual talkshow. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang menekankan pada pengamataan langsung dan meneliti ke suatu perusahaan atau organisasi 

yang menyelenggarakan event. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakaan adalah observasi 

dan wawancara. Berikutnya metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkan suatu data yang diperoleh selama praktik kerja 

lapangan lalu dibandingkan dengan landasan teori yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses penanganan virtual talkshow oleh Indonesia Modest Fashion dikategorikan dalam riset, desain, 

perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. 

 

Kata Kunci: Virtual Event, Penanganan, Perencanaan, Pelaksanaan 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini merupakan negara 

yang berpotensial dalam pengembangan 

industri pariwisata. Industri 

kepariwisataan di Indonesia tidak terlepas 

dari sektor usaha jasa MICE. Di era 

globlisasi yang didukung dengan 

kemajuan teknologi, pengetahuan serta 

persaingan bisnis menyebabkan banyak 

diselenggarakannya pertemuan serta 

kegiatan MICE berskala nasional hingga 

internasional. Dwyer dan Forsyth dalam 

Seebaluck (2013) menyatakan bahwa 

MICE adalah akronim dari meetings, 

incentives, conferences and exhibitions. 

MICE merupakan salah satu sektor dalam 

industri pariwisata yang berkembang 

sangat pesat. 

Di tahun 2020, pandemi virus corona 

atau covid-19 melumpuhkan segala 

industri dan aktivitas MICE yang 

seketika menghambat keterbatasan gerak 

manusia, sehingga jumlah event MICE di 

tahun 2020 menurun dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. 
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MICE merupakan kegiatan yang 

mengumpulkan banyak orang, 

dikarenakan pandemi covid-19 yang 

membatasi jumlah orang dalam suatu 

kegiatan maka kegiatan MICE 

menggunakan teknologi virtual dalam 

penyelenggaraan event, yaitu menjadikan 

kegiatan offline ke online. Kegiatan 

virtual event menjadi cara baru agar 

kegiatan tetap berjalan pada masa 

pandemi. Beragam bentuk kegiatan 

virtual juga diselenggarakan mulai dari 

workshop, webinar, pelatihan dan acara 

talkshow. 

Indonesia Modest Fashion yang 

merupakan salah satu organisasi modest 

fashion (Busana tertutup) juga melakukan 

kegiatan online event berupa virtual 

talkshow. Untuk memperoleh 

keberhasilan dalam menyelenggarakan 

kegiatan virtual, maka perlu dipahami 

penanganan virtual event yang mana 

perlu dilakukan langkah-langkah dalam 

persiapan dan pelaksanaannya. Mulai 

dari penyusunan tema, narasumber yang 

ahli dan terpercaya hingga profesionalitas 

dan platform yang digunakan dalam 

kegiatan talkshow. 

Dalam mempersiapkan suatu event 

pada umumnya, diperlukan perencanaan 

yang matang. Menurut Goldblatt 

(2002:36) terdapat lima tahapan dalam 

mempersiapkan event. Kelima tahapan 

tersebut yaitu Research (Riset), Design 

(Desain), Planning (Perencanaan), 

Coordination (Koordinasi) dan 

Evaluation (Evaluasi). 

Virtual talkshow oleh Indonesia 

Modest Fashion merupakan event online 

yang ditujukan untuk memperluas 

publisitas dan awareness masyarakat 

terhadap kegiatan acara Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

(IMFW Online 2020) serta untuk 

memberikan ilmu mengenai modest 

fashion terhadap publik. 

Tujuan penelitian yang dilakukan 

adalah untuk menjawab semua 

permasalahan yang diteliti seperti 

mengetahui proses penanganan dan 

pelaksanaan tim pre-event Indonesia 

Modest Fashion dalam 

menyelenggarakan virtual talkshow 

dengan aturan serta prosedur baru yang 

diterapkan pada sebuah event pada masa 

pandemi covid-19, dengan objek 

penelitian yang berfokus kepada kegiatan 

virtual talkshow oleh tim pre-event 

Indonesia Modest Fashion. 

 

LITERATUR REVIEW 

Pada penelitian ini menggunakan 

landasan teori yaitu teori event 

management yang dipaparkan menurut 

Goldblatt (2002: 36) yaitu: 

1. Research (Riset) 

Riset dilakukan untuk menentukan 

kebutuhan, keinginan, dan harapan dari 

target pasar. Melalui riset yang dilakukan 

secara mendalam, penyelenggara dapat 

melihat trend yang sedang berkembang, 

mengembangkan sistem penyediaan 

layanan baru, dan memecahkan masalah 

kecil sebelum menjadi masalah besar. 

Terdapat tiga metode riset, yakni 

kuantitatif, kualitatif dan campuran. 

2. Design (Desain) 

Fase ini merupakan kelanjutan dari 

proses riset yang dilakukan. Umumnya, 

proses ini dimulai dengan adanya 

brainstorming mengenai tema dan konsep 

acara, bagaimana dekorasi dan artistic, 

program yang disajikan, strategi 

komunikasi yang akan digunakan, dan 
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sebagainya. Fase ini juga dilakukan studi 

kelayakan event untuk menyaringan ide-

ide kreatif yang muncul. Studi kelayakan 

event menyangkut tentang kemampuan 

finansial, sumber daya manusia, dan 

kondisi politik. 

3. Planning (Perencanaan) 

Planning dilakukan setelah analisis 

situasi dan bersamaan dengan tahapan 

design. Tahapan ini penyelenggara event 

mulai melakukan beberapa hal, di 

antaranya penganggaran waktu yang 

dipakai untuk melakukan aksi, 

pertimbangan pemilihan tempat (venue), 

menentukan tim kerja, menentukan 

pengisi acara, bagaimana mempersiapkan 

layanan pendukung, bagaimana produksi, 

bagaimana mencari sponsor, dan 

sebagainya. 

4. Coordination (Koordinasi) 

Fase ini terkait bagaimana komunikasi 

dengan internal panitia, stakeholder, 

vendor dan sponsor. Termasuk dalam hal 

ini rapat dan koordinasi dan komunikasi. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi dapat dilakukan di setiap fase 

atau dilakukan secara menyeluruh. 

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan survey kepuasaan 

dan melakukan pencatatan berapa jumlah 

peserta dan pengunjung. Metode evaluasi 

yang lain adalah melalui monitoring 

dengan menugaskan orang lain untuk 

mengamati event. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat kualitatif. Dimana data akan 

dijabarkan dalam bentuk deskriptif dan 

penjabaran. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kasus 

dimana teknik pengumpulan data di dapat 

dengan melakukan observasi, wawancara 

dan dokumentasi secara langsung oleh 

penulis saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan pada pre-event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020. 

Instrumen yang digunakan pada saat 

melakukan observasi yaitu rekaman 

gambar dan rekaman suara. 

Sementara untuk instrumen 

wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan yang ditujukan untuk 

informan penelitian. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memahami proses penanganan dan 

mengetahui kendala yang dihadapi oleh 

Indonesia Modest Fashion dalam 

mempersiapkan penyelenggaraan acara 

virtual talkshow pada masa pandemi 

covid-19. 

Penelitian dilakukan dengan observasi 

pada 23 kegiatan virtual talkshow yang 

diselenggarakan oleh Indonesia Modest 

Fashion dan wawancara dengan streering 

committee Indonesia Modest Fashion dan 

tim pre-event yang terlibat langsung pada 

virtual talkshow. 

Teori yang digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian mengenai 

penanganan virtual talkshow, didapat dari 

Goldblatt (2002) yang membagi 

perencanaan event ke dalam beberapa 

tahapan yaitu Research (Riset), Design 

(Desain), Planning (Perencanaan), 

Coordination (Koordinasi) dan 

Evaluation (Evaluasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Virtual talkshow oleh Indonesia 

Modest Fashion diselenggarakan selama 

3 bulan, dari tanggal 2 September – 20 

November 2020.  
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Bagan 1. Flowchart Perencanaan 

Virtual Talkshow oleh Indonesia 

Modest Fashion 

 
Sumber: Data diolah 2020 

 

Kegiatan berlangsung seminggu dua 

kali. Tim pre-event bekerja dalam dua 

tahap yaitu perencanaan dan pelaksanaan 

acara. Tim pre-event melakukan peren-

canaan selama dua minggu. Perencanaan 

virtual talkshow oleh tim pre-event 

Indonesia Modest Fasion dapat dilihat 

pada flowchart yang tersedia pada Bagan 

1, sementara proses pelaksanaan virtual 

talkshow oleh tim pre-event Indonesia 

Modest Fasion dapat dilihat pada 

flowchart yang tersedia pada Bagan 2. 

 

Bagan 2. Flowchart Pelaksanaan 

Virtual Talkshow oleh Indonesia 

Modest Fashion 

 
Sumber: Data diolah 2020 

 

Pembahasan 

Penjabaran acara virtual talkshow 

pada penelitian ini dibagi ke dalam dua 

tahap yaitu perancanaan dan pelaksanaan. 

Berikut penjelasan dari setiap rangka 

kegiatan pada saat perencanaan dan 

pelakasanaan virtual talkshow: 

1. Riset Event 

Riset event merupakan langkah 

awal yang dilakukan dalam 

perencanaan virtual talkshow oleh 

Indonesia Modest Fashion. Tim pre 

event bersama dengan steering 

committee malakukan riset untuk 

menganalisis penyelenggaraan event 

di situasi dan kondisi covid-19. Dalam 

proses riset event, tim pre event 

melakukan riset dan menganalisis 

kegiatan virtual apa yang saat ini 

diinginkan oleh audience. Riset 

dilakukan dengan menyebarkan 

pertanyaan sederhana dalam bentuk 

sistem polling (sistem memilih) di 

akun Instagram IMFW. Tim pre event 

menganalisis hasil riset dan 

Mempersiapkan 

kebutuhan virtual 

talkshow 

Selesai 

Tim pre-event 

membuat storyboard 

Menyusun jadwal 

dan topik virtual 

talkshow 

Menyusun database 

narasumber & host 

Riset 

Mulai 

Steering committee 

meninjau storyboard 

Storyboard 

disetujui 
Tim pre-event 

merevisi storyboard 

Iya 

Tidak 

Brainstorming 

Evaluasi 

Selesai 

Pelaksanaan Acara 

Briefieng 

Narasumber dan 

Host 

Pemeriksaan 

Koneksi dan 

Peralatan 

Mulai 

Penutup 
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menyesuaikan dengan sumber daya 

yang dimiliki oleh IMF. Tim pre event 

juga menganalisis platform yang akan 

digunakan untuk virtual talkshow dan 

memikirkan frekuensi lamanya 

kegiatan virtual talkshow. 

2. Brainstorming 

Brainstorming merupakan langkah 

selanjutnya yang dilakukan setelah 

riset event. Brainstorming dibimbing 

dan diawasi oleh steering committeeI. 

Ide dan usulan tim dievaluasi oleh 

steering committee serta menentukan 

mana ide yang inovatif dan dapat 

digunakan untuk kegiatan virtual 

talkshow. Proses dari Brainstorming 

ini menghasilkan tema dan konsep, 

platform (tempat penanyangan digital) 

yang akan digunakan, dan sistem 

pelaksanaan virtual talkshow. 

3. Penyusunan database narasumber 

dan host 

Penyusunan database dilakukan 

untuk mempermudah dalam 

menghubungi calon narasumber dan 

host yang akan diundang dalam 

kegiatan virtual talkshow. Database ini 

berisi informasi-informasi calon 

narasumber dan host. Mulai dari 

nomor telfon, alamat email dan latar 

belakang pekerjaan. 

4. Membuat jadwal dan topik virtual 

talkshow 

Setelah menyusun database, tim pre 

event membuat jadwal kegiatan 

pelaksanaan virtual talkshow. Dilanjut 

dengan membuat topik yang akan 

dibahas di setiap kegiatan. Topik yang 

dibahas harus berkesinambungan 

dengan tema serta sesuai dengan latar 

belakang calon narasumber. Tim pre 

event berusaha agar topik yang 

dibicarakan dapat menimbulkan 

diskusi dan memenuhi keingintahuan 

calon audience terhadap isu yang 

dibicarakan. 

5. Membuat Storyboard (Rangkaian 

Kegiatan) 

Setelah jadwal dan topik talkshow 

dibuat, tim pre event membuat 

storyboard keseluruhan kegiatan. 

Storyboard berisi rangkaian dan 

jadwal kegiatan yang divisualisasikan 

dengan gambar dan teks penjelasan. 

Storyboard dibuat secara berkala dan 

diperbarui sebulan sekali. Storyboard 

dirancang di Powerpoint oleh tim pre 

event untuk dipresentasikan dan 

diajukan kepada steering committee. 

6. Steering committee memeriksa 

storyboard 

Tim pre event mengajukan 

storyboard kepada steering committee. 

Steering committee akan melihat dan 

meninjau isi dari storyboard yang telah 

diajukan. Jika steering committee 

belum setuju, maka tim pre event 

harus merevisi sesuai dengan arahan 

lanjutan dari steering committee. 

Namun apabila storyboard disetujui, 

tim pre event dapat langsung 

mempersiapkan kebutuhan kegiatan 

virtual talkshow. 

7. Mempersiapkan kebutuhan virtual 

talkshow 

Setelah storyboard disetujui, tim 

pre event langsung menyiapkan 

kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan 

virtual talkshow. 

 

Setelah menyelesaikan perencanaan, 

proses yang dilakukan tim pre event 

selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan koneksi dan peralatan  
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Pada hari pelaksanaan, tim pre 

event melakukan pemeriksaan 

koneksi, peralatan dan perlengkapan 

yang akan dipakai selama kegiatan 

virtual talkshow. Pemeriksaan 

dilakukan untuk memastikan bahwa 

barang-barang yang digunakan pada 

saat kegiataan tidak ada kerusakan. 

Koneksi diperiksa untuk mengetahui 

jaringan sudah terhubung dengan 

handphone dan dipastikan 

kelancaranya. Kemudian, peralatan 

seperti mic, handphone dan earphone 

diperiksa sebelum acara dimulai. 

2. Briefieng narasumber dan host 

Sekitar 30 menit sebelum acara 

dimulai, narasumber dan host 

dibriefieng kembali mengenai sistem 

dan sesi talkshow oleh tim pre event. 

Briefieng pada hari pelaksanaan 

merupakan briefieng kedua kali untuk 

mengingatkan kembali dan 

memastikan bahwa host dan 

narasumber memahami pelaksanaan 

acara. 

3. Pelaksanaan acara 

Virtual talkshow memiliki dua sesi 

dalam pelaksanaanya. Sesi pertama 

yaitu acara bincang santai dengan 

narasumber. Narasumber menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

disiapkan sebelumnya oleh tim pre 

event. waktu sesi bincang adalah 30 

menit. Di sesi kedua yaitu sesi tanya 

jawab bersama audience. Audience 

dapat bertanya terkait topik yang telah 

dibincangkan sebelumnya. Pertanyaan 

dapat ditanyakan langsung di kolom 

komentar Instagram live yang sedang 

berlangsung, pertanyaan yang 

beruntung akan mendapatkan hadiah. 

Waktu tanya jawab bersama audience 

yaitu 15 menit 

4. Penutup 

Acara ditutup dengan memberikan 

kesimpulan terhadap topik yang telah 

dibincangkan dan mengingatkan 

penyelenggaraan acara IMFW Online 

2020. Host juga mengingatkan 

pentingnya mematuhi protokol 

kesehatan guna mendukung pe-

merintah dalam menanggulangi covid-

19. Selesai kegiatan, tim pre event 

membereskan perlengkapan dan 

peralatan yang akan dipakai untuk 

kegiatan selanjutnya. 

5. Evaluasi 

Setelah event selesai, steering 

committee dan tim pre event 

melakukan evaluasi terhadap jalannya 

acara. Evaluasi yang dilakukan 

membahas tentang kendala-kendala 

yang terjadi ketika kegiatan sedang 

berlangsung. Kendala disampaikan 

oleh masing-masing anggota tim pre 

event yang bertugas pada saat 

pelaksanaan. Sebelum evaluasi 

dimulai, anggota menyepakati poin-

poin yang akan disampaikan, seperti 

kendala teknis yang dialami, 

penyebabnya dan bagaimana 

solusinya. Kendala dicatat dan 

dilaporkan serta dicarikan solusi 

bersama dengan ketua panitia dan 

steering committee, sehingga untuk 

kegiatan selanjutnya tidak terjadi 

kendala yang sama. Penyampaian 

kendala dibatasi dan dikoordinasi oleh 

ketua panitia sehingga efisiensi tetap 

terjaga. Evaluasi juga 

mengikutsertakan peran audience 

yang menonton kegiatan virtual 

talkshow. Penyampaian saran 
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audience diterima di kolom komentar 

atau pesan pribadi yang dikirimkan ke 

akun Instagram IMFW. Hasil dari 

evaluasi akan digunakan untuk 

meningkatkan kualitas virtual 

talkshow selanjutnya. Setelah evaluasi 

selesai, tim pre event melakukan 

cleaning up studio dan bertanggung 

jawab untuk memastikan studio 

kembali normal seperti sedia kala. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

analisis observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

penanganan virtual talkshow oleh 

Indonesia Modest Fashion terdiri dari   

melalukan riset event, brainstorming, 

membuat database narasumber dan host, 

membuat jadwal dan topik virtual 

talkshow, membuat storyboard 

(Rangkaian kegiatan), mengajukan 

storyboard ke steering committee, 

mempersiapkan kebutuhan virtual 

talkshow, monitoring (Pemantauan), 

implementasi (Pelaksanaan kegiatan) dan 

evaluasi. Penanganan virtual talkshow 

oleh Indonesia Modest Fashion sesuai 

dengan teori Goldblatt (2002: 36), terkait 

event management. Baik dari langkah 

awal yaitu melakukan riset hingga 

evaluasi kegiatan. Kemudian untuk 

kendala yang ditemukan selama proses 

penyelenggaraan virtual talkshow adalah 

kurang telitinya tim pre event dalam 

menyebarkan publikasi, adanya peralatan 

rusak pada saat virtual talkshow 

berlangsung, banyaknya pekerjaan yang 

tidak ter handle dengan baik dan 

persiapan yang terburu-buru. 
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ABSTRACT 

COVID-19 pandemic has made the Ministry of Tourism and Creative Economy carry out various support 

for the MICE and tourism industry in Indonesia. Therefore, the Ministry of Tourism and Creative Economy 

supports the ICTM event by fully facilitating all the needs of the event. This study aims to determine how the 

process and forms for supporting the Ministry of Tourism and Creative Economy to the ICTM event. The 

research method used is a qualitative method, making data observations and documentation 

fordatacollection. The data processing technique used is descriptive. Based on the results obtained from the 

research, the support process of the Ministry of Tourism and Creative Economy carries out support through 

the stages of the process of receiving application letters, disposing of approvals, checking the availability 

of funds, implementing and reporting events. 

 

Keyword: Process, Support 

 

ABSTRAK 

Adanya pandemi COVID-19 membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan berbagai 

pendukungan terhadap industri MICE dan pariwisata Indonesia dengan melakukan sosialisasi dan 

mengadakan forum industri MICE. Oleh karena itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersama 

dengan PT. Biztrips Teknologi Multimedia Solusi, PT. Janu Dwi Putra, dan MNC Group melakukan 

pendukungan terhadap event ICTM yang diadakan di 5 kota yaitu, Bali, Malang, Jogja, Jakarta dan Bogor 

dengan memfasilitasi penuh seluruh kebutuhan acara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

proses serta bentuk pendukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap event ICTM. 

Event ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan wisatawan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif, melakukan observasi data dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Teknik pengolahan 

data yang digunakan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, proses 

pendukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pendukungan melalui tahapan 

proses penerimaan surat permohonan, disposisi persetujuan, pengecekan ketersediaan dana, pelaksanaan 

dan laporan penyelenggaraan event. 

 

Kata Kunci: Proses, Pendukungan. 

 

PENDAHULUAN 

MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition) merupakan 

bisnis yang memberikan kontribusi tinggi 

secara ekonomi terlebih bagi negara 

berkembang. Pada umumnya kegiatan 

konvensi berkaitan dengan kegiatan 

usaha pariwisata seperti transportasi, 

akomodasi, hiburan, dan perjalanan pasca 

konvensi. Kegiatan MICE selalu 

melibatkan banyak sektor dan banyak 

pihak sehingga menimbulkan pengaruh 

ekonomi ganda yang menguntungkan 

banyak pihak. Beberapa pihak potensial 

yang banyak mendapatkan keuntungan 

dari sektor MICE yaitu Event Organizer 

(EO), Professional Conference Organizer 

(PCO), Percetakan, Perusahaan Souvenir, 

Perhotelan, Biro Perjalanan Wisata, 

Transportasi, Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). 

Adanya pandemi Corona Virus 

Disease-19 (COVID-19), membuat 

industri MICE dan pariwisata sebagai 
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salah satu industri yang sedang 

berkembang pesat menjadi lumpuh 

seketika dan terhambat 

perkembangannya. Banyak sekali 

kegiatan MICE yang ditunda bahkan 

dibatalkan karena adanya pandemi 

COVID-19 ini. Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif, sebagai 

Kementerian yang menaungi industri 

MICE dan pariwisata bertindak untuk 

memprioritaskan pengembangan industri 

Meeting, Incentive, Convention, and 

Exhibition (MICE) pada penerapan 

tatanan normal baru (new normal) dengan 

standar protokol kesehatan CHSE (Clean, 

Health, Safety & Environment). 

Penyelenggaraan kegiatan dapat 

dilakukan dengan memadukan antara 

event secara online dan offline (Hybrid). 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif juga melakukan berbagai 

pendukungan terhadap industry MICE 

dan pariwisata Indonesia di masa 

pandemi ini dengan melakukan 

sosialisasi dan mengadakan forum untuk 

memberikan motivasi positif kepada 

industri MICE Indonesia untuk terus 

berkarya di tengah keterbatasan termasuk 

melakukan berbagai promosi terhadap 

banyak destinasi wisata di Indonesia 

sesuai dengan ketentuan protokol 

kesehatan untuk berwisata kembali 

Selain Menyusun protocol 

pelaksanaan kegiatan MICE dan strategi 

adaptasi, Kemenparekraf bersama pelaku 

industri akan mendorong peningkatan 

kapabilitas industri, infrastruktur jaringan 

teknologi, dan inovasi baru. Dukungan 

dan kerja samadari pihak Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta 

MNC Media selaku official media partner 

di Indonesia sangatlah penting dan berarti 

untuk seluruh rekan-rekan di industri. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode analisis data deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisis data dengan 

menjabarkan, menguraikan secara 

deskriptif. Data merupakan uraian tertulis 

dari dokumen, dan data uraian dari hasil 

pengamatan penulis. Data yang dianalisis 

dalam laporan praktik kerja ini adalah: 

a. Kriteria pendukungan oleh 

Kemenparekraf. Dalam kriteria dan 

pendukungan terdapat juga bentuk – 

bentuk pendukungan yang diberikan 

Kemenparekraf terhadap kegiatan 

MICE. 

b. Tahapan proses pendukungan oleh 

Kemenparekraf. Data yang dianalisis 

berupa tahapan proses dari awal 

hingga akhir suatu kegiatan untuk 

mendapatkan pendukungan oleh 

Kemenparekraf. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Pada proses pendukungan event 

Indonesia Corporate Travel and MICE 

(ICTM) dijelaskan pada bagan flowchart 

1 sebagai berikut. 

 

Bagan 1. Proses pendukungan event 
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Sumber: Data diolah 2020 

 

Indonesia Corporate Travel and MICE 

(ICTM) Proses pendukungan oleh 

Kemenparekraf dapat dilakukan apabila 

mengikuti prosedur dan alur yang telah 

ditetapkan oleh pihak Kementerian. Hal 

pertama yang harus dilakukan pihak 

penyelenggara adalah memberikan surat 

permohonan pendukungan kepada divisi 

promosi dan pendukungan. Setelah surat 

permohonan pendukungan telah diterima, 

kemudian surat akan diberikan kepada 

pimpinan untuk disposisi persetujuan. 

Lalu setelah acara tersebut disetujui 

untuk diberikan pendukungan oleh 

Kemenparekraf, kemudian dilakukan 

pengecekan ketersediaan dana 

pemerintah untuk pendukungan kegiatan 

MICE. Dan setelah diraih hasil 

keputusan, entah disetujui atau tidak 

disetujui, pihak Kemenparekraf harus 

kembali memberikan keputusan dengan 

mengirimkan surat berisi keputusan 

pendukungan. Apabila telah disetujui 

untuk didukung maka lanjut ke 

mekanisme pelaksanaan acara dan pihak 

Kemenparekraf memutuskan memberi-

kan pendukungan pada kegiatan tersebut 

sesuai pada bentuk & kriteria yang telah 

ditetapkan. Pada saat acara telah selesai 

diselenggarakan, pihak penyelenggara 

wajib memberikan laporan pertanggung 

jawaban acara ke pihak Kemenparekraf 

untuk kemudian dapat dijadikan evaluasi 

bagi pihak Kemenparekraf. 

 

Pembahasan 

Inisiator dari event ICTM ini adalah 

PT Biztrips Teknologi Multimedia 

Solusi, kemudian didiskusikan dengan 

Kemenparekraf untuk bekerja sama 

merealisasikan event ICTM. PT Biztrips 

Teknologi Multimedia Solusi sebagai 

inisiator bertanggung jawab atas konsep 

dan tema yang akan digunakan untuk 

event ICTM. Konsep dan tema tersebut 

diberikan kepada pihak Kemenparekraf 

untuk direvisi. Setelah mendapatkan 

konsep dan tema yang sesuai, Biztrip dan 

Kemenparekraf mengajak MNC Group 

untuk turut bekerja sama sebagai media 

publikasi. Kegiatan ini juga bekerjasama 

dengan MNC Media (bagian dari MNC 

Group) sebagai media partner yang 

bertanggung jawab dalam melakukan 

peliputan, produksi dan publikasi 

sebelum, selama, dan sesudah 

pelaksanaan kegiatan ICTM berlangsung. 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 

Peraturan Kerja Sama (PKS) untuk event 

ini dibuat oleh Kemenparekraf, dan MNC 

Group. Di dalam KAK berisi hak-hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak, 

anggaran yang akan dikeluarkan untuk 

event ICTM, serta konsep dan tema yang 
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telah ditetapkan. Event ICTM ini 

memiliki konsep untuk menyelenggara-

kan di 5 kota, yaitu, Jogja, Malang, Bali, 

Jakarta, dan Bogor. Dengan konsep 

demikian ditetapkan anggaran yang akan 

dikeluarkan lebih dari Rp200.000.000,-. 

Sesuai peraturan pemerintah, apabila 

anggaran diatas Rp200.000.000,- maka 

event tersebut harus melakukan bidding 

yang dilaksanakan untuk 5 kota yang 

telah ditetapkan, jadi PCO dari tiap- tiap 

kota berbeda, kecuali Jakarta & Bogor, 

keduanya memiliki PCO yang sama. 

Setelah PCO tiap kota terpilih, semua 

PCO bertanggung jawab kepada pihak PT 

Biztrips Teknologi Multimedia Solusi 

untuk segala mekanisme penyelenggara-

an ICTM, karena PT Biztrips Teknologi 

Multimedia Solusi yang memiliki lisensi 

resmi atas event ICTM. 

MNC Group sebagai media publikasi 

yang bekerja sama, bertugas untuk 

mencari buyers. Dengan publikasi dari 

MNC Group, pencarian buyers akan lebih 

mudah dan terpublikasi dengan baik. 

Pendaftaran buyers yang ingin turut serta 

mengikuti event ICTM dibuka untuk 

umum. Buyers dapat berasal dari daerah 

mana saja di seluruh Indonesia, dapat 

berasal dari travel agency, perhotelan, 

event organizer maupun korporasi. Pihak 

kemenparekraf memiliki kualifikasi 

tersendiri untuk melakukan seleksi pada 

seluruh buyers yang ingin mengikuti 

event ICTM. 

Setelah sellers dan buyers terpilih, data 

tersebut harus diserahkan ke pihak 

Kemenparekraf untuk approval dan 

penilaian terhadap buyers dan sellers 

yang telah terpilih. Kemudian persiapan 

untuk hari pelaksanaan, pemesanan 

akomodasi dan transportasi untuk buyers. 

Karena buyers fully hosted (dibiayai 

penuh) maka pemesanan transportasi juga 

ditanggung oleh Kemenparekraf. Venue 

yang dipilih adalah Royal Safari Garden 

Resort & Convention. Event ICTM 

diselenggarakan di hall convention, 

sementara penginapan buyers di resort 

Royal Safari Garden. Pada hari kedua 

terdapat program post tour yang telah 

dipersiapkan oleh PCO, yaitu safari tour 

ke Taman Safari Bogor. Semua program 

acara ICTM difasilitasi oleh 

Kemenparekraf. Termasuk test swab 

seluruh partisipan ICTM 2020 sebelum 

dan sesudah acara berlangsung. 

 

KESIMPULAN 

Event Indonesia Corporate Travel & 

MICE telah diselenggarakan pada tanggal 

7 – 8 Desember 2020 dengan berbagai 

proses pendukungan dan kendala yang 

dihadapi divisi promosi dan pendukungan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. Event ini juga terlaksana karena 

adanya dukungan dari 4 pihak yang 

bekerja sama yaitu, PT. Biztrips 

Teknologi Multimedia Solusi, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, PT. Janu Dwi Putra dan MNC 

Group. Berdasarkan pada pembahasan 

proses pendukungan event ICTM oleh 

Kemenparekraf, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Kriteria pendukungan yang diberikan 

oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dikeategorikan 

sesuai kegiatan MICE (Meeting, 

Incentive, Convention, and 

Exhibition). Sementara untuk Meeting 

& Incentive dikategorikan kembali 

sesuai jumlah partisipan yang akan 

menghadiri acara tersebut. Bentuk 
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dukungan yang diberikan untuk 

kriteria Meeting & Incentive adalah 

giveaway, cultural performance, 

dinner, dan fast track. Semua itu 

menjadi bentuk pendukungan dasar 

yang diberikan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk 

event ICTM, karena selain itu event 

ICTM mendapat pendukungan 

penuhuntuk keseluruhan penyeleng-

garaan acara. 

b. Proses pendukungan oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif berlangsung sesuai harapan. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Bersama PT. Biztrips 

Teknologi Multimedia Solusi 

menginisiasi event Indonesia 

Corporate Travel & MICE sebagai 

suatu bursa pariwisata yang mambantu 

industri Pariwisata dan MICE di 

Indonesia. Proses pendukungan 

dibantu oleh PCO dan adanya 

kerjasama yang baik dengan MNC 

Group sebagai media partner dan 

publikasi. Partisipan atau buyers dan 

sellers yang turut serta berpartisipasi 

dalam event ICTM telah dinilai dan 

diseleksi oleh Kemenparekraf dan 

MNC Group agar memenuhi 

kualifikasi yang telah ditetapkan. 

Pendukungan yang diberikan berupa 

fasilitasi partisipan selama mengikuti 

event ICTM 2020. Event ICTM ini 

merupakan event fully hosted atau 

dibiayai secara keseluruhan oleh 

Kemenparekraf.  

 

SARAN 

Dengan terselenggaranya event 

Indonesia Corporate Travel and MICE, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif telah membantu stakeholders 

industri MICE dan pariwisata. 

Disarankan kepada Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk: 

a. Meningkatkan kinerja dari divisi 

promosi dan pendukungan sehingga 

tidak ada lagi surat yang tertahan pada 

satu pihak karena hal itu akan 

menghambat jalannya persiapan 

penyelenggaraan acara. 

b. Tingkatkan juga kinerja PCO yang 

bekerja sama dengan Kementerian 

agar lebih komunikatif dan lebih tegas 

saat melakukan konfirmasi kehadiran 

untuk buyers. 

c. Maksimalkan dan tetap menjaga 

protokol kesehatan sesuai arahan 

pemerintah. 

d. Serta memperluas cakupan daerah 

untuk event ini. Karena banyak kota-

kota besar lainnya yang juga 

membutuhkan bantuan pemerintah 

untuk kembali membangun MICE dan 

pariwisata di masa pandemic COVID-

19 ini. Tentunya event Indonesia 

Corporate Travel & MICE ini akan 

sangat bermanfaat untuk para 

stakeholders di Indonesia untuk 

bertransaksi dan bekerja sama 

membangun kembali industri MICE 

dan pariwisata. 
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ABSTRACT 

Pelatihan Tata Kelola Homestay was held at the City of Tasikmalaya, from September 16 to 18, 2020. The 

event was held by Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, and Pariwisata (Disporabudpar) Kota 

Tasikmalaya with the purpose to improved its capacity and capability of the perpetrators of the homestay 

in the City of Tasikmalaya, and also to revive the tourism management, especially the homestay 

management in the City of Tasikmalaya which have been affected by the pandemic of COVID-19. This 

research discusses how the process of organizing events in the new normal era form the beginning to the 

end of the event. The purpose of this research is to find out how the process of organizing Pelatihan Tata 

Kelola Homestay, and also to help fulfill the final project. The research method used is a qualitative method 

by collecting data through literature study, observation, and documentation. The results of this research 

suggest that this event is very influential to improved the capacity and capability of the perpetrators of the 

homestay in the City of Tasikmalaya the participants are also committed to reviving tourism governance, 

especially homestay businesses that have been affected by the pandemic of COVID-19. 

 

Keyword: Training, Homestay, New Normal. 

 

ABSTRAK 

Pelatihan Tata Kelola Homestay diselenggarakan di Kota Tasikmalaya, dari tanggal 16 sampai 18 

September 2020. Acara ini diadakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disporabudpar) Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk meningkakan kapasitas dan kapabilitas para 

pelaku homestay, serta membangkitkan kembali tata kelola kepariwisataan khususnya tata kelola homestay 

di Kota Tasikmalaya yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana proses penyelenggaraan acara pada era new normal dari awal sampai selesainya acara. Tujuan 

dari pelatihan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses diselenggarakannya acara Pelatihan Tata 

Kelola Homestay pada era new normal, dan juga untuk membantu memenuhi tugas akhir. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, 

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa acara ini sangat berpengaruh untuk 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku homestay di Kota Tasikmalaya dan para peserta juga 

berkomitmen untuk membangkitkan kembali tata kelola kepariwisataan khususnya usaha homestay yang 

terdampak akibat pandemi COVID-19. 

 

Kata Kunci: Pelatihan, Homestay, New Normal. 

 

PENDAHULUAN 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) yang menjadi pandemi pada tahun 

2020 telah memberikan dampak negatif 

terhadap banyak aspek kehidupan, salah 

satunya sektor pariwisata. 

Kota Tasikmalaya termasuk salah satu 

kota di Jawa Barat yang turut terdampak 

pandemi COVID- 19, terutama di sektor 

pariwisatanyam sebagai akibat dari 

diterapkannya Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSSB) selama 2 (dua) 

periode dari awal april sampai akhir mei 

selama masa pandemi COVID-19. 

Kemudian pada tanggal 2 Juni 2020, Kota 

Tasikmalaya mulai menerapkan fase 

kenormalan baru (new normal). Gagasan 

new normal atau kenormalan baru ini 

dikemukakan oleh World Health 

Organization (WHO) sebagai bentuk 

transisi untuk kembali ke kehidupan 

normal pasca pandemic (WHO Media 

mailto:rafashafiyah52@gmail.com
mailto:dewi.winarni@bisnis.pnj.ac.id
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Briefing, 22 April 2020), sebagaimana 

gagasan WHO ini, new normal dalam 

kacamata pemerintah merupakan 

mekanisme transisi untuk mendorong 

kembali bergulirnya aktivitas ekonomi 

dan sosial dengan menerapkan protokol 

baru berbasis standar kesehatan yang 

dibutuhkan. Maka dari itu, dengan 

dimulainya penerapan fase new normal 

ini,  

Bidang Pariwisata Dinas 

Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, 

dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota 

Tasikmalaya menyelenggarakan 

beberapa kegiatan pariwisata seperti 

sosialilasi dan pelatihan, dengan tujuan 

agar tata kelola kepariwisataan di Kota 

Tasikmalaya bisa bangkit dan pulih 

kembali pasca pandemi COVID- 19, 

diantaranya adalah tata kelola homestay. 

Homestay adalah rumah warga lokal 

yang disewakan untuk tempat menginap 

para wisatawan dengan jangka waktu  

tertentu (Sopian, 2020). Salah satu acara 

pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Disporabdpar yaitu Pelatihan Tata Kelola 

Homestay. 

 

 

LITERATUR REVIEW 

MICE (Meeting, Incentive, 

Convention & Exhibition) menurut Yoeti 

(2008:13) adalah suatu rangkaian 

kegiatan para pengusaha atau profesional 

berkumpul disuatu tempat yang 

terkondisikan oleh suatu permasalahan, 

pembahasan atau kepentingan bersama. 

Salah satu kegiatan MICE adalah 

Meeting, yang merupakan suatu bentuk 

media komunikasi kelompok bersifat 

tatap muka yang sering diselanggarakan 

oleh organisasi, baik swasta maupun 

instansi pemerintah (Wursanto, 

1987:136). 

Menurut Kesrul (2004: 8), Meeting 

adalah suatu pertemuan atau persidangan 

yang diselenggarakan oleh kelompok 

orang yang tergabung dalam asosiasi, 

perkumpulan atau perserikatan dengan 

tujuan untuk mengembangkan 

profesionalisme, peningkatan sumber 

daya manusia, menggalang kerjasama 

anggota dan pengurus, menyebarluaskan 

informasi terbaru, publikasi, hubungan 

kemasyarakatan. 

Meeting diselenggarakan untuk 

maksud mencapai tujuan bersama melalui 

interaksi verbal, seperti berbagi informasi 

atau mencapai kesepakatan yang dapat 

berupa presentasi, seminar, lokakarya, 

pelatihan (training), team building 

maupun event organisasi atau perusahaan 

lainnya. 

Salah satu bentuk kegiatan Meeting 

adalah Pelatihan (training). Pelatihan 

merupakan upaya pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh organisasi baik 

pemerintah ataupun perusahaan dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi dan mencapai tujuan 

organisasi (Sudjana, 2008). Kamil 

(2012:4) mengartikan pelatihan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dirancang 

untuk meningkatkan keahlian-keahlian, 

pengetahuan, pengalaman, ataupun 

perubahan sikap seseorang individu. 

Pelatihan membantu seseorang 

memahami suatu pengetahuan praktis dan 

bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan, kecakapan, dan sikap yang 

diperlukan organisasi untuk mencapai 

tujuan (Ranupandojo, 1985:70). 

 

METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan 

pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan, observasi, dan dokumentasi 

secara langsung. Penelitian ini dilakukan 

selama empat bulan selama praktik 

lapangan kerja dari bulan Agustus sampai 

bulan November di Dinas Kepemudaan, 

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

(Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, 

dimana penelitian ini dibuat berdasarkan 

hasil pengamatan secara langsung data 

secara lisan maupun tertulis yang berhasil 

dikumpulkan oleh penulis selama proses 

penyelenggaraan acara Pelatihan Tata 

Kelola Homestay. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Tasikmalaya merupakan instansi 

pemerintah yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat sebagai 

penyelenggara pelayanan umum di 

bidang Pemuda, Olahraga, Budaya dan 

Pariwisata di Kota Tasikmalaya. 

Dalam menjalankan salah satu 

misinya, yaitu memenuhi kebutuhan 

pelayanan dasar masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata (Dispora-

budpar) Kota Tasikmalaya menyeleng-

garakan beberapa acara pelatihan oleh 

setiap bidangnya, salah satunya oleh 

bidang pariwisata, yaitu Pelatihan Tata 

Kelola Homestay yang merupakan salah 

satu acara pelatihan yang telah 

diagendakan dalam Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) Disporabudpar Tahun 

Anggaran 2020. 

Dibandigkan dengan tahun 

sebelumnya, acara Pelatihan Tata Kelola 

Homestay pada tahun 2020 ini sangat 

berdampak dalam meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas para pelaku atau 

mitra kerja usaha homestay. Dalam acara 

Pelatihan Tata Kelola Homestay tahun 

2020, para peserta pelatihan 

berkomitmen untuk membangun dan 

mengembangkan sektor pariwisata, 

terutama dalam membangkitkan serta 

memulihkan kembali tata kelola 

kepariwisataan di Kota Tasikmalaya yang 

terdampak akibat pandemi COVID-19. 

Pelatihan Tata Kelola Homestay 

diselenggarakan selama tiga hari dari 

tanggal 16 s.d. 18 September 2020 

dengan menyesuaikan kriteria 

penyelenggaraan acara di era new 

normal, yaitu dengan menerapkan 

protokol kesehartan. Penyelenggaraan 

Pelatihan Tata Kelola Homestay terdiri 

dari: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan; 3) 

Evaluasi. 

 

Pembahasan 

1. Tahap Persiapan Pelatihan Tata 

Kelola Homestay 

 

Gambar 1. Tahapan Persiapan 

Pelatihan Tata Kelola Homestay 
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Sumber: Data diolah, 2021 

 

a. Menentukan Tujuan 

Tujuan dari pelatihan ini adalah 

untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas para pelaku atau mitra 

kerja jasa wisata, khususnya para 

pelaku usaha Homestay yang 

terdampak akibat pandemi COVID-19 

dimana penghasilan mereka menurun 

dikerenakan berkurang-nya wisatawan 

yang berkunjung ke Kota 

Tasikmalaya. Untuk itu, pelatihan ini 

sangatlah penting dalam menstabilkan 

kembali perputaran ekonomi sektor 

pari-wisata di Kota Tasikmalaya. 

 

b. Menentukan Sasaran Peserta 

Sasaran peserta pelatihan yang 

akan diundang adalah para stakeholder 

pariwisata dengan titik berat dari 

usaha penyedian akomodasi, 

khususnya usaha Homestay. Peserta 

pelatihan ini diantaranya adalah para 

pemilik atau pelaku homestay yang 

ada di Kota Tasikmalaya, perwakilan 

dari resto atau kuliner, perwakilan 

mahasiswa jurusan kepariwisataan dan 

perwakilan dari bidang pariwisata 

Disporabudpar Kota Tasikmalaya. 

 

c. Menentukan Waktu dan Tempat 

Pelatihan Tata Kelola Homestay 

diselenggarakan selama 3 (tiga) hari 

dengan 2 (dua) hari paparan materi 

bertempat di Grand Metro Hotel 

Tasikmalaya dan 1 (satu) hari tur 

keliling Kota Tasikmalaya 

mengunjungi salah satu homestay 

yang ada di Tasikmalaya yaitu Bumi 

Eyang Enin. 

 

d. Menyusun Rundown 

Dalam Kerangka Acuan Kerja 

(KAK) yang telah disusun 1 (satu) 

tahun sebelumnya oleh Bidang 

Pariwisata Disporabudpar Kota 

Tasikmalaya, konsep dan jadwal acara 

pelatihan ini belum sepenuhnya pasti 

dan masih dalam bentuk perkiraan 

sebagai acuan untuk anggaran dana 

tahun 2020. 

Konsep dan rundown acara 

kemudian direvisi meyesuaikan 

dengan anggaran dana yang ada serta 

kondisi pandemi COVID-19 yang 

mengharuskan menerapkan protokol 

kesehatan. 

 

e. Menghubungi Calon Peserta 

Disporabudpar mengundang para 

peserta yang sudah ditentukan 

sebelumnya, sebagian besar diundang 

secara langsung melalui telepon atau 

pesan WhatsApp. 

 

f. Menyiapkan Perlengkapan 

Regitrasi dan Protokol Acara 

Persiapan terakhir adalah 

menyiapkan segala keperluan di venue 

diantaranya: 1) Protokol kesehatan, 

seperti masker dan handsanitizer; 2) 

Perlengkapan registrasi, seperti daftar 

hadir, alat tulis kantor, dan kamera 

untuk memfoto peserta sebagai bahan 

laporan pertanggungjawaban; 3) 

Seminar kit yang akan dibagikan 

kepada para peserta pelatihan pada 

hari pelaksanaan acara. Seminar kit 

Menyiapkan Perlengkapan Registrasi & 

Protokol Acara 

Selesai 
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tersebut berupa alat tulis kantor terdiri 

dari map, pulpen, dan buku catatan 

kecil (notebook). 

 

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan Tata 

Kelola Homestay 

a. Hari Pertama 

Hari pertama Pelatihan Tata Kelola 

Homestay dilaksanakan di Sapphire 

Meeting Room Grand Metro Hotel 

Tasikmalaya. Peserta diharuskan 

untuk melakukan registrasi terlebih 

dahulu. Registrasi dilakukan secara 

offline dengan mengisi daftar hadir 

peserta. Sebelum melakukan 

registrasi, peserta dihimbau untuk 

mematuhi protokol kesehatan seperti 

menggunakan masker dan 

menggunakan handsanitizer. Pelatihan 

Tata Kelola Homestay dibuka dengan 

menyanyikan lagu kebangsaan 

Indonesia Raya dan sambutan dari 

Disporabudbar selaku penyelenggara 

acara. Kegiatan hari pertama adalah 

pemaparan materi yang terbagi 

menjadi 3 (tiga) sesi dengan fokus 

bahasan yaitu Manajemen Teknis 

Aspek Homestay. Acara hari pertama 

kemudian ditutup dengan sesi foto 

bersama yang dilakukan sekali foto 

guna menghindari resiko terjadinya 

penularan COVID-19. 

 

b. Hari Kedua 

Hari kedua dilaksanakan di 

Ballroom Grand Metro Hotel 

Tasikmalaya dengan rangkaian 

kegiatan yang hampir sama dengan 

hari pertama, yaitu diawali dengan 

registasi peserta, pemaparan dan 

pedalaman materi dan penutupan. 

Materi hari kedua lebih difokuskan 

kepada manajemen tata kelola 

homestay secara keseluruhan dan 

membahas mengenai bagaimana 

dampak pandemi COVID-19 terhadap 

usaha jasa akomodasi khususnya 

homestay serta apa saja hal yang dapat 

dilakukan oleh pelaku usaha homestay 

agar usaha mereka tetap bertahan di 

masa new normal dan dapat pulih 

kembali pasca pandemi COVID-19. 

 

c. Hari Ketiga 

Agenda Hari Ketiga Pelatihan Tata 

Kelola Homestay adalah Tur Keliling 

Kota Tasikmalaya dan mengunjungi 

salah satu homestay yang ada di Kota 

Tasikmalaya dengan menggunakan 

bus wisata Kota Tasikmalaya yang 

bernama Bus Ngulisik. Ngulisik 

merupakan singkatan dari bahasa 

sunda yaitu Nguriling Tasik yang 

artinya Mengelilingi Tasik (Kota 

Tasikmalaya). Sebelum tur dimulai, 

peserta dihimbau oleh panitia untuk 

menerapkan protokol kesehatan 

seperti menggunakan masker dan 

mencuci tangan, tetapi sangat 

disayangkan tidak ada rapid test 

terlebih dahulu. Tur didampingi oleh 

tour guide dari tim Bus Ngulusik, dan 

para peserta pelatihan diajak untuk 

mengunjungi salah satu homestay 

yang cukup terkenal di Tasikmalaya, 

yaitu Bumi Eyang Enin Homestay & 

Resto. Homestay. 

Setelah keliling Kota Tasikmalaya 

dan mengunjungi homestay, tur 

berakhir di Liwet Asep Stroberi 

Tasikmalaya. Penutupan acara 

Pelatihan Tata Kelola Homestay 

dilaksanakan di Grill Garden Liwet 
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Asep Stroberi dan acara ditutup 

dengan makan siang dan foto bersama. 

 

Kendala dan Evaluasi 

1. Saat registasi, ada beberapa peserta 

yang lupa membawa fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) untuk 

kelengkapan daftar hadir peserta yang 

akan digunakan sebagai bahan laporan 

pertanggungjawaban acara. sebagai 

gantinya, panitia memfoto KTP asli 

peserta. Evaluasi Disporabudpar Kota 

Tasikmalaya untuk registrasi di acara 

kedepannya adalah meminta 

sebelumnya kepada peserta saat 

diundang untuk memfoto masing-

masing KTP-nya dan dikirimkan 

kepada panitia, baik melalui 

WhatsApp maupun E-mail, sehingga 

peserta dapat menunjukkan KTP 

aslinya tanpa harus menyiapkan 

fotokopinya yang tentu saja dapat 

mempercepat proses pengisian 

registrasi saat hari pelaksanaan. 

2. Pada hari ke-2 ada 3 (tiga) peserta 

yang tidak hadir menyebabkan 

kekosongan peserta, sementara panitia 

harus membuat laporan 

pertanggungjawaban acara sesuai 

anggaran dana yang telah dibuat. 

Untuk mengganti kekosongan 

tersebut, panitia mengundang 

mahasiswa yang sedang melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di 

Disporabudpar Kota Tasikmalaya 

untuk mengikuti pelatihan ini. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

Pelatihan Tata Kelola Homestay ini dapat 

menjalankan salah satu misi dari 

Disporabudpar Kota Tasikmalaya dengan 

baik dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pelayanan dasar masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, terutama dimasa pandemi 

COVID-19. 

Pelatihan merupakan kegiatan yang 

dapat memberikan pengaruh dalam 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, 

serta menambah keahlian sumber daya, 

baik perorangan maupun kelompok atau 

organisasi. Dengan adanya Pelatihan Tata 

Kelola Homestay ini, para pelaku 

maupun mitra kerja usaha homestay di 

Tasikmalaya lebih terasah keahliannya 

terutama dalam membangkitkan serta 

memulihkan kembali tata kelola 

kepariwisataan di Kota Tasikmalaya yang 

terdampak akibat pandemi COVID-19. 

 

SARAN 

Penerapan protokol kesehatan dalam 

acara Pelatihan Tata Kelola Homestay 

dirasa masih kurang karena tidak adanya 

rapid test terlebih dahulu sebelum acara. 

Hal ini tentu saja penting dalam suatu 

penyelenggaraan acara pada masa 

pandemi COVID- 19. 

Selanjutnya mengenai peserta yang 

tidak hadir, akan lebih baik apabila 

sebelumnya panitia memberitahukan 

kepada peserta pelatihan, jika peserta 

tersebut berhalangan hadir, maka harus 

ada perwakilan yang menggantikannya, 

sehingga materi pelatihan bisa 

tersampaikan kepada orang atau 

stakeholder yang tepat. 
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ABSTRACT 

The limited mobility that everyone has to experience due to the COVID-19 pandemic, the event industry 

must also adapt. One way of adapting is by holding events online. Webinars or web conferences are usually 

conducted via online platforms such as zoom. Because it is implemented online, the promotion process must 

also be carried out online. There are several online promotion strategies, one of which is promotion 

through social media. The purpose of this study was to determine the promotion process of TechMINAR 

event through social media Facebook platform. Data collection methods used are observation, interview 

and documentation methods. The data analysis method used is descriptive qualitative method. The result 

of this research is that the promotion process of TechMINAR event through social media Facebook platform 

has 3 processes, namely, creating communities and Facebook group databases, uploading posters and 

narratives, and the last is participants’ registration. 

 

Keyword: Attendees, Promotion, Webinar, Social media, Facebook 

 

ABSTRAK 

Dengan keterbatasan mobilitas yang harus dialami semua orang dikarenakan adanya pandemi COVID-19, 

industri event pun harus ikut beradaptasi. Salah satu cara beradaptasi adalah dengan melaksanakan event 

secara daring. Webinar atau webconference biasa dilakukan melalui platform daring seperti zoom. 

Dikarenakan pelaksanaan nya secara daring, proses promosinya pun harus dilaksanakan secara daring. Ada 

beberapa startegi promosi daring, salah satunya adalah promosi melalui sosial media. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk  mengetahui bagaimana proses promosi event Techminar dengan menggunakan media 

sosial Facebook.. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskiptif. Hasil dari penelitian 

ini adalah prosesmencari peserta melalui platform Facebook memiliki 3 proses yaitu, pembuatan database 

komunitas dan grup, mengunggah poster dan narasi, dan yang terakhir proses pendaftaran peserta. 

 

Kata Kunci: Peserta, Promosi, Seminar daring, Media social, Facebook  

 

PENDAHULUAN 

Sejak kemunculannya di Indonesia 

pada awal Maret 2020, Corona Virus 

Disease atau biasa disebut Covid-19 telah 

menjangkit lebih dari 1.000.000 pasien di 

Indonesia. Dengan penyebaran yang 

cepat, pemerintah sebagai pemegang 

otoritas penuh tidak memiliki pilihan lain 

selain membatasi kegiatan masyarakat 

dalam kegiatan Pembatasan Sosial Skala 

Besar atau PSBB dalam rangka untuk 

mengurangi penyebaran yang masif. 

Pembatasan ini tentu berdampak pada 

perkembangan ekonomi Indonesia. 

Banyak sekali industri yang terhambat 

dan mengalami kemunduran. Dengan 

pembatasan ruang gerak masyarakat, 

MICE menjadi salah satu industri yang 

paling terdampak dengan adanya 

pandemi ini. Event merupakan  suatu  

produk  yang dapat menghasilkan 

keuntungan. Ketika sebuah perusahaan  

mempunyai produk berupa event, 

makabakan mendapat   profit   tambahan   

terhadap perusahaan. 

Menurut Noor (2007:32):MICE atau 

Meeting, Incentive, Conference, and 

Exhibition disebut juga sebagai wisata 

konvensi yang merupakan bagian dari 

kegiatan parawisata di mana suatu 

mailto:adinda.natasya.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:heri.setyawan@bisnis.pnj.ac.id
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kelompok besar, biasanya direncanakan 

dengan matang, berangkat bersama untuk 

suatu tujuan tertentu dan banyak 

menggunakan fasilitas pariwisata dalam 

pelaksanaannya. Pada dasarnya industri 

MICE membutuhkan banyak orang 

dalam pelaksanaannya. Selain itu, sebuah 

event juga dikunjungi oleh banyak orang 

/ peserta / pengunjung yang pasti 

mengundang kerumunan dan menyalahi 

aturan protokol kesehatan. Agar dapat 

terus bertahan di industri ini, pelaku 

usaha jasa MICE harus beradaptasi dalam 

pelaksanaan event. Salah satunya dengan 

menjalankan event melalui internet. 

Event yang dapat dilakukan melalui 

internet adalah conference. IAPCO 

(International Association of 

Professional Conference Organizers) 

memberikan penjelasan, conference 

adalah Pertemuan partisipatif yang 

dirancang untuk diskusi, pencari fakta, 

pemecahan masalah, dan konsultasi.  

Teleconference atau konferensi yang 

dilakukan secara daring dianggap 

menjadi salah satu cara efektif untuk 

menjalankan pertemuan dengan banyak 

peserta tanpa mengesampingkan 

kesehatan peserta dan penyelenggara. 

Dikutip dari Montezari (2008:78), 

Teleconference/telekonferensi atau 

teleseminar adalah sistem komunikasi 

langsung di antara beberapa orang yang 

biasanya dalam jarak jauh atau tidak 

dalam satu ruangan dan dihubungkan 

oleh suatu telekomunikasi sosial.  

Teleconference biasa dijalankan 

dengan sebuah platform yang 

memberikan kesempatan bagi seluruh 

peserta untuk bergabung ke sebuah 

pertemuan dari berbagai tempat yang 

berbeda – beda asal terkoneksi dengan 

internet. Teleconference dapat berupa 

audioconference, videoconference dan 

webconference atau webinar. 

Dalam penyelenggaraan webinar, 

promosi sebuah event webinar harus 

dijalankan secara online. Promosi online 

dapat menarik peserta dengan jangkauan 

yang lebih luas. Namun dengan teknologi 

baru seperti ini, banyak masyarakat yang 

belum terlalu terbiasa dengan 

pelaksanaan seminar atau pertemuan 

online. Dalam proses promosi dan 

mencari peserta, tim marketing dari 

sebuah penyelenggara webinar harus 

lebih kreatif dalam membuat promosi 

yang menarik dan dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. Menurut data 

dari We are Social, yang merupakan 

sebuah agensi digital marketing di 

Amerika, dalam Digital In 2017: Global 

Overview  menyatakan bahwa platform 

media sosial yang sering digunakan di 

Indonesia per Januari 2017 adalah 

Youtube (49%) dan oleh Facebook 

(48%). 

Dari fenomena di atas maka penulis 

akan mendeskripsikan proses mencari 

peserta di platform Facebook pada 

TechMINAR oleh PT. Keren 

Entertainment Indonesia. 

LITERATUR REVIEW 

Pengertian internet marketing 

Pengertian internet marketing menurut 

Mohammed et al.(2003) adalah proses 

membangun dan memelihara hubungan 

dengan pelanggan melalui kegiatan 

online untuk memfasilitasi pertukaran, 

ide, barang, dan jasa yang dapat 

memuaskan tujuan dari kedua belah 

pihak. 
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Gambar 1. Langkah Internet 

Marketing 

 

Terdapat 7 langkah pada Internet 

marketing:  

1. Tahap 1: Menentukan Peluang 

Pasar.  

Tahap ini meliputi analisa peluang 

pasar dan langkah awal utama dalam 

konsep bisnis, dimana merupakan 

kegiatan mengumpulkan data online 

dan offline yang cukup menentukan 

kesimpulan dari bukti penilaian 

terhadap peluang.  

 

2. Tahap 2: Menyusun Strategi 

Pemasaran  

Kunci konsep dalam strategi 

pemasaran secara tradisonal berisi 

segmentation, targeting, dan 

positioning. Strategi ini kemudian 

didukung oleh program marketing mix 

– price (harga), product (produk), 

promotion (promosi), dan distribution 

(distribusi). Semua keputusan ini 

saling berhubungan dan saling 

bergantung. Suatu perusahaan perlu 

mengidentifikasikan segmen pasarnya 

sehingga mereka dapat memenuhi 

kebutuhan konsumennya dengan lebih 

efektif.  

 

3. Tahap 3: Merancang Pengalaman 

Pelanggan  

Pengalaman konsumen merupakan 

suatu tafsiran atau persepsi dari 

konsumen terhadap semua 

ketertarikan yang dialami konsumen 

pada saat berinteraksi dengan 

perusahaan. Hierarki pengalaman 

terdiri dari tiga tahap pengalaman 

konsumen, yaitu :  

a. Exprience Functionality – 

“Situsnya berjalan baik” 

b. Experience Intimacy – “Mereka 

mengerti saya”  

c. Experiencing Evangelism - “Saya 

suka membagi cerita”  

 

4. Tahap 4: Menyusun Customer 

Interface 

Internet telah mengubah konsep 

tempat pertukaran dari konsep 

marketplace (interaksi face-to-face) 

menjadi konsep marketspace 

(interaksi screen-to-face). Interface ini 

dapat berupa peralatan seperti PC 

(Personal Computer) desktop, 

subnotebook, personal digital assitant, 

mobile phone, wireless application 

protocol (WAP), atau alat-alat lain 

yang dapat terkoneksi dengan internet.  

a. Context: Dua dimensi dari context 

adalah nilai estetika dan nilai 

fungsional.  

b. Content: Empat dimensi dari dua 

content adalah offering mix 

(menawarkan campuran), appeal 

mix (pendekatan campuran), 

multimedia mix (multimedia 

campuran), dan content type (jenis 

isi).  

c. Community: Adalah hubungan 

yang dibangun berdasarkan 
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ketertarikan yang sama terhadap 

sesuatu, antara pelanggan dengan 

perusahaan  

d. Customization: Adalah 

kemampuan sebuah website untuk 

dapat dimodifikasi baik oleh 

perusahaan maupun oleh setiap 

user.  

e. Communication: Adalah dialog 

yang terjadi antara sebuah 

perusahaan dan pelanggan-

pelanggannya  

f. Connection: Jaringan yang 

menghubungkan antara satu situs 

dengan situs lain.  

g. Commerce: Adalah kapasitas 

transaksional dari suatu situs  

 

5. Tahap 5: Merancang Program 

Pemasaran  

Tahap ini sangat merupakan 

perancangan kombinasi khusus dari 

tindakan pemasaran untuk 

memindahkan target pelanggan dari 

awareness menjadi commitment.  

 

6. Tahap 6: Pengumpulan informasi 

tentang pelanggan  

Bagaimana dengan menggunakan 

teknologi dapat lebih memahami dan 

mempengaruhi pelanggan melalui 

Marketing Research, Database 

Marketing dan Customer Relationship 

Management (CRM). Penelitian pasar 

merupakan alat yang membantu 

perusahaan untuk memahami dan 

memenuhi keinginan dan kemauan 

dari pelanggan. Dengan adanya 

marketing research, perusahaan dapat 

mengurangi kegagalan dari 

peluncuran produk atau layanan yang 

menghabiskan biaya tinggi.  

 

7. Tahap 7: Mengevaluasi Program 

Pemasaran  

Mengevaluasi semua program 

marketing apakah mencapai sasaran. 

Menggunakan parameter untuk 

mengukur kesuksesan dari program 

online marketing dan apakah cocok 

dengan objective dari perusahaan. 

Dalam tahap ini, digunakan Marketing 

Metrics Framework. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana proses mencari 

peserta oleh PT Keren Entertainment 

Indonesia. TechMINAR adalah webinar 

yang didedikasikan untuk membahas ide-

ide terkini dalam dunia bisnis, teknologi 

dan startup. Penelitian ini dilakukan 

secara online pada 8 Agustus sampai 8 

November 2020. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif.  

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis yaitu dengan observasi 

langsung ke lapangan serta mengamati 

langsung kegiatan persiapan dan terlibat 

secara langsung dalam proses pencarian 

peserta. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Prosedur penyediaan logistik yang 

dilakukan PT Mediatama Binakreasi 

melalui beberapa proses mencari peserta 

di platform Facebook pada TechMINAR 

oleh PT. Keren Entertainment Indonesia 

melalui tahapan yang dapat disajikan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Proses mencari peserta di 

platform Facebook 

 
Dari proses di atas terdapat 

ketidaksesuaian dengan teori Mohammed 

et al.(2003). Pada penjabaran teori 

internet marketing, seharusnya proses 

yang pertama dilakukan adalah 

menentukan peluang pasar dan 

pembuatan strategi pemasaran. Namun, 

Langkah yang dilakukan perusahaan ini 

langsung dimulai dengan pembuatan 

database komunitas. Sehingga proses 

pemasaran yang dilakukan kurang efektif 

dan tidak mencapai target audiens yang 

diinginkan. 

Ketidaksesuaian selanjutnya adalah 

pada proses merancang pengalaman 

pelanggan. Seharusnya semua fasilitas 

yang akan ditawarkan sudah teruji 

kualitas nya, sehingga tidak ada 

pelanggan yang kecewa. Namun, 

perusahaan ini tidak memperhatikan 

pengalaman pelanggan pada website 

mereka. Seperti contohnya terdapat 

banyak peserta yang tidak mendapatkan 

e-mail konfirmasi karena system error. 

Sehingga banyak peserta yang tidak jadi 

mendaftarkan diri dan berpengaruh pada 

jumlah peserta yang menurun. 

 

Pembahasan 

Kegiatan pencarian peserta melalui 

Facebook dilakukan dengan 

menyebarkan poster event webinar ke 

beberapa komunitas yang berbentuk 

Facebook Group atau Facebook Page 

yang relevan dengan topik webinar 

tersebut.  

1. Membuat database komunitas di 

Facebook 

Pembuatan database komunitas 

dilakukan manual dengan mencari 

komunitas yang terdapat di Facebook. 

Di Facebook banyak terdapat grup 

komunitas yang digunakan untuk 

berbagi infomasi, ilmu sampai 

promosi barang dagangan.  

Komunitas yang akan diundang 

akan dikumpulkan di Google Sheet. 

Dengan menaruhnya di Google Sheet, 

semua anggota tim dapat melihat dan 

juga mengubah database. Database 

dibedakan bagi semua event karena 

komunitas yang diundang juga akan 

berbeda. 

Selain mengundang komunitas 

yang berkaitan dengan topik 

TechMINAR, dapat juga mengundang 

komunitas yang beranggotakan orang 

– orang yang sering mencari webinar 

gratis dengan berbagai topik. Namun 

dengan cara ini, peserta yang 

mendaftar akan banyak dalam jumlah, 

namun tidak relevan dengan topik. 

Sehingga lebih banyak peserta yang 

mengikuti TechMINAR hanya untuk 
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mendapatkan sertifikat. Peserta yang 

seperti ini pun cenderung tidak 

mendengarkan materi yang diberikan 

oleh pembicara. 

2. Mengunggah poster dan narasi 

Setelah membuat database dan 

menentukan komunitas mana saja 

yang akan diundang, tim marketing 

akan mengundang komunitas tersebut 

dengan mem-posting poster 

TechMINAR beserta narasi nya. 

Poster biasa diisi dengan informasi 

lengkap seperti pembicara, tanggal 

dan jam pelaksanaan, dan juga link 

pendaftaran. Narasi biasa dibuat oleh 

tim produksi. Dalam pengunggahan 

poster dan narasi, seing kali calon 

peserta kurang tertarik dengan 

TechMINAR dikarenakan narasi yang 

terlalu panjang dan juga poster yang 

cenderung kaku. 

Dalam proses promosi ke 

komunitas di Facebook, terdapat 2 

jenis grup. Grup yang dapat bebas 

mempromosikan atau menyebarkan 

informasi tanpa diawasi admin, dan 

ada yang diawasi admin. Sehingga 

semua unggahan akan diseleksi 

terlebih dahulu oleh admin. Setiap 

masa promosi hanya sekitar 7 hari 

untuk setiap event nya. Jadi, 

pengunggahan dilakukan H-5 setiap 

event. 

3. Proses pendaftaran peserta 

Pada proses sebelumnya, kegiatan 

promosi melalui Facebook group pasti 

menaik beberapa peserta yang 

berminat untuk mendaftar. Peserta 

yang berniat mendaftar dapat 

melakukan pendaftaran melalui link 

yang ada di poster atau dapat juga 

memindai barcode yang terdapat di 

poster. Berikut adalah penjelasan dari 

pendaftaran peserta: 

a. Peserta mengisi formulir 

pendaftaran 

Proses yang pertama pada 

pendaftaran peserta adalah mengisi 

formulir pendaftaran. Sebelum 

calon peserta melakukan 

pendaftaran, jika masih ada 

pertanyaan atau ada kesulitan 

dalam pendaftara, calon peserta 

dapat bertanya ke contact person 

yang dicantumkan di poster 

promosi. Jika tidak ada pertanyaan, 

calon peserta dapat langsung 

melakukan pendaftaran melalui link 

yang tertera.  

Setelah membuka link 

pendaftaran yang terdapat di poster, 

peserta akan langsung melihat 

website Kreen. Pada website ini 

peserta pertama diminta untuk 

membuat akun dengan 

menggunakan e-mail. Setelah 

peserta memiliki akun, peserta 

dapat melakukan log-in ke website 

Kreen. Setelah itu peserta diminta 

untuk mengisi formulir 

pendafataran yang berisi data 

pribadi dan juga kontak yang dapat 

dihubungi. 

b. Konfirmasi pendaftaran 

Setelah peserta melakukan 

pendaftaran, untuk memastikan 

mereka sudah terdaftar dan dapat 

mengikuti TechMINAR di hari H, 

sistem akan mengirimkan email 

konfirmasi pendaftaran. Email 

konfirmasi pendaftaran dikirim 

otomatis oleh sistem ke email 

peserta yang dimasukkan ke 

formulir pendaftaran. Email 
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konfirmasi pendaftaran berisikan 

pemberitahuan bahwa peserta 

sudah terdaftar dan juga terdapat 

link Zoom yang akan digunakan 

pada hari H. Namun, ada beberapa 

kesempatan di mana sistem tersebut 

error dan tidak dapat mengirimkan 

e-mail konfirmasi kepada peserta. 

Selain itu, peserta juga akan 

dimasukkan ke dalam sebuah grup 

di aplikasi Whatsapp. Jika peserta 

sudah ada di grup tersebut, berarti 

peserta sudah dianggap terdaftar. 

Grup tersebut akan memberikan 

informasi terkait pelaksanaan 

TechMINAR. Pada hari-H 

TechMINAR juga akan ada 

reminder dari admin kepada para 

peserta untuk hadir pada 

TechMINAR hari ini. 

 

KESIMPULAN 

Dari  analisis yang dilakukan penulis 

berdasarkan yang diperoleh dari 

observasi dan dokumentasi, penulis 

mendapatkan beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini, yang adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses mencari peserta melalui 

platform Facebook memiliki 3 proses 

yaitu, pembuatan database komunitas 

dan grup, mengunggah poster dan 

narasi, poster diunggah, dan yang 

terakhir proses pendaftaran peserta.  

2. Proses ini berjalan lancar namun ada 

kekurangan yaitu promosi yang terlalu 

umum dan tidak terfokus pada suatu 

target peserta. Selain itu, bahan 

promosi yang adalah poster dan narasi 

yang dibuat kurang menarik. Yang 

terakhir, sering terjadi kesalahan 

dalam sistem pendaftaran sehingga 

tidak mengirimkan e-mail konfirmasi 

pendaftaran. 

 

SARAN 

Berdasarkan kendala yang dihadapi, 

saran yang ingin disampaikan penulis 

kepada PT. Keren Entertainment 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Tim marketing membuat STP 

(Segmentation, target dan positioning) 

yang jelas untuk semua TechMINAR. 

Agar proses pembuatan database dan 

promosi lebih tepat sasaran. 

2. Melakukan riset pasar sebelum 

perencaan TechMINAR agar 

mengetahui topik yang memiliki 

banyak peminat. 

3. Membuat konten promosi yang lebih 

kreatif dan menarik. 
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ABSTRACT 

During the Covid-19 Pandemic, the role of marketing was very important for service companies. As service 

providers required what conditions were needed and wanted as well as customer satisfaction. Referring to 

this, marketing can act as a pressure so that the company or service offered has a strong character in 

accordance with market needs. The purpose of this study is to understand the preparation and 

implementation of the photo booth event service business marketing strategy during the Covid-19 pandemic 

by PT Holograil Maju Bersama. The method used is qualitative, research based on a collection of theories 

and direct observation at the time of the event. Data analysis methods used are data reduction, data 

presentation, and data retrieval. The preparation of the marketing strategy that is carried out prioritizes 

using digital media such as websites, social media and email. In addition to this, building an image in 

marketing is also done by collaborating with brands that have a big influence on digital media. 

 

Keyword: Marketing Strategy, Service Business, Photo Booth 

 

ABSTRAK 

Dimasa pandemi covid-19, pemasaran berperan penting bagi penyedia jasa. Sebagai penyedia jasa 

diwajibkan mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan serta kepuasan dari konsumen. Mengacu pada 

hal tersbut marketing dapat berperan sebagai penekan agar perusahaan atau jasa yang ditawarkan memiliki 

karakteristik yang kuat sesuai dengan kebutuhan pasar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

memahami persiapan dan pelaksanaan dalam strategi pemasaran usaha jasa photo booth event dimasa 

pandemi covid-19 oleh PT Holograil Maju Bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, 

penelitian berdasarkan kumpulan teori dan pengamatan secara langsung pada saat event dilaksanakan. 

Metode analisa data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Persiapan stragtegi pemasaran yang dilakukan lebih mengutamakan untuk menggunakan media digital 

seperti situs web, sosial media dan email. Selain hal tersebut membangun citra pada pemasaran juga 

dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan brand yang memiliki pengaruh besar pada media digital. 

 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Usaha Jasa, Photo Booth 

 

PENDAHULUAN 

Marketing merupakan suatu rangkaian 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan konsumen. Pada masa pandemi 

covid-19, marketing berperan sangat 

penting untuk vendor sebagai penyedia 

jasa photo booth agar mencapai target 

pasar, tidak hanya mengenal dan menjual 

jasa yang ditawarkan, namun sebagai 

penyedia jasa diwajibkan mengetahui apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan serta 

kepuasan dari konsumen sehingga 

perusahaan dapat mengembangkan 

produk, harga, pelayanan dan melakukan 

promosi agar kebutuhan konsumen dapat 

terpenuhi serta perusahaan mendapatkan 

sebuah keuntungan. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

melakukan penelitian terhadap marketing 

untuk pemasaran yang menjadi peran 

utama pada berhasilnya proses jual beli 

sehingga menarik minat bagi konsumen 

dalam melihat produk baik barang 

maupun jasa 

Terdapat beberapa masalah dalam 

penilitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana persiapan Strategi 

Pemasaran Jasa Photo Booth Event 
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Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh 

PT. Holograil Maju bersama 

2. Bagaimana pelaksanaan Strategi 

Pemasaran Jasa Photo Booth Event 

Pada Masa Pandemi Covid-19 yang 

dilakukan oleh PT. Holograil Maju 

Bersama 

3. Bagaimana evaluasi, kendala, dan 

solusi dalam pelaksanaan Strategi 

Pemasaran Jasa Photo Booth Event 

Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh PT 

Holograil Maju Bersama 

 

Adapun tujuan dalam penilitian ini 

adalah: 

1. Untuk memahami persiapan Strategi 

Pemasaran Jasa Photo Booth Event 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh 

PT. Holograil Maju Bersama 

2. Untuk memehami pelaksanaan 

Strategi Pemasaran Jasa Photo Booth 

Event Pada Masa Pandemi Covid-19 

Oleh PT. Holograil Maju Bersama 

3. Untuk memahami evaluasi, kendala, 

dan solusi dalam pelaksanaan Strategi 

Pemasaran Jasa Photo Booth Event 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh 

PT. Holograil Maju Bersama 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penulis melakukan penilitian 

di PT. Holograil Maju Bersama. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 13 

Agustus – 25 Desember 2020 

berdasarkan waktu PKL yang 

ditentukan. 

 

Objek Penelitian 

Objek penilitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana strategi 

penghambat PT. Holograil Maju Bersama 

dalam melakukan pemasaran pada masa 

pandemi Covid-19 dan faktor pendukung 

maupun penghambat PT. Holograil Maju 

Bersama. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data berdasarakan metode 

observasi terhadap pelaksanaan event, 

metode wawancara dengan marketing 

team dan kapasitas MICE, dan sekaligus 

menggunakan metode dokumentasi dari 

setiap proses yang dijalankan. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan 

dalam penulisan jurnal ini menggunakan 

analisis data kualitatif yaitu mengalisis 

data- data, seperti data uraian tertulis dari 

dokumen, data uraian hasil wawancara 

narasumber, dan uraian dari hasil 

pengamatan data oleh penulis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 

yang membatasi seluruh kegiatan yang 

menyangkut kontak antar manusia 

membuat ruang gerak industri event 

menjadi sangat terbatas. Penetapan social 

distancing, protokol kesehatan dan 

peniadaan kegiatan event yang bersifat 

tatap muka dan mengumpulkan orang 

membuat pelaku industri event harus 

mengubah metode kegiatannya. 

Strategi pemasaran sangat dibutuhkan 

pada masa ini, selain untuk memberikan 

informasi terhadap konsumen nanum 

pemasaran juga berguna untuk memenuhi 

keinginan konsumen serta meningkatkan 

kualitas jasa yang ditawarkan. 
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flowchart persiapan strategi 

pemasaran usaha jasa photo booth event 

pada masa pandemi Covid-19 

 
Sumber: Data diolah Tahun 2021 

 

Strategi Pemasaran PT. Holograil 

Maju Bersama 

Dalam memasarkan jasa photo booth, 

The Holograil bergerak seluas-luasnya 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Hal tersebut mendorong The Holograil 

untuk merancang strategi-strategi 

pemasarannya dengan menggunakan 

media digital agar lebih mudah diterima 

oleh calon customer, media digitial yang 

digunakan seperti; situs web, media 

sosial, email marketing 

Proses Perencanaan PT. Holograil 

Maju Bersama sebagai Penyedia Jasa 

Photo booth Opening Gildak 

Untuk memaksimalkan pemasaran 

pada masa pandemi Covid-19 yang 

dilakukan oleh PT. Holograil Maju 

Bersama, terdapat beberapa strategi yang 

telah dilakukan oleh PT. Holograil Mau 

Bersama, seperti; menunjuk Gildak 

Indonesia untuk mengajuakn penawaran 

kerjasama dengan tujuak pemesaran pada 

media digital. 

 

Pembahasan 

Kegiatan pertama, koordinasi dengan 

team yang bertugas, Hal pertama 

dilakukan oleh PT. Holograil Maju 

Bersama adalah koordinasi dengan tim 

kerja untuk memulai produksi dan 

memeriksa serta menyiapkan equipment 

yang dibutuhkan. 

Kegiatan kedua loading in 

(pemuatan), Pada proses pelaksanaan 

loading in ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh PT. Holograil Maju 

Bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut 

yaitu: melakukan checklist, mengurus 

surat izin, menemui pihak yang 

bersangkuatan, mengarahkan tim sesuai 

titik yang sudah ditentukan. 

Kegiatan ketiga, pelaksaanaan event, 

yaitu mengarahkan para tamu untuk 

berfoto dan mengenalkan photo booth 

Holograil. PT. Holograil Maju Bersama 

membangun citra yang baik dengan 

menunjukkan cara kerja yang rapi dan 

efisien, sehingga sedikit banyak tamu 

undangan tertarik untuk menggunakan 

photo booth Holograil untuk acara 

mendatang. 

Kegiatan keempat, loading out 

(pembongkaran), beberapa kegiatan yang 

dilakukan saat loading out yaitu, 

pembongkaran, melakukan checklist dan 

penyimpanan kembali barang yang dapat 

dimanfaatkan. 

Prosedur kelima, mengirimkan 

softcopy file photo, Setelah melakukan 

aktivitas pelaksanaan event PT. Holograil 
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Maju Bersama membuat dokumen yang 

yang berisikan foto-foto selama kegiatan 

berlangsung 

Prosedur keenam, mengunggah 

pelaksanaan kegiatan, Setelah Gildak 

menerima soft file photo selama kegiatan 

berlangsung, PT. Holograil Maju 

Bersama meminta hak terhadap pihak 

Gildak Indonesia untuk mengunggah foto 

dengan tujuan sebagai pemasaran yang 

dilakukan melalui media sosial 

Instagram. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari pembahasan Strategi 

Pemasaran Usaha Jasa Photo Booth Event 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT. 

Holograil Maju Bersama Kasus: Soft 

Opening Gildak Indonesia adalah pada 

masa pandemi, persiapan strategi 

marketing PT Holograil Maju Bersama 

lebih mengutamakan menggunakan 

media digital, yaitu dengan 

memanfaatkan kemajuan dari teknologi 

dibidang media seperti situs web, sosial 

media, dan email marketing. Untuk 

memaksimalkan penggunaan pemasaran 

melalui media digital, salah satu caranya 

PT Holograil Maju Bersama memilih 

Gildak Indonesia untuk menawarkan 

kerjasama dalam acara opening Gildak 

Indonesia. 

 

SARAN 

Dari pembahasan yang sudah 

dituliskan, saran yang dapat diberikan 

yaitu untuk diadakannya pendalaman 

serius tentang strategi pemasaran melalui 

media digital yang tepat melalui situs web 

dan media sosial, karena disaat pandemi 

covid-19 ini media memiliki peran 

terbesar dalam melakukan   pemasaran. 
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ABSTRACT 

The publication is information designed to show, introduce, defend the name and honor of a person, group, 

or organization to audiences in a particular context through the media to create audience appeal. The 

publication is carried out by the event organizer to disseminate the activities to be held, therefore the 

publication team will make a publication plan by determining the appropriate media for the target 

participants, informative and interesting content that can summarize activity information so that targets 

can be aware of and participate in these activities. Instagram is suitable as a medium for publication of the 

100 years Bung Tomo Awards activities which will be held online. The purpose of this paper is to see how 

is the preparation and implementation of publication activities through Instagram at 100 years Bung Tomo 

Award. The method used for this journal is a qualitative study of data using the method of observation of 

the preparation process, and the implementation of publication activities at the 100 years Bung Tomo 

Award. 

 

Keyword: Content, Followers, Instagram, Publication 

 

ABSTRAK 

Publikasi adalah informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, mempertahankan 

nama dan kehormatan seseorang, kelompok atau suatu organisasi kepada khalayak dalam suatu konteks 

tertentu melalui media dengan tujuan untuk menciptakan daya tarik khalayak. Publikasi dilakukan oleh 

event organizer untuk menyebarluaskan kegiatan yang akan diselenggarakan, maka dari itu tim publikasi 

akan membuat rencana publikasi dengan menentukan media yang sesuai dengan target peserta, konten 

informatif dan menarik yang dapat merangkum informasi kegiatan sehingga diharapkan target peserta dapat 

menyadari dan mengikuti kegiatan tersebut. Instagram dinilai cocok untuk menjadi media publikasi 

kegiatan Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo yang akan diselenggarakan secara daring. Tujuan penulisan 

paper ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan serta pelaksanaan kegiatan publikasi melalui 

Instagram pada Event Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo. Metode yang digunakan untuk penulisan jurnal 

ini adalah kualitatif sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi proses persiapan, dan 

pelaksanaan kegiatan publikasi yang dilakukan pada event Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo. 

 

Kata kunci: Instagram, Konten, Pengikut, Publikasi  

 

PENDAHULUAN 

MICE adalah akronim dari Meeting, 

Incentive, Conference, and Exhibition. 

Jurnal ini membahas salah satu kegiatan 

yang termasuk dalam MICE yaitu 

meeting. Menurut Nasution dan Sifatu 

(2015) meeting berarti rapat, pertemuan 

sekelompok orang yang tergabung dalam 

suatu asosiasi, perusahaan yang memiliki 

kesamaan minat dengan tujuan dan 

kepentingan pembahasan suatu 

permasalahan bersama. Gerakan sosial 

Bhakti Untuk Negeri akan melaksanakan 

meeting yang tergabung ke dalam suatu  

rangkaian kegiatan Penghargaan 100 

Tahun Bung Tomo, di mana didahului 

dengan kegiatan Lomba Pidato, Lomba 

Puisi dan Lomba Aksi Kepeloporan, 

ditutup dengan Webinar Nasional Hari 

Pahlawan pada 10 November 2020. 

Publikasi menjadi komponen penting 

dalam penyelenggaraan kegiatan ini. 

Pengertian publikasi menurut Nisberg 

(2011), Publikasi adalah informasi yang 

dirancang untuk memperlihatkan, 

memperkenalkan, mempertahankan 
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nama dan kehormatan seseorang, 

kelompok atau suatu organisasi kepada 

khalayak dalam suatu konteks tertentu 

melalui media dengan tujuan untuk 

menciptakan daya tarik khalayak. 

Kegiatan publikasi harus terpenuhi dan 

berhasil menjangkau target peserta yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Untuk merealisasikan kegiatan publikasi 

dibutuhkan proses perencanaan publikasi 

untuk memastikan informasi ini tersebar 

melalui media yang tepat ke seluruh 

target peserta yang kelak akan mengikuti 

kegiatan Penghargaan 100 Tahun Bung 

Tomo. 

Menurut Mayasari (2018) Instagram 

merupakan salah satu media jejaring 

sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai 

media pemasaran langsung. Melalui 

Instagram-lah produk barang/jasa 

ditawarkan dengan meng-upload foto 

atau video singkat, sehingga para calon 

konsumen dapat melihat jenis-jenis 

barang/jasa yang ditawarkan. Melalui 

Instagram juga, informasi yang ingin 

disampaikan lebih efektif dibandingkan 

dengan media cetak atau elektronik 

lainnya. Publikasi melalui Instagram 

memiliki jangkauan dan ruang yang tak 

terbatas juga menghemat waktu dan 

biaya.  

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan publikasi pada 

event Penghargaan 100 Tahun Bung 

Tomo melalui Instagram. 

Proses kegiatan publikasi ini diperkuat 

dengan Teori Publikasi. Menurut Nisberg 

(2011) publikasi adalah informasi yang 

dirancang untuk memperlihatkan, 

memperkenalkan, mempertahankan 

nama dan kehormatan seseorang, 

kelompok atau suatu organisasi kepada 

khalayak dalam suatu konteks tertentu 

melalui media dengan tujuan untuk 

menciptakan daya tarik khalayak.  

Berdasarkan teori di atas, dapat 

disimpulkan bahwa publikasi merupakan 

kegiatan menyebarluaskan informasi 

mengenai produk (event) milik suatu 

asosiasi/organisasi melalui suatu media 

yang banyak dan mudah diakses, supaya 

mendapat perhatian dari 

masyarakat/target peserta.  

Dari fenomena di atas, akan dijelaskan 

deskripsi Kegiatan Publikasi melalui 

Instagram pada Event Penghargaan 100 

Tahun Bung Tomo. 

Objek pada penulisan jurnal ini 

berfokus pada bagaimana kegiatan 

publikasi melalui Instagram pada Event 

Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo. 

Penelitian dilakukan secara daring dan 

luring di Kantor LRT Jakarta pada 10 

September hingga 10 Desember 2020. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Menurut Mulyana (2005:1510) penelitian 

kualitatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan metode ilmiah untuk 

mengungkapkan suatu fenomena dengan 

cara mendeskripsikan data dan fakta 

melalui kata-kata secara menyeluruh 

terhadap subjek penelitian. Berdasarkan 

deskripsi metode kualitatif di atas, 

penulis akan menuliskan fenomena 

dengan cara mendeskripsikan data dan 

fakta melalui kata-kata terhadap objek 

penelitian dan melakukan observasi dan 

dokumentasi. 

Penulis sedang melakukan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) pada saat menulis 
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jurnal ini sehingga teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi 

langsung, pengamatan langsung dan 

terlibat langsung dalam kegiatan 

publikasi melalui Instagram pada Event 

Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo.  

Sedangkan, data yang didapat merupakan 

hasil dokumentasi kegiatan publikasi, 

seperti hasil unggahan Instagram story, 

Instagram ads, dan Instagram feeds akun 

@bhaktinegeri selama kegiatan publikasi 

berlangsung.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Tahapan kegiatan Publikasi yang 

dilakukan oleh Bhakti Untuk Negeri 

dalam publikasi event Penghargaan 100 

Tahun Bung Tomo melalui beberapa 

tahapan yang dapat disajikan dengan 

gambar. 

Berdasarkan hasil data olahan 

tersebut, terdapat kegiatan yang dapat 

menunjang tersebarnya informasi 

mengenai event Penghargaan 100 Tahun 

Bung Tomo, sesuai dengan Teori Nisberg 

(2011) tentang Publikasi bahwa publikasi 

merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 

membuat informasi yang disengaja untuk 

memperlihatkan hingga mendapatkan 

perhatian dari khalayak. 

 

Gambar 1. Tahapan Kegiatan 

Publikasi event Penghargaan 100 Tahun 

Bung Tomo 

 
sumber: data hasil olahan 

 

Pembahasan 

Kegiatan publikasi yang dilakukan 

oleh Bhakti Untuk Negeri pada event 

Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo 

meliputi: 

1. Rencana Publikasi Melalui 

Instagram 

Dalam Tahap ini kegiatan yang 

dilakukan adalah: 

a. Menentukan fitur untuk 

Publikasi. 

Pada tahap ini, tim publikasi 

Bhakti Untuk Negeri bersama ketua 

pelaksana menentukan fitur 

Instagram feeds, stories dan ads 
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yang akan digunakan untuk 

kegiatan publikasi melalui 

instagram, dan memutuskan untuk 

tidak menggunakan bantuan 

publikasi dari akun jasa publikasi, 

seperti akun @eventbanget, karena 

dinilai jasa akun publikasi memiliki 

audience yang umum, sedangkan 

dengan menggunakan fitur 

Instagram ads, kita dapat memilih 

target audience yang sesuai dengan 

event Penghargaan 100 Tahun 

Bung Tomo 

b. Menentukan Konten. 

Setelah menentukan fitur apa 

saja yang akan digunakan, tim 

publikasi menentukan konten apa 

saja yang akan mengisi Instagram 

feeds, stories dan ads. Hal yang 

harus diperhatikan pada tahap ini 

adalah desain Instagram feeds 

seperti apa yang diinginkan dan 

informasi apa saja yang harus 

tersedia dalam sebuah konten. 

c. Membuat Perencanaan 

Anggaran Publikasi.  

Anggaran dibutuhkan untuk 

melakukan kegiatan publikasi 

menggunakan fitur Instagram ads. 

Dengan menggunakan fitur 

Instagram ads, tim publikasi dapat 

memilih target audience yang telah 

ditentukan.  

d. Membuat jadwal posting konten 

Instagram.  

Dengan membuat jadwal posting 

konten di Instagram, kegiatan unggah-

mengunggah akan lebih terencana, 

selain itu, Instagram feeds akan terlihat 

lebih rapi karena semua yang akan 

diunggah sudah diperhitungkan dan 

didesain sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

 

2. Pelaksanaan Publikasi 

Pelaksanaan kegiatan publikasi 

melalui Instagram pada event 

Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo 

merupakan rangkaian dari kegiatan 

mendesain konten, membuat caption atau 

deskripsi dari konten yang akan diunggah 

dan mengunggah konten ke Instagram, 

baik feeds, stories, maupun ads.  

Selain itu, pada pelaksanaan publikasi, 

tim publikasi juga mendapat respon, dari 

followers Instagram @bhaktinegeri, baik 

pertanyaan maupun pernyataan yang 

masuk melalui komentar Instagram feeds 

dan reply Instagram stories 

@bhaktinegeri. Pertanyaan yang masuk 

lebih banyak menanyakan seputar teknis 

perlombaan, website pendaftaran yang 

terkadang error, dan lain hal mengenai 

event Penghargaan 100 Tahun Bung 

Tomo. 

Adapun, pernyataan yang masuk 

melalui komentar maupun direct message 

lebih banyak memuji dewan juri yang 

ikut serta dalam proses penilaian peserta 

lomba dalam rangkaian kegiatan 

Penghargaan 100 Tahun Bung Tomo. 

Tim publikasi juga menjalankan 

publikasi melalui Instagram ads, dengan 

anggaran sebesar Rp750.000,- selama 5 

hari. Salah satu keuntungan penggunaan 

fitur ini adalah, pengguna Instagram 

dapat mengiklankan konten Instagram 

kepada target audience-nya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa untuk mendapat 

perhatian khalayak, tim publikasi Bhakti 
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Untuk Negeri melakukan tahapan 

kegiatan publikasi melalui Instagram, 

diantaranya adalah: Membuat rencana 

publikasi melalui Instagram, hal yang 

ditentukan adalah fitur-fitur apa saja yang 

akan digunakan, seperti Instagram feeds, 

stories dan ads. Menentukan desain 

konten dan informasi apa saja yang harus 

tersedia dalam sebuah konten. Membuat 

rancangan anggaran untuk melakukan 

publikasi menggunakan fitur Instagram 

ads demi memaksimalkan kegiatan 

publikasi melalui Instagram. Membuat 

jadwal content posting di Instagram 

supaya menjaga kerapian desain feeds 

dan membuat akun Instagram menjadi 

lebih rapi dan menarik. Membalas semua 

pertanyaan maupun pernyataan yang 

masuk melalui komentar maupun direct 

message untuk membangun engagement 

dan citra yang baik dengan followers. 

Kendala yang dihadapi selama 

menjalankan kegiatan publikasi melalui 

Instagram pada event Penghargaan Bung 

Tomo adalah seringnya terjadi error pada 

website pendaftaran perlombaan yang 

dicantumkan pada bio akun Instagram 

@bhaktinegeri. 

 

SARAN 

Dalam pelaksanaan kegiatan publikasi 

melalui Instagram, teknisi yang 

bertanggung jawab terhadap website 

pendaftaran lomba harus selalu siap 

untuk memperbaiki website saat error, 

atau website dapat dicek secara berkala 

agar selalu dalam keadaan baik, sehingga 

tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan 

ataupun komplain yang masuk dari calon 

peserta mengenai website pendaftaran 

lomba yang error. 
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ABSTRACT  
During the pandemic, MICE and tourism industries are the sectors most affected. In addition, increasingly 

advanced technology triggers the flow of globalization. There is also a change in the concept of time and 

place, becoming faster for time and getting closer to place. Therefore digital technology, gadgets make 

someone look for a tool to satisfy their needs faster. The habit of people looking for information is now 

using one-stop gadgets with digital marketing. So, a platform is needed to help consumers find satisfying 

their leisure needs. Therefore, KREEN presents kreen.id, ticketing marketplace platform to assist the 

government in advancing the MICE and tourism industry and helping consumers satisfy their leisure needs. 

This study aims to determine the process of selling kreen.id to local destinations and to analyze consumer 

interest in the offers provided by KREEN. The research method used is a qualitative research based on a 

collection of theories and direct observations in the sales process of marketplace ticketing kreen.id to local 

destinations. Data analysis methods used are data reduction, data presentation, and concluding. The 

results of this study indicate that in the selling process of marketplace ticketing kreen.id to local destinations 

through several stages including 1) Preparation; 2) Approaching; 3) Submission of Bid Proposals; 4) 

Follow-up; 5) Zoom Meeting; 6) Contract Signatures and consumers indicate objections to the commission 

offered by KREEN. 

 

Keyword: Marketplace Ticketing, Selling Process, Destination 

 

 

ABSTRAK 

Pada saat pandemi, industri MICE dan pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak. Selain itu, 

teknologi yang semakin maju memicu adanya arus globalisasi dimana terjadi pula perubahan konsep time 

and place, menjadi semakin cepat untuk time dan semakin dekat untuk place. Oleh karena itu teknologi 

digital, membuat seseorang mencari alat pemuas kebutuhannya lebih cepat, kebiasaan orang untuk mencari 

informasi sekarang sudah menggunakan one stop gadget dengan digital marketing. Sehingga dibutuhkan 

sebuah platform untuk membantu konsumen mencari pemuas kebutuhan akan leisure. Oleh sebab itu, 

KREEN menghadirkan produk baru yaitu platform marketplace ticketing kreen.id untuk membantu 

pemerintah dalam memajukan industri MICE dan pariwisata serta membantu konsumen dalam memuaskan 

kebutuhan leisure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penjualan marketplace ticketing 

kreen.id ke pihak destinasi, serta menganalisa ketertarikan terhadap penawaran yang diberikan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian berdasarkan kumpulan teori dan pengamatan secara 

langsung dalam proses penjualan kreen.id ke destinasi di Indonesia. Metode analisa data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam proses penjualan marketplace ticketing kreen.id ke pihak destinasi melalui beberapa tahap 

diantaranya 1)Persiapan; 2)Pendekatan; 3)Pengiriman Proposal Penawaran; 4)Follow-up; 5)Zoom Meeting; 

6)Penandatanganan Kontrak serta konsumen menunjukkan keberatan akan komisi yang ditawarkan oleh  

KREEN. 

 
Kata Kunci: Destinasi, Marketplace ticketing, Proses penjualan

PENDAHULUAN 

Peranan sektor pariwisata nasional 

semakin penting sejalan dengan 

perkembangan dan kontribusi yang 

diberikan sektor pariwisata melalui 

penerimaan devisa, pendapatan daerah, 

pengembangan wilayah, maupun dalam 

penyerapan investasi dan tenaga kerja 

serta pengembangan usaha yang tersebar 

di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. 

Tapi pada masa pandemi seperti ini, 

pariwisata menjadi salah satu sektor yang 

mailto:siti.penti.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:djuni.akbar@binis.pnj.ac.id
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paling terdampak. Indonesia mengalami 

lack of trust dari wisatawan mancanegara 

maupun domestik yang menjadi salah 

satu penyebab hal tersebut terjadi. 

Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia (PHRI) mencatat, hingga April 

2020, total kerugian industri pariwisata 

Indonesia mencapai Rp 85,7 trilun. 

Ribuan hotel dan restoran terpaksa tutup, 

begitu pula dengan sejumlah maskapai 

penerbangan dan tour operator yang ikut 

alami kerugian. 

Selain itu, arus gloablisasi yang terus 

berjalan membuat terjadinya 

perkembangan teknologi digital sehingga 

mengubah konsep time and place yang 

salah satunya adalah membuat penjual 

dan pembeli tidak perlu bertemu 

langsung dalam melakukan transaksi jual 

beli untuk memuaskan kebutuhan.  

PT. Keren Entertainment pun 

membuat sebuat inovasi marketplace 

ticketing yaitu kreen.id untuk dapat turut 

membantu memajukan kembali insustri 

pariwisata dan MICE serta membantu 

konsumen mempermudah untuk mencari 

alat pemuas kebutuhan mereka akan 

leisure. 

Pembuatan platform ini terbilang baru 

dan belum banyak dikenal oleh pihak 

destinasi maupun masyarakat umum, 

sehingga belum banyak pihak destinasi 

yang menjual produk mereka di platform 

ini. Target pemasaran dari markertplace 

kreen.id adalah penjual dan pembeli. 

Tapi, pada saat ini difokuskan ke penjual 

untuk target pemasaran. Permasalahan 

yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan platform ini antara lain adalah 

destinasi, transportasi, dan akomodasi 

yang merupakan hal-hal yang dibutuhkan 

oleh konsumen leisure. 

Oleh sebab itu, penulis akan 

membahas proses dalam pengajuan 

kerjasama tersebut. Adapun masalah 

yang dikemukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana proses penjualan yang 

dilakukan oleh PT. Keren 

Entertainment? 

2. Apa saja kendala yang terjadi dalam 

proses penjualan tersebut? 

Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses penjualan yang 

dilakukan oleh PT. Keren 

Entertainment 

2. Mengetahui kendala yang terjadi 

dalam proses penjualan tersebut 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis 

pada 24 Agustus 2020 hingga 24 

November 2020 yang dilaksanakan di PT. 

Keren Entertainment Indonesia pada 

divisi local destination yang berlokasi di 

Green Lake City, CBD, Tangerang, 

Banten. 

 

  

https://www.dw.com/id/potensi-kerugian-pariwisata-akibat-corona/a-52735305
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Objek Penelitian 

Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana strategi yang 

digunakan dalam proses personal selling 

untuk mencari konsumen marketplace 

ticketing kreen.id oleh PT. Keren 

Entertainment Indonesia. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif, penelitian berdasarkan 

kumpulan teori dan pengamatan secara 

langsung dalam proses penjualan 

marketplace ticketing kreen.id ke 

destinasi di Indonesia. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan 

adalah dengan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Pada proses personal selling yang 

dilakukan oleh PT. keren Entertainment 

Indonesia terdapat beberapa tahapan yang 

diantaranya adalah prospescting, 

approaching, sales presentation, handing 

objection, closing, dan follow up. 

Berikut adalah hasil capaian proses 

penjualan yang dilakukan kepada 202 

destinasi yang ada di Indonesia oleh PT. 

Keren Entertainment Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Capaian Proses Personal 

Selling 

 
sumber: hasil data olahan 

Jika, dibuat dalam bentuk presentase 

hasil capaian proses personal selling yang 

dilakukan oleh PT. Keren Entertainment 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Grafik Capaian Proses 

Personal Selling 

 
sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan presentase yang 

didapatkan dapat diketahui bahwa 

metode yang digunakan kurang efektif 

sebab dari 202 destinasi yang dihubungi 

hanya 2% yang sampai pada tahap 

penutupan. 

 

Pembahasan 

Selama pelaksanaan proses penjualan 

platform ticketing online ke pihak 

destinasi, divisi local destination 

memiliki peranan disetiap proses yang 

telah dijalankan, yaitu sebagai berikut: 

1. Persiapan 

Tahapan persiapan ini didalam teori 

dikatakan sebagai tahap prospescting & 

qualifying, dimana pada tahap 

prospecting ini marketer diminta oleh 

perusahaan untuk mengobservasi 

marketplace online ticketing lain untuk 

melihat data pembeli sehingga dapat 

dijadikan sebagai database dan bisa 

dihubungi nantinya. Tetapi pada tahap ini 



ISSN: 2775-7374 

 

270 

 

 

tidak dilakukan qualifying sehingga 

semua kontak yang ada di database 

dihubungi tanpa mengkualifikasikan 

terlebih dahulu mana pembeli yang 

potensial. 

 

2. Pendekatan 

Sebelum melakukan pendekatan, 

terdapat tahap pre pendekatan dimana 

pada tahap tersebut marketer melakukan 

observasi mengenai perusahaan dan siapa 

saja yang terlibat dalam membuat 

keputusan pembelian di perusahaan 

tersebut, akan tetapi pada proses 

penjualan yang dilakukan oleh PT. Keren 

Entertainment Indonesia tidak ada proses 

pre pendekatan yang mana marketer 

langsung melakukan pendekatan dengan 

menghubungi pihak destinasi melalui 

nomor yang terdapat dalam database. 

 

3. Pengiriman Proposal Penawaran 

Setelah sebelumnya marketer sudah 

menghubungi pihak marketing destinasi 

wisata, tahap selanjutnya adalah 

pengiriman proposal penawaran dan 

profil perusahaan ke e-mail yang 

sebelumnya telah diminta ataupun 

mengirimkan melalui ruang obroloan di 

WhatsApp. 

Seminggu setelah pengiriman 

proposal penawaran, marketer akan 

menghubungi kembali marketing 

destinasi untuk melakukan konfirmasi 

ketertarikannya terhadap proposal yang 

sudah diberikan. Jika pihak destinasi 

tersebut tertarik marketer akan 

memberitahukan mengenai jadwal zoom 

meeting dan menanyakan kesediaan 

pihak destinasi untuk meeting tersebut 

 

 

4. Zoom Meeting 

Pada tahap ini, marketer akan 

menjelaskan lebih jelas lagi tentang 

platform kreen.id mulai dari sistem 

penukaran tiket hingga keuntungan yang 

didapat jika pihak destinasi bersedia 

untuk menjual produknya di platform 

KREEN. 

Selain itu pada tahap ini juga pihak 

destinasi biasanya mengemukanan 

keberatannya akan penawaran yang 

sebelumnya ditawarkan. Keberatan 

tersebut kemudian didiskusikan kembali 

agar mendapat solusi yang 

menguntungkan kedua belah pihak. 

Pertanyaan – pertanyaan maupun 

keberatan yang sering diajukan oleh 

pihak destinasi diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Komisi 

Besaran komisi yang ditawarkan 

KREEN dirasa terlalu besar oleh 

banyak pihak destinasi, oleh sebab itu 

mereka sering meminta untuk 

bernegosiasi perihal tersebut. 

b. Sistem penukaran tiket 

Sistem penukaran tiket tidak 

dijelaskan dalam proposal penawaran 

sehingga sering kali ditanyakan 

mengenai sistem penukarannya ketika 

konsumen membeli tiket destinasi di 

kreen.id. 

c. Traffic kunjungan kreen.id 

Pada beberapa kesempatan tidak 

jarang pihak destinasi menanyakan 

mengenai traffic kunjungan visitor di 

platform kreen.id untuk memastikan 

bahwa kreen.id ini memiliki pasar 

untuk nanti penjualannya ketika sudah 

dirilis. Data mengenai traffic 

kunjungan juga tidak dicantumkan 

dalam proposal penawaran sehingga 
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sering kali ditanyakan oleh pihak 

destinasi. 

d. STP 

Pada proposal penawaran KREEN 

tidak mencantumkan mengenai 

segmentasi dan target pemasaran, 

maupun pembeda produk ini dari 

pesaingnya seperti Traveloka, 

Ticket.com, dan Klook. 

e. Promotion Tool 

Promosi yang dilakukan oleh pihak 

KREEN sendiri adalah dengan adanya 

program “Kreen Destination Series,” 

dimana program tersebut mengundang 

berbagai stakeholder pariwisata untuk 

menjadi pembicara dan pihak destinasi 

yang sudah berkomitmen untuk 

menjual produknya di kreen.id bisa 

diundang untuk menjadi pemicara juga 

serta mempromosikan destinasinya 

f. Sistem Pembayaran 

Dalam teori proses penjualan 

terdapat tahap presentasi dan 

demonstrasi dimana marketer 

menjelaskan nilai dari produk yang 

ditawarkan dan bagaimana produk 

tersebut dapat menguntungkan 

pembeli. Tahap zoom meeting ini 

dapat diartikan sebagai salah satu 

tahap yang ada dalam proses penjualan 

tersebut, yaitu tahap presentasi dan 

demonstrasi. 

g. Proses Tanda Tangan Kontrak 

Bagi pihak destinasi yang bersedia 

untuk menjual produknya di platfrom 

kreen.id, maka tahap selanjutnya 

adalah pengiriman penawaran kontrak 

kerja sama untuk selanjutnya dikirim 

dan jika sudah disetujui akan 

dibubuhkan tanda tangan dari kedua 

belah pihak.  

 

h. Follow-up 

Follow-up adalah sebuah proses 

dimana marketer menghubungi 

kembali pihak destinasi terkait dengan 

penawaran yang sebelumnya telah 

diberikan, proses ini dibagi menjadi 

dua kategori yaitu: 

1) Follow-up ke destinasi yang sudah 

dikirimkan proposal penawaran 

Banyak destinasi yang sudah 

dikirimkan proposal penawaran 

tapi tidak memberikan tanggapan 

setelahnya, dari 83 destinasi yang 

dikirimkan proposal penawaran 

hanya ada 31 destinasi yang 

memberi tanggapan dan 

melanjutkan ke tahap zoom 

meeting. Oleh karena itu, disini 

divisi local destination kembali 

menghubungi pihak destinasi untuk 

menanyakan perihal tersebut.  

2) Follow-up ke destinasi yang sudang 

melakukan zoom meeting 

Destinasi yang sampai pada 

tahap zoom meeting adalah 

sebanyak 31 destinasi, akan tetapi 

penawaran kontrak hanya dikirim 

ke 25 destinasi saja. Maka dari itu, 

divisi local destination 

menghubungi kembali serta 

menanyakan apa saja yang menjadi 

bahan pertimbangan dari pihak 

destinasi untuk dapat bekerjasama. 

 

Kendala dalam Proses Penjualan 

Pada proses penjualan yang dilakukan 

oleh penulis sebagai salah satu anggota 

divisi local destination yang terlibat 

langsung, terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi pada tahap awal hingga akhir 

dari proses penjualan ini, yang 

diantaranya adalah: 



ISSN: 2775-7374 

 

272 

 

 

1. Semua destinasi wisata yang ada di 

database sudah dicoba untuk 

dihubungi, akan tetapi banyak 

destinasi yang tidak mengangkat 

sambungan telepon baik karena nomor 

yang ada di database sudah tidak aktif 

ataupun sambungan yang tidak 

diangkat. 

2. Ketika melakukan follow-up melalui 

WhatsApp terkait dengan penawaran 

yang sebelumnya telah dikirimkan 

banyak pihak destinasi tidak merespon 

atau memberikan respon dalam jangka 

waktu yang lama.  Banyaknya pihak 

destinasi yang tidak merespon adalah 

karena kurang pahamnya mereka akan 

proposal yang telah dikirim atau 

menunggu atasannya untuk memberi 

tanggapan terlebih dahulu. 

3. Komisi penjualan yang diambil oleh 

pihak KREEN sering kali 

mendapatkan keberatan dari pihak 

destinasi, karena dirasa terlalu besar 

untuk sebuah platform marketplace 

online ticketing baru dibandingkan 

dengan marketplace lain yang sudah 

memiliki nama seperti Traveloka, 

Klook, maupun Tiket.com. 

4. Platform kreen.id untuk pembelian 

tiket destinasi wisata belum di release 

baik aplikasi maupun website yang 

membuat pihak destinasi bertanya 

tentang bagaimana promosi yang 

dilakukan oleh pihak KREEN selain 

dengan Kreen Destination Series 

untuk membuat pembeli melakukan 

transaksi di kreen.id. 

 

Solusi dalam Menghadapi Kendala 

dalam Proses Penjualan 

Pada kendala yang telah dipaparkan 

penulis diatas tentunya diperlukan solusi 

untuk mengatasinya sehingga dapat 

meningkatan penjualan kreen.id yang 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mencari kontak lain yang dapat 

dihubungi melalu media sosial resmi 

pihak destinasi seperti contohnya 

dengan mengirimkan direct message 

melalui Instagram. 

2. Membuat proposal penawaran yang 

lebih detail dan mudah dimengerti. 

3. Melakukan riset terlebih dahulu 

mengenai besaran komisi yang bisa 

ditawarkan ke pihak destinasi 

sehingga komisi yang diambil sesuai 

dan membuat pihak destinasi tertarik. 

4. Melakukan promosi secara digital 

sehingga meningkatkan awareness 

konsumen terhadap kreen.id. 

 

KESIMPULAN 

Proses penjualan marketplace online 

ticketing kreen.id kepada destinasi di 

Indonesia oleh PT. Keren Entertainment 

belum selaras dengan teori proses 

personal selling yang dikemukan oleh 

Kotler dan Amstrong, dimana pada ada 

beberapa tahap dalam proses tersebut 

yang tidak dilakukan seperti qualifying 

dan pre approaching. 

Proposal penawaran yang dikirimkan 

ke pihak destinasi kurang detail, tidak ada 

STP, analisis SWOT, dan strategi 

pemasaran yang menyebabkan pihak 

destinasi kurang tertarik. 

Sebagai produk baru awareness pihak 

destinasi belum muncul yang dapat 

dilihat dengan presentase pihak destinasi 

yang sampai pada tahap closing sangat 

kecil yaitu 2% dari presentase 

keseluruhan, hal tersebut dikarenakan 

kurangnya promosi. Selain itu penjual 

tidak yakin karena kreen.id sendiri belum 
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di release yang menyebabkan tidak 

adanya alat promosi untuk meningkatkan 

penjualan 

Kreen.id memiliki dua konsumen 

yaitu penjual dan pembeli, akan tetapi 

KREEN hanya memfokuskan dalam 

mengumpulkan penjual dan mengabaikan 

pembeli. 
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ABSTRACT 

In marketing an event, marketing communication is needed or commonly called Marketing Communication 

(Marcomm). Marketing communication activities in Indonesia Modest Fashion Week Online 2020 are 

marketing an event, establishing relationships with stakeholders, sponsors, government and contacting to 

get exhibitors. Supporting factors and obstacles can affect the marketing communication activity of an 

event. One of the supporting factors of marketing communication activities is certified human resources 

and inhibitory factors are the COVID-19 Pandemic that occurred in 2020. The purpose of this research is 

to understand and analyze marketing communication activities in the Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 event. The research method used is descriptive by analyzing qualitative data, in the form of 

sentences, tables, flowcharts, images and questionnaires. The data collection method applied is field 

research by conducting observations, interviews, documentation, and questionnaires.  

 

Keyword: marketing communication, event, exhibitor 

 

ABSTRAK 

Dalam memasarkan suatu event maka diperlukan komunikasi pemasaran atau yang biasa disebut Marketing 

Communication (Marcomm). Aktivitas marketing communication dalam Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 yaitu memasarkan suatu event, menjalin relasi dengan stakeholder, sponsor, government serta 

menghubungi sampai mendapatkan exhibitor. Faktor pendukung dan penghambat dapat memengaruhi 

aktivitas marketing communication suatu event. Salah satu faktor pendukung aktivitas marketing 

communication adalah SDM yang tersertifikasi dan faktor penghambat adalah Pandemi COVID-19 yang 

terjadi pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa aktivitas 

marketing communication dalam event Indonesia Modest Fashion Week Online 2020. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu deskriptif bersifat kualitatif dengan menganalisis data-data kualitatif, dalam bentuk 

kalimat, tabel, flowchart, gambar serta angket. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah field 

research dengan melakukan  observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner.  

 

Kata kunci: marketing communication, event, exhibitor 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada 

tahun 2020 memberikan dampak yang 

besar bagi industri MICE. Hosea Andreas 

Rungkat selaku ketua Asperapi  

menjelaskan bahwa Asperapi 

mengasumsikan minimal kerugian sekitar 

44,3 triliun di Industri MICE pada tahun 

ini. Perusahaan bidang jasa khususnya 

Event Organizer (EO), Professional 

Conference Organizer (PCO), 

Professional Exhibition Organizer (PEO) 

menunda atau membatalkan event-event 

baik nasional dan internasional. Namun 

ditengah pandemi ada beberapa 

perusahaan jasa baik PEO, PCO maupun 

EO yang tetap melaksanakan event secara 

online/virtual. Salah satunya yaitu PT. 

Mediatama Binakreasi yang tetap 

melaksanakan event pameran online pada 

tahun 2020 ini. 

Event pameran online yang 

dilaksanakan yaitu Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. Menurut  

mailto:xenia.amanda.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:maswir@bisnis.pnj.ac.id
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Permenpar RI no 2 tahun 2017 tentang 

Pedoman Tempat Penyelenggaraan 

Kegiatan (venue) Pertemuan, Pejalanan 

Insentif, Konvensi dan Pameran. Bab I 

Pendahuluan pengertian umum. Pameran 

adalah sebuah acara yang terorganisir di 

mana objek ditampilkan kepada publik 

yang dapat berupa pameran dagang antar 

bisnis maupun pameran untuk konsumen 

akhir 

Ditegaskan oleh Diki Zulkarnain 

selaku CEO Indonesia Modest Fashion 

bahwa dalam pelaksanaan event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 bekerjasama dengan E-Commerce 

terbesar se-Asia Tenggara yaitu Shopee. 

Dalam memasarkan event tesebut maka 

diperlukan komunikasi pemasaran atau 

yang disebut Marketing Communication 

(Marcomm) untuk menghubungi serta 

mendapatkan exhibitor. Sedangkan 

menurut Kotler dan Keller dalam 

Firmansyah (2020:6) yang menyatakan 

bahwa  

“Marketing communication are means 

by which firms attempt to inform, 

persuade and remind consumers-directly 

or indirectly- about the products and 

brand they sell” 

Artinya komunikasi pemasaran adalah 

sarana yang digunakan perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, 

membujuk dan mengingatkan konsumen 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung tentang produk dan mereka 

yang mereka jual. 

Dengan memiliki tujuan untuk brand 

awareness terhadap suatu perusahaan 

atau event, maka diperlukan aktivitas 

marketing communication (Marcomm) 

dalam event Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020. Adapun aktivitas 

yang dilakukan yaitu membangun relasi 

serta memasarkan event kepada beberapa 

target yaitu stakeholder, government, 

sponsor dan exhibitor. Agar pelaksanaan 

aktivitas marketing communication lebih 

lancar. Maka tim marcomm bekerjasama 

dengan Shopee dalam memasarkan event 

agar sesuai dengan segmentasi pasar 

event Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020. 

Adapun masalah yang dikemukakan di 

penelitian ini adalah : 

1.Bagaimana aktivitas marketing 

communication untuk memasarkan event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 pada PT.Mediatama Binakreasi? 

Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah  

1.Untuk memahami aktivitas marketing 

communication dalam memasarkan event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 pada PT. Mediatama Binakreasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan objek penelitian yang 

dilakukan yaitu di di Jeny Moslem 

Gallery pada saat event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 berlangsung. 

Dengan objek penelitian ini fokus kepada 

aktivitas marketing communication 

dalam event Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020 pada PT. Mediatama 

Binakreasi sebagai penyelenggara 

pameran online tersebut. 

Adapun metode pengumpulan data 

dengan observasi melakukan wawancara 

terstruktur dengan supervisior, project 

officer dan exhibitor serta berpartisipasi 

sebagai salah satu team di marketing 

communication event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. etode 

analisis data yang digunakan yaitu 
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metode analisis kualitatif bersifat 

deskriptif dengan menganalisis data-data 

kualitatif, seperti dalam bentuk kalimat, 

flowchart. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Marketing communication memiliki 

beberapa jenis aktivitas didalam 

perusahaan seperti membuat brand  

awareness untuk perusahaan, melakukan 

aktivitas online, menjalani hubungan 

dengan relasi dan mendapatkan support 

dari stakeholder, government, asosiasi 

serta exhibitor. Sesuai dengan apa yang 

dikerjakan oleh penulis pada saat 

melakukan magang dan interview dengan 

beberapa team di event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 ini dimana 

untuk segala aktivitas marketing 

communication setelah melakukan 

wawancara yaitu adanya arahan dari 

supervisior dan project officer serta 

partisipasi dengan exhibitor, maka 

penulis akan membahas mengenai 

aktivitas marketing communication 

dalam memasarkan event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 pada 

PT. Mediatama Binakreasi. 

Aktivitas yang dilakukan sebagai 

marketing communication yaitu 

memasarkan event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 dan 

membangun relasi serta mendapatkan 

exhibitor pada event tersebut. Berikut 

penjelasan mengenai aktivitas yang 

dilakukan: 

1. Memasarkan Event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

Event Pameran Online yang 

diadakan oleh PT. Mediatama 

Binakreasi yaitu Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 

merupakan event pameran fashion 

online pertama yang diselenggarakan 

di aplikasi Shopee. Dalam 

bekerjasama dengan Shopee maka tim 

marketing communication 

memasarkan event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 secara 

digital/online. Adapun cara-cara yang 

dilakukan dalam memasarkan event 

tersebut yaitu: 

a. Membuat target influencer dengan 

minimal memiliki 10 ribu followers 

untuk melakukan posting poster 

digital yang telah dibuat oleh tim 

design Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020 di Instagram 

serta melakukan instastory dengan 

memberikan link di instastory 

mereka sehingga memudahkan para 

viewers tinggal swipe up dan bisa 

mengakses langsung link event 

IMFW Online 2020 di Shopee. 

b. Melaksanakan pre-event fashion 

talk live IG setiap 2x seminggu 

untuk meningkatkan brand 

awareness dan engagement 

instagram yang merupakan media 

promosi online utama dengah total 

followers di Instagram 12,6 ribu 

dengan dibantu oleh tim program 

dalam menyiapkan konten talkshow 

dengan para designer sesuai dengan 

topik yang mereka pahami. 

c. Melakukan promosi dengan 

melakukan post dan story di 

instagram sesuai dengan jadwal dan 

menyesuaikan dengan jam sibuk 

ketika orang memainkan instagram 

agar menaikan engagement. 

d. Melakukan giveaway barang dari 

brand designer setiap minggu 
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setelah fashion talk untuk menarik 

engagement dan interest followers 

di instagram. 

e. Menampilkan poster digital dan 

judul promosi menarik di aplikasi 

Shopee. Dengan menampilkan 

Poster di Landing Page (LP), Top 

Header Banner, Up Shopee Live di 

aplikasi Shopee. 

 

2. Menjalin hubungan serta 

mendapatkan exhibitor. 

Aktivitas lain yang dilakukan yaitu 

sebagai marketing communication 

dalam event Indonesia Modest 

Fashion Week yaitu menjalin 

hubungan serta bagaimana 

mendapatkan exhibitor untuk Event 

Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020.  

Dalam menjalin hubungan dengan 

exhibitor penulis melakukan greeting 

via whatsapp kepada calon exhibitor 

dan memberikan surat mengenai 

apakah berminat atau tidak calon 

exhibitor untuk mengikuti event 

tersebut setelah itu apabila pada tahap 

menghubungi via whatsapp tidak 

direspon maka penulis melanjutkan 

strategi dengan melakukan 

telemarketing.  

Berikut flowchart dalam proses 

memasarkan event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. 

Gambar 1. Flow chart proses 

pemasaran event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 

 
Sumber: Hasil data olahan 2020 

 

Pembahasan 

Sesuai dengan tujuan marketing 

communication yaitu menaikan brand 

awareness dalam suatu perusahaan atau 

event maka aktivitas marketing 

communication event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 salah satunya 

yaitu memasarkan event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

menggunakan promosi online melalui 

aplikasi instagram dan Shopee sudah 

dikatakan berhasil. Dengan strategi yang 

digunakan yaitu menggunakan marketing 

influencer kategori modest fashion 

merupakan hal yang tepat karena 

engagement yang dimiliki cukup besar 
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dan dapat menarik visitor lebih banyak 

untuk bergabung ke dalam event ini, 

namun dalam target influencer yang telah 

dibuat tidak semua influencer yang event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 sesuai dengan kriteria salah satunya 

memiliki followers minimal 10 ribu di 

Instagram jadi terkendala untuk sesuai 

rencana dalam mengadakan promosi 

melalui instastory dengan cara swipe up 

agar langsung mengakses ke aplikasi 

Shopee dan event Indonesia Modest 

Fashion Week. Untuk mengadakan pre 

event fashion talk show dan giveaway 

sudah dilakukan dan cukup memberikan 

atensi yang bagus serta memberikan 

engagement dan menambah followers di 

Instagram karena banyaknya promosi 

serta konten yang diberikan di media 

sosial. Poster digital yang telah 

ditampilkan di aplikasi Shopee juga 

memberikan dampak meningkatnya 

pengunjung yang hadir ke Event IMFW 

Online 2020 khususnya di Landing Page 

dan Top Header Banner.  

Aktivitas lain dari marketing 

communication lakukan yaitu 

menghubungi serta mendapatkan 

exhibitor. Informasi yang dibuat cukup 

banyak dan melalui aplikasi Whatsapp 

yang calon exhibitor tidak terlalu 

menangkap informasi secara cepat karena 

informasi yang diberikan tidak secara 

jelas, singkat, pada dan lugas sehingga 

calon exhibitor cenderung tidak 

merespon atau hanya sekedar membaca 

isi pesan yang disampaikan. Namun 

dengan melakukan follow-up kepada 

calon exhibitor dengan menyampaikan 

informasi kembali secara jelas, singkat 

padat dan lugas maka akhirnya calon 

exhibitor merespon dan memberikan 

keputusan berminat atau tidak untuk ikut 

kedalam event IMFW Online 2020. 

Kelemahan penelitian ini yaitu dalam 

penyajian informasi mengenai aktivitas 

marketing communication dalam event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 dalam melakukan kegiatan 

memasarkan event hanya bergantung 

pada satu platform saja yaitu Shopee dan 

Instagram dan kurang memaksimalkan 

platform lain.  

Kelebihan penelitian ini yaitu dalam 

penyajian informasi mengenai aktivitas 

marketing communication dalam event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 adalah memberikan informasi 

mengenai cara-cara dalam memasarkan 

suatu event dan menjelaskan proses 

dalam menghubungi serta mendapatkan 

exhibitor dalam event IMFW Online 

2020. 

 

KESIMPULAN 

Berikut kesimpulan dalam aktivitas 

marketing communication pada event 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 pada PT Mediatama Binakreasi : 

Aktivitas marketing communication 

yaitu memasarkan event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

memiliki beberapa cara yaitu dengan 

membuat target influencer, melaksanakan 

pre-event fashion talkshow, membuat 

giveaway, melakukan post dan story rutin 

di media sosial dan menampilkan poster 

digital di aplikasi Shopee dengan 

menampilkan landing page, top header 

banner dan up Shopee Live. Cara tersebut 

sudah dilakukan dan berjalan dengan 

lancar. 

Dalam menghubungi serta mendapat 

exhibitor dilakukan melalui aplikasi 
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Whatsapp dengan memberikan informasi 

yang tidak langsung ke tujuan pesan 

membuat calon exhibitor kurang dalam 

memberikan respon serta perlu di follow-

up kembali dengan tujuan pesan yang 

jelas sehingga menarik calon exhibitor 

untuk merespon dan memberi keputusan 

berminat atau tidaknya untuk 

berpartisipasi dalam event IMFW Online 

2020. 

 

SARAN 

Dalam menyampaikan informasi 

kepada exhibitor sudah sesuai dengan 

prosedur namun perlu ditingkatkan 

kembali mengenai pemberian tujuan 

pesan yang jelas, singkat, padat dan lugas 

karena exhibitor ingin langsung 

mengetahui poin apa yang ingin 

disampaikan oleh tim marketing 

communication Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 
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ABSTRACT 

This research conducted to find out and analyze the influence of Korean brand ambassadors and sales 

promotions toward consumers buying interest of Clio Professional in South Jakarta. This research used an 

associative method and quantitative approach. The population of this research are female consumers used 

Clio cosmetic products, using Purposive Sampling technique with Proportional Stratified Random 

Sampling method. Determining the number of samples was 80 respondents. Data questionnaires and 

literature study are research techniques, while data were analyzed using validity test, reliability test, 

classical assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test and determination coefficient test 

using the SPSS program 25.0 version. Based on the result of the data analysis method, the Korean brand 

ambassador variable had no effect and significant toward consumer buying interest of Clio Professional 

that t arithmetic < t table that is equal to -2,080. Sales promotion variable has a greater and significant 

influence on consumer buying interest that t arithmetic > t table that is equal to 4,117. The determination 

R square value is 0.255 indicates that 25.5% of consumer interest are influenced by Korean brand 

ambassadors and sales promotions. The Remaining value of 74.5% is influenced by other variables not 

included in this research. 

 

Keywords: Brand Ambassador, Buying Interest, Sales Promotion 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh brand ambassador Korea 

dan promosi penjualan terhadap minat beli konsumen Clio Professional di Kota Jakarta Selatan. Bentuk 

metode dalam penelitian ini adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini 

merupakan konsumen wanita yang menggunakan produk kosmetik Clio, menggunakan teknik Purposive 

Sampling dengan metode Proportional Stratified Random Sampling. Penentuan jumlah sampel didapatkan 

sebanyak 80 orang responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka, 

sedangkan dalam teknik analisis data dilakukan uji validitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, 

uji hipotesis dan uji koefisien determinasi menggunakan program SPSS versi 25.0. Berdasarkan hasil uji 

secara parsial, variabel brand ambassador Korea tidak berpengaruh dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen Clio Professional dengan nilai t hitung < t tabel sebesar -2,080. Sedangkan variabel promosi 

penjualan memiliki pengaruh yang lebih besar dan signifikan terhadap minat beli konsumen dengan nilai t 

hitung > t tabel sebesar 4,117. Koefisien determinasi nilai R sebesar 0,255 menunjukkan bahwa 25,5% 

minat beli konsumen dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu brand ambassador Korea dan promosi 

penjualan. Sementara nilai yang tersisa sebesar 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas 

pada penelitian ini. 

 

Kata kunci: Brand Ambassador, Minat Beli Konsumen, Promosi Penjualan 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan budaya Korea di dunia 

sangat pesat dan meluas dalam dua 

dekade terakhir. Hal ini didukung dengan 

adanya perkembangan teknologi 

informasi yang mudah diakses secara 

publik sehingga fenomena dari dampak 

“Korean Wave” (berupa musik, drama 

dan variety show mengenai budaya 

Korea) mudah dijumpai di beberapa 

belahan dunia termasuk di Indonesia. 

Melalui platform percakapan terbesar 

Twitter diperoleh sebesar 6,1 miliar tweet 

tentang K-Pop di Twitter secara global. 

Twitter menjadi komunitas global untuk 

20 negara yang paling banyak 

membicarakan K-Pop dan Indonesia 

menempati urutan kelima sebagai negara 

teratas.  

Melihat maraknya fenomena Korean 

Wave di berbagai belahan dunia 

menjadikan kesempatan bagus bagi 

perusahaan untuk menarik konsumen 

yang memiliki antusias terhadap K-Pop 

dengan cara menjadikan selebriti K-Pop 

sebagai brand ambassador. Menurut 

Shimp dalam Wulandari (2019: 5) 

“selebriti digunakan karena nilai jual dari 

ketampanan, keberanian, talenta yang 

dimiliki dari masing-masing bidang 

berbeda, keanggunan, kekuatan, dan daya 

tarik lainnya yang mampu mewakili daya 

tarik yang memang diinginkan oleh 

merek yang diiklankan.” 

Clio atau Clio Professional adalah 

merek kosmetik berwarna pertama yang 

didirikan di Korea Selatan di bawah 

naungan Clio Corporation pada tahun 

1993 dan menempati urutan kesembilan 

dengan indeks popularitas sebesar 

684,651 sebagai perusahaan kecantikan 

Korea tahun 2020 yang dirilis oleh The 

Korean Institute of Corporate 

Reputation. Sejak tahun 2008  

Clio Professional memiliki model 

brand ambassador yang merupakan 

selebriti populer Korea, mulai dari aktris, 

penyanyi, hingga idol. Pada tahun 2021, 

Clio menunjuk boy group Stray Kids 

sebagai model brand ambassador kedua 

laki-laki setelah Kim Woo Seok di tahun 

2020. Stray Kids memiliki perolehan 

indeks popularitas menurut The Korean 

Business Research Institute dengan total 

sebesar 10,003,321 suara yang 

dikumpulkan mulai Januari – Desember 

2020 (Rekorea, 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa Stray Kids termasuk 

sebagai kategori boy grup asal Korea 

yang paling diminati. 

Terpilihnya Stray Kids sebagai brand 

ambassador dilakukan Clio dalam rangka 

promosi peluncuran produk kosmetik 

kolaborasi Clio X Stray Kids yang 

memiliki tagline 21SS Spicy. Salah satu 

promosi Clio X Stray Kids yang 

dilakukan Clio adalah berupa pemberian 

bonus photocard dan photo id bergambar 

member Stray Kids secara random pada 

setiap pembelian produk Stray Kids 

selama periode event yang telah 

ditentukan. Promosi penjualan dilakukan 

untuk sebuah penawaran tertentu dengan 

masa berlaku yang terbatas. Selain itu 

tujuan dari promosi penjualan yang 

dilakukan perusahaan adalah untuk 

membujuk pelanggan dan 

mempengaruhinya sehingga memiliki 

minat untuk berbelanja lebih banyak dan 

lebih sering (Sukirno, 2017: 237). 

 

METODE PENELITIAN 

Bentuk metode dalam penelitian ini 

adalah asoasiatif dengan pendekatan 
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kuantitatif. Menurut Jaya (2020: 6-7), 

metode penelitian kuantitatif merupakan 

sebuah petunjuk dalam mengukur 

variable menggunakan ukuran dari 

jumlah responden atau sampel yang 

dijadikan penentu persentase. Penelitian 

ini dilaksanakan dalam jangka waktu 

kurang lebih 6 (enam) bulan, yaitu 

dimulai pada bulan Maret – Agustus 

2021. Adapun populasi dalam penelitian 

ini merupakan wanita berusia 21 – 25 

tahun yang berjumlah 400,325 jiwa. 

Teknik sampling yang digunakan adalah 

Purposive Sampling dengan pendekatan 

Proportional Stratified Random 

Sampling. Besaran sampel dihitung 

menggunakan rumus Slovin dengan 

margin of error 5% sehingga didapatkan 

hasil sebesar 80 responden. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu brand ambassador Korea (X1) dan 

promosi penjualan (X2) sebagai variabel 

independen. Sedangkan minat beli 

konsumen (Y) sebagai variabel 

dependen. Pengumpulan data penelitian 

dilakukan menggunakan kuesioner atau 

angket kepada responden yang diberikan 

bobot berdasarkan tingkat dari 

kepentingan model skala atau Skala 

Likert (Sugiyono dalam Rukajat, 2018: 

27). Data hasil jawaban responden 

kemudian di analisis melalui uji data yang 

terbagi menjadi tiga, yaitu uji instrumen 

(uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi 

klasik (uji normalitas, uji 

heterokedastisitas, uji multikolinearitas, 

uji regresi berganda) dan uji hipotesis (uji 

t, uji f, uji koefisien). Pengujian analisis 

data dilakukan menggunakan program 

komputer SPSS versi 25.0 for windows. 

 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh antara variabel independen, 

yaitu brand ambassador Korea (X1) dan 

promosi penjualan (X2) terhadap variabel 

dependen minat beli konsumen (Y). 

Sebelum melihat adanya pengaruh dari 

variabel indepen terhadap variabel 

dependen, data yang dimiliki harus valid 

dan reliabilitas terlebih dahulu. Selain itu 

untuk melihat apakah data memiliki 

penyebaran yang baik atau tidak 

dilakukan melalui uji asumsi klasik. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 80 

Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 11.86774651 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .072 

Positive .053 

Negative -.072 

Test Statistic .072 

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

sumber: hasil data olahan, 2021 

 

Sebuah data dikatakan normal apabila 

hasil output test of normality dengan 

signifikansi (sig) > 0,05. Sehingga 

berdasarkan hasil dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov pada tabel 1 

dibawah ini, maka variabel dalam 

penelitian ini berdistribusi secara normal, 

karena Asymp. Sig. yang didapat sebesar 

0,200 > 0,05 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 52.825 6.692 7.894 .000   

Brand Ambassador 
Korea 

-.338 .163 -2.080 .041 .240 4.160 

Promosi Penjualan .785 .191 4.117 .000 .240 4.160 

a. Dependent Variable: Minat Beli Konsumen 

sumber: hasil data olahan, 2021 
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Berdasarkan hasil dari uji 

multikolinearitas pada tabel 2 variabel 

brand ambassador Korea (X1) dan 

promosi penjualan (X2) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

yang terjadi antar variabel di dalam 

model regresi karena nilai tolerance (> 

0,10) dan VIF (< 10,00).  

 

Gambar 1. Grafik Scatterplot 

 
sumber: hasil data olahan, 2021 

 

Berdasarkan hasil uji 

heteroskedastisitas pada gambar 1, dapat 

terlihat bahwa scatterplot yang berasal 

dari titik-titik hasil pengolahan data 

menyebar, baik di atas 0 maupun di 

bawah titik origin (nol) yang terdapat 

pada sumbu Y serta tidak terlihat adanya 

pola yang teratur. Ini menandakan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap 

model regresi sehingga model regresi 

pada penelitian ini dapat digunakan. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear 

Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 52.825 6.692 7.894 .000   

Brand Ambassador 

Korea 

-.338 .163 -2.080 .041 .240 4.160 

Promosi Penjualan .785 .191 4.117 .000 .240 4.160 

a. Dependent Variable: Minat Beli Konsumen 

sumber: hasil data olahan, 2021 

 

Berdasarkan hasil uji regresi linear 

berganda pada tabel 3, adapun standar 

persamaan dari linear berganda adalah Y 

= 52,825 + (-0,338) X1 + 0,785 X2 + e. 

Hasil yang ditunjukkan dari koefisien 

berganda bernilai negatif maka 

menandakan bahwa setiap pertambahan 

brand ambassador Korea sebesar 1, maka 

akan menyebabkan penurunan dari minat 

beli konsumen. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear 

Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 52.825 6.692 7.894 .000   

Brand Ambassador 

Korea 

-.338 .163 -2.080 .041 .240 4.160 

Promosi Penjualan .785 .191 4.117 .000 .240 4.160 

a. Dependent Variable: Minat Beli Konsumen 

sumber: hasil data olahan, 2021 

 

Hasil uji signifikansi t pada tabel 4, 

menunjukkan nilai sebagai berikut: 

1. Variabel brand ambassador Korea 

(X1) memiliki nilai t hitung -2,080 < t 

tabel 1,994 dengan angka signifikansi 

(sig,) 0,041 < 0,05, sehingga H1 

ditolak. 

2. Variabel promosi penjualan (X2) 

memiliki nilai t hitung 4,117 > t tabel 

1,994 dengan angka signifikansi (sig.) 

0,000 < 0,05, sehingga H2 diterima. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Simultan F 

Model 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 52.825 6.692 7.894 .000   

Brand Ambassador 

Korea 

-.338 .163 -2.080 .041 .240 4.160 

Promosi Penjualan .785 .191 4.117 .000 .240 4.160 

a. Dependent Variable: Minat Beli Konsumen 

sumber: hasil data olahan, 2021 

 

Berdasarkan hasil uji F pada tabe 5, 

brand ambassador Korea (X1) dan 

promosi penjualan (X2) secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen (Y), karena 
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menunjukkan nilai F hitung 13,202 > F 

tabel 0,321 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .505a .255 .236 12.021 

sumber: hasil data olahan, 2021 

 

Berdasarkan tabel 6, nilai R square 

atau koefisien determinasi sebesar 0,255 

atau 25,5%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa angka 25,5% minat beli konsumen 

dipengaruhi oleh variabel independen 

yang terdapat pada penelitian ini, yaitu 

brand ambassador Korea (X1) dan 

promosi penjualan (X2). Sementara nilai 

yang tersisa sebesar 74,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dibahas pada 

penelitian ini.  

 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini variabel brand 

ambassador Korea (X1) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen (Y). Berdasarkan hasil uji 

korelasi variabel brand ambassador 

Korea hanya memiliki pengaruh sebesar 

9,12% yang artinya lebih kecil terhadap 

minat beli konsumen. Hal tersebut 

disebabkan oleh karakteristik responden 

yang didominasi oleh mahasiswi berusia 

21 – 25 tahun yang masih membelanjakan 

kebutuhannya menggunakan uang saku. 

Berdasarkan karakteristik tersebut 

mahasiswi berusia 21-23 tahun 

merupakan usia awal kedewasaan 

perempuan memiliki kebutuhan untuk 

membuat penampilan yang lebih menarik 

dengan penggunaan makeup, dengan 

sumber pendapatan berupa uang saku 

wanita akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan pembelian produk. Jika 

melihat proses keputusan pembelian 

menurut Kotler dalam Nurcahyo 

(2016:57) bahwa lima tahapan yang 

dilakukan konsumen sebelum melakukan 

pembelian produk, yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, 

pengevaluasian alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku setelah 

pembelian. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan konsumen terhadap 

produk kosmetik Clio tidak didasari oleh 

faktor brand ambassador, melainkan 

beauty vlogger karena dianggap lebih 

mampu mengedukasi konsumen dalam 

ber-make up. 

Berbeda dengan variabel X1 dalam 

penelitian ini, variabel promosi penjualan 

(X2) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli konsumen (Y) 

dengan persentase sebesar 21,34% yang 

lebih besar dari brand ambassador Korea. 

Hal ini ditunjukkan melalui hasil 

rekapitulasi jawaban responden dengan 

persentase sebesar 89,75% bahwa bentuk 

promosi penjualan yang dilakukan Clio 

berupa bonus pembelian atau hadiah 

photocard bergambar member Stray Kids 

dapat merepresentasikan minat 

konsumen atau penggemar K-Pop. 

Promosi penjualan dilakukan untuk 

sebuah penawaran tertentu dengan masa 

berlaku yang terbatas. Selain itu tujuan 

dari promosi penjualan yang dilakukan 

perusahaan adalah untuk membujuk 

pelanggan dan mempengaruhinya 

sehingga memiliki minat untuk 

berbelanja lebih banyak dan lebih sering 

(Sukirno, 2017: 237). 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, adapun 

kesimpulan diperoleh sebagai berikut: 

1. Brand ambassador Korea tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap 

minat beli konsumen Clio 

Professional.  

2. Promosi penjualan berpengaruh dan 

signifikan terhadap minat beli 

konsumen Clio Professional.  

3. Brand ambassador Korea dan promosi 

penjualan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli konsumen Clio Professional. 

 

SARAN 

Saran yang dapat penulis berikan dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Clio Professional diharapkan mampu 

memilih idola atau trendsetter yang 

sesuai dengan target konsumen 

kosmetik pada umumnya yaitu wanita. 

Diperlukan brand ambassador yang 

tidak hanya berperan sebagai face of 

brand, tetapi sosok yang memiliki 

relevansi atau latar belakang yang 

sesuai dengan karakteristik produk.  

2. Clio Professional perlu melakukan 

inovasi sehingga bonus yang didapat 

oleh konsumen merupakan imbalan 

yang sebanding atas harga yang 

dibayarkan untuk produk.  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

agar menggunakan variabel lain yang 

tidak terdapat dalam penelitian ini seperti 

citra merek, bauran pemasaran, kualitas 

layanan, harga dan lain sebagainya 

melalui berbagai sumber referensi yang 

terkait. Sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbahan perusahaan dalam 

melakukan kegiatan pemasaran dan 

mempromosikan mereknya. 
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ABSTRACT 

The development of this adult corporate world is experiencing a fairly rapid increase. This encourages 

companies to meet demand from a consumer’s own needs. And so, companies must implement an 

appropriate marketing with the market conditions at hand. Companies generally also utilize means of 

communication that include: advertising, sales promotion, direct marketing, and personal selling. Amana 

Venue wears marketing that is, personal selling with advertising aids. The research aims to find out how 

much social media influence as an advertising aid in the implementation of direct personal selling activities 

on Amana Venue. The research method used in the study is a method of qualitative data analysis by making 

observations and plunging directly into the implementation of direct personal selling activities at Amana 

Venue. Social media as an advetising aid is highly influential in the direct process of personal sales and is 

also able to influence consumer decisions in purchasing a product or service contained in Amana Venue. 

 

Keywords: Advertising, Amana Venue, Personal Selling, Sosial Media 

 

ABSTRAK 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini mendorong 

perusahaan untuk memenuhi permintaan dari suatu kebutuhan konsumen itu sendiri. Maka dari itu, 

perusahaan harus menerapkan suatu pemasaran yang tepat dengan kondisi pasar yang dihadapi. Perusahaan 

umumnya juga memanfaatkan sarana komunikasi yang meliputi: periklanan, promosi penjualan, pemasaran 

langsung, dan penjualan langsung secara pribadi. Amana Venue memakai pemasaran yaitu penjualan 

langsung secara pribadi dengan alat bantu periklanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh media sosial sebagai alat bantu periklanan dalam pelaksanaan kegiatan penjualan langsung 

secara pribadi pada Amana Venue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kualitatif dengan melakukan pengamatan dan terjun secara langsung ke dalam pelaksanaan 

kegiatan penjualan langsung secara pribadi di Amana Venue. Media sosial sebagai alat bantu periklanan 

sangat berpengaruh dalam proses penjualan pribadi secara langsung dan juga mampu mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa yang terdapat di Amana Venue. 

 

Kata kunci: motivasi, potensi diri, pendidikan Taman Kanak-Kanak 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini 

mengalami peningkatan yang cukup 

pesat. Peningkatan ini disebabkan karena 

kebutuhan manusia yang semakin 

beragam. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk memenuhi permintaan dari suatu 

kebutuhan konsumen itu sendiri. Untuk 

dapat menarik konsumen untuk 

melakukan pembelian, maka perusahaan 

harus menerapkan suatu pemasaran yang 

tepat dalam kondisi pasar yang dihadapi.  

Kondisi ini tentu akan menuntut setiap 

perusahaan untuk mengembangkan 

kreativitas masing-masing, agar mampu 

bersaing dalam mendapatkan konsumen, 

dan dalam hal ini diperlukan bagian 

marketing venue untuk memasarkan 

venue-venue yang ada, sesuai dengan 

fungsi divisi marketing itu sendiri yaitu 

menarik para client untuk memakai venue 

tersebut untuk eventnya. 

Perusahaan umumnya memanfaatkan 

sarana komunikasi yang meliputi: 

periklanan (advertising), promosi 

mailto:dhea.chairulnisa.an17@mhsw.pnj.ac.id
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penjualan (sales promotion), pemasaran 

langsung (direct marketing), dan 

penjualan langsung secara pribadi 

(personal selling). Hal ini ditujukan agar 

konsumen lebih mengenal produk atau 

jasa yang dijual oleh perusahaan. 

Pada umumnya, perusahaan 

menggunakan sarana komunikasi 

personal selling karena dianggap 

merupakan alat paling efektif yang dapat 

digunakan pada tahap-tahap dalam proses 

pembelian misalnya, tahap 

pengedukasian produk ke pasar, tahap 

pengedukasian produk atau jasa kepada 

konsumen, proses negosiasi, dan tahap 

pembelian. Namun Amana Venue tidak 

hanya menggunakan satu alat saja untuk 

memasarkan produk atau jasa yang 

hendak dijual. Amana Venue juga 

menggunakan alat bantu advertising 

untuk membantu sarana komunikasi 

personal selling untuk menjual produk 

atau jasa yang dimiliki oleh Amana 

Venue.  

Alat bantu advertising memang saat 

ini sangat dilirik dan digunakan oleh para 

calon konsumen. Alat bantu advertising 

yang digunakan oleh Amana Venue 

adalah aplikasi social media yang 

memang sedang marak digunakan oleh 

banyak orang. Seperti Instagram, 

Youtube, WhatsApp Bussiness, dan juga 

E-mail. Tentu saja setiap aplikasi dan 

platform tersebut berbeda-beda memiliki 

pengaruh yang berbeda-beda. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode analisis data yang dipilih 

adalah metode kualitatif data. Proses 

yang dilakukan adalah dengan melalui 

pengamatan dan terjun secara langsung 

dan bukan dari dasar-dasar perhitungan. 

Pengamatan yang dilakukan dengan 

terlibat langsung dalam kegiatan personal 

selling dan juga pelaksanaan event yang 

diselenggarakan di Amana Venue. 

Pengamatan ini dilakukan selama kurang 

lebih 4 bulan dimulai dari bulan Agustus 

2020 hingga Desember 2020.  

Jenis penjelasan untuk penelitian ini 

adalah deskriptif, karena di dalam 

penelitian ini penulis hanya memaparkan 

atau menggambarkan keadaan Amana 

Venue melalui hasil analisis. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arikunto 

(2010:3) “Deskripsi yang berarti 

memaparkan atau menggambarkan 

sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, 

situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-

lain”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membuat deskrisi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, aktual dan 

akurat berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar peristiwa yang 

diselidiki dan diamati. 

Teknik pengumpulan data penelitian 

ini adalah observasi langsung. Observasi 

langsung merupakan teknik yang 

dilaksanakan dengan cara terjun langsung 

ke lapangan di mana objek penelitian 

tersebut berada. Penulis melakukan 

observasi langsung untuk mengetahui 

pengaruh sosial media terhadap proses 

pelaksanaan personal selling di Amana 

Venue. Penulis observasi secara langsung 

dengan menjadi pelaku personal selling 

itu sendiri.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, aplikasi dan juga 

platform sosial media yang digunakan 

untuk alat bantu advertising pada 
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pelaksanaan personal selling pada 

Amana Venue sangatlah berdampak 

besar. Hal tersebut didorong dengan terus 

meningkatnya pengikut atau followers 

yang dimiliki oleh sosial media Instagram 

Amana Venue serta meningkatnya 

pengikut atau subscriber di Youtube 

Amana Venue. Untuk platform atau 

aplikasi penunjang follow up klien seperti 

WhatsApp Bussiness dan juga E-mail 

sangat juga membantu untuk proses 

personal selling itu sendiri. 

Dengan adanya sosial media sebagai 

alat bantu advertising, membuat 

perkembangan yang signifikan dari segi 

pemesanan di Amana Venue itu sendiri. 

Tercatat dari penulis membuat jurnal ini 

(5 Februari 2021), pemesanan di Amana 

Venue sudah penuh di akhir pekan 

sampai bulan Juni. 

Dan platform-platform pendukung 

juga sangat memudahkan staff di Amana 

Venue untuk mengkoordinasikan data 

yang ada. 

 

Pembahasan 

Dalam pelaksanaan personal selling di 

Amana Venue, sistem advertising juga 

membantu sales Amana Venue untuk 

menarik minat pasar dan konsumen yang 

berprospek untuk menghubungi sales 

Amana Venue. Alat bantu advertising 

yang digunakan oleh Amana Venue 

untuk pelaksanaan personal selling yaitu 

platform aplikasi Instagram, WhatsApp 

Bussiness, E-mail, dan Youtube. 

1. Instagram  

Saat ini, instagram merupakan alat 

promosi yang sangat efektif untuk 

banyak orang dan juga perusahaan. 

Kecenderungan parapengguna internet 

dan juga telepon genggam lebih 

tertarik pada bahasa visual.   

Dibandingkan dengan media sosial 

lainnya, instagram lebih 

memaksimalkan fitur-fitur yang 

dimilikinya untuk komunikasi melalui 

foto dan video. Ketika sebuah platform 

atau aplikasi didominasi bahasa visual, 

mulailah para pelaku bisnis 

memanfaatkan peluang. Media sosial 

instagram sangat unik dengan gaya 

promosi yang variatif. Dengan 

menikmati rangkaian foto yang estetis 

dan sangat menarik perhatian. 

Penerapan promosi pun sangat 

berpengaruh dan dapat diterapkan.  

Dan juga didukung dengan 

komunikasi yang bagus untuk 

membantu dalam pelaksanaan 

promosi. 

Pihak digital marketing yang 

informatif melalui Direct Message 

instagram pun dapat menjadi gerbang 

utama para konsumen untuk 

menghubungi sales Amana Venue.  

Pada setiap perhelatan acara pun, 

pihak sales mendokumentasikan acara 

dalam bentuk instastory berdurasi 15 

detik yang memperlihatkan acara 

tersebut sedang terlaksana di Amana 

Venue. 

 

2. WhatsApp Bussiness 

Setelah melakukan direct message, 

konsumen diarahkan oleh pihak digital 

marketing untuk menghubungi sales 

Amana Venue via WhatsApp. Nomor 

telepon WhatsApp sales Amana 

Venue pun dapat dihubungi secara 

langsung dengan menekan atau 

mengklik website yang ada di biografi 

instagram Amana Venue. 
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Tahapan tersebut terbukti sangat 

ampuh dan membuat para konsumen 

dapat menanyakan lebih banyak hal 

mengenai Amana Venue. Seperti 

fasilitas venue, pricelist sewa venue, 

pricelist package venue, dan lain 

sebagainya.  

Platform WhatsApp Bussiness 

telah dilengkapi dengan fitur-fitur 

bisnis seperti katalog. Sehingga pihak 

Amana Venue dapat membuat katalog 

di fitur WhatsApp Bussiness tersebut 

yang bisa di akses kapan saja oleh 

konsumen.  

Melalui WhatsApp Bussiness pun, 

para konsumen dapat melakukan 

appoinment untuk kunjungan site 

inspection atau survei langsung ke 

Amana Venue. 

 

3. E-mail Marketing 

Tidak hanya platform-platform 

diatas yang dipakai sebagai alat bantu 

advertising dalam menjalankan 

kegiatan personal selling. Tetapi 

Amana Venue juga menggunakan E-

mail Marketing sebagai alat bantu 

advertising lainnya. Jenis e-mail ini 

berhasil menjadi salah satu metode 

marketing yang menjanjikan.  

E-mail Marketing dapat membantu 

Amana Venue membangun relasi yang 

baik dengan customer sekaligus 

menyediakan informasi mengenai 

produk yang ada di Amana Venue.  

Dibandingkan dengan metode dan 

platform lain, e-mail marketing 

memang sedikit lebih kuno. Dimana 

saat ini, social media marketing 

lainnya memudahkan customer untuk 

langsung mengomentari produk yang 

diberikan.  

Namun, dari segi membangun 

hubungan jangka panjang dengan 

customer, e-mail marketing ini dapat 

dikatakan lebih tepat.  Karena 

membuat customer tidak hanya 

membaca e-mail yang dikirimkan 

Amana Venue tentang produk yang 

ditawarkan.  Customer juga akan 

menunggu e-mail lainnya dari Amana 

Venue mengenai produk-produk yang 

baru. 

 

4. Youtube 

Tidak hanya melalui platform 

instagram dan WhatsApp Bussiness 

yang digunakan dalam sistem 

advertising, Amana Venue juga 

memanfaatkan YouTube sebagai salah 

satu alat bantu advertising.  

Dalam YouTube sendiri, pihak 

digital marketing dapat menjelaskan 

secara visual tentang Amana Venue 

secara lengkap. Dan dapat 

membubuhkan nomor yang dapat 

dihubungi untuk pertanyaan-

pertanyaan yang dapat diajukan oleh 

penonton atau viewers YouTube 

tersebut. 

Namun dibandingkan dengan 

Instagram dan juga WhatsApp 

Bussiness, YouTube tidak terlalu 

membantu pelaksanaan personal 

selling di Amana Venue. 

Hal tersebut dikarenakan, pihak 

digital marketing Amana Venue 

sangat jarang untuk mengunggah 

video tentang Amana Venue di situs 

YouTube tersebut.  

Pernyataan diatas dibuktikan 

dengan jumlah subscriber Amana 

Venue yang masih terbilang sedikit 
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sekali dibandingkan pengikut akun 

Amana Venue di Instagram. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis secara langsung, menyatakan 

bahwa sosial media sebagai alat bantu 

advertising dalam kegiatan personal 

selling pada Amana Venue sangatlah 

membantu dan juga berpengaruh besar 

baik untuk sistem personal selling itu 

sendiri dan juga untuk penjualan di 

Amana Venue yang terbukti meningkat 

sangat pesat. 
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ABSTRACT 

This research aims to examine and analyze the influence of green product and green packaging towards 

green purchasing behavior partially and simultaneously on generation Z consumers in Depok. This 

research is causal associative research with quantitative approach. Samples were selected by using 

purposive sampling method with a hundred respondents in total calculated with Slovin formula. The result 

of this research indicates that this research is qualified of normal distribution which is 0.200 > 0.05. The 

regression equation model Y = -22.619 + 1.210X1 + 0.340X2 + e indicates the research is feasible to use. 

Based on partial correlation, green product affects green purchasing behavior by 61.93% while green 

packaging affects green purchasing behavior by 48.30%. Green purchasing behavior is influenced by green 

product and green packaging by 64.6% while the rest 35.4% are influenced by other variables. The result 

of this research shows there is a significant positive effect between green product and green packaging on 

green purchasing behavior both partially and simultaneously. It shows that green product and green 

packaging can be used as a strategy for organizations to increase the green purchasing behavior of 

generation Z consumers in Depok as an effort to minimize pollution and environmental damage. 

 

Keywords: Green Packaging, Green Product, Green Purchasing Behavior 

 

ABSTRAK 

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

product dan green packaging terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan pada konsumen generasi Z di 

Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Metode 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan total sampel menggunakan rumus Slovin 

sebanyak seratus responden. Penelitian ini memenuhi syarat distribusi normal yaitu 0,200 > 0,050. Model 

persamaan regresi Y = -22,619 + 1,210X1 + 0,340X2 + e menunjukkan penelitian layak untuk digunakan. 

Berdasarkan hasil korelasi parsial, variabel green product memberikan pengaruh terhadap perilaku 

konsumsi ramah lingkungan sebesar 61,93%, sedangkan variabel green packaging memberikan pengaruh 

terhadap perilaku konsumsi ramah lingkungan sebesar 48,30%. Variabel perilaku konsumsi ramah 

lingkungan dipengaruhi oleh variabel green product dan green packaging sebesar 64,6%, sedangkan 35,4% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan pada penelitian ini. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel green product dan green packaging terhadap perilaku 

konsumsi ramah lingkungan baik secara parsial maupun simultan. Hal tersebut menandakan bahwa variabel 

green product dan green packaging dapat digunakan sebagai strategi bagi organisasi ataupun pelaku bisnis 

untuk meningkatkan perilaku konsumsi ramah lingkungan konsumen generasi Z di Kota Depok dalam 

upaya meminimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

 

Kata Kunci: Green Packaging, Green Product, Perilaku Konsumsi Ramah Lingkungan 
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PENDAHULUAN 

Saat ini isu mengenai lingkungan 

menjadi salah satu permasalahan utama 

di dunia bersamaan dengan permasalahan 

lain yang mampu mengancam lingkungan 

hidup seperti polusi, efek dan emisi gas 

rumah kaca, pemanasan global, dan 

sampah yang semakin menumpuk. 

Nayyar dalam Purwanti dkk. (2019:176) 

menjelaskan bahwa dalam lima puluh 

tahun terakhir, enam puluh persen 

ekosistem bumi telah habis dan 

kebutuhan sumber daya konsumsi yang 

berasal dari alam diekspektasikan akan 

meningkat tiga sampai enam kali pada 

tahun 2050, sedangkan populasi manusia 

diekspektasikan mencapai lebih dari 

sembilan miliar orang pada tahun 2050. 

Limbah pun menjadi salah satu sektor 

yang berkontribusi cukup tinggi terhadap 

emisi gas rumah kaca yang diakibatkan 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan metode 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle). Tanpa perbaikan di sektor ini, 

emisi gas rumah kaca sektor limbah 

diperkirakan akan meningkat menjadi 2,6 

miliar ton CO2e pada tahun 2050 (Safitri 

dkk, 2018). 

Permasalahan tersebut membuat 

masyarakat mulai tersadar dan menjadi 

lebih peduli pada kelestarian lingkungan 

dan alam. Hal tersebut membuat bisnis 

modern saat ini mulai memodifikasi 

strategi bisnisnya dalam upaya 

beradaptasi pada permasalahan yang saat 

ini menjadi perhatian besar bagi 

masyarakat luas yang mana green 

marketing adalah outcome dari 

permasalahan tersebut. Dalam 

lingkungan bisnis kontemporer, aktivitas 

green marketing telah meningkat secara 

signifikan dan dianggap menjadi salah 

satu metode yang efektif untuk 

mempromosikan produk, jasa, dan ide 

bisnis. Aktivitas organisasi yang 

berorientasi pada kelestarian lingkungan 

telah meningkat secara signifikan dan 

memperoleh kepercayaan yang cukup 

tinggi dari konsumen untuk dilaksanakan 

secara berkelanjutan. 

American Marketing Association 

(AMA) dalam Wahab (2018:71) 

mendefinisikan green marketing dalam 

environmental definition sebagai bentuk 

upaya bagi organisasi untuk 

memproduksi, mempromosikan, 

mengemas, dan mengklaim kembali 

produk dengan cara yang responsif 

terhadap permasalahan lingkungan. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa 

aktivitas green marketing dari sebuah 

organisasi termasuk pada penciptaan 

produk ramah lingkungan atau green 

product, sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan saat proses 

produksi dan penggunaannya, serta pada 

pengemasan produk dengan bahan-bahan 

yang tidak mencemari lingkungan seperti 

dapat digunakan kembali ataupun didaur 

ulang untuk mengurangi limbah, atau 

disebut sebagai green packaging. 

Seiring berjalannya waktu, terjadi 

peningkatan dukungan konsumen untuk 

perlindungan lingkungan yang mengarah 

pada meningkatnya permintaan akan 

green product. Papadopoulos dalam 

Shabbir dkk. (2020:2) menjelaskan 

bahwa aktivitas green marketing 

mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat di Amerika Serikat dan saat ini 

berkontribusi terhadap nilai pasar sebesar 

USD 250 miliar setiap tahunnya. 

Di era globalisasi dan digitalisasi saat 

ini, internet menjadi saluran pasar yang 
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sangat besar terutama untuk generasi Z 

yang sedari kecil sudah tumbuh 

beriringan dengan perkembangan 

internet. Sebagai generasi yang terdidik 

dan adaptif, generasi ini merupakan 

generasi yang cepat tanggap terhadap 

permasalahan yang saat ini menjadi isu 

utama dalam masyarakat. Fogel dan 

Schneider dalam Song dkk. (2020:1) 

menjelaskan bahwa generasi muda telah 

tampil sebagai kelompok konsumen yang 

cukup besar dalam upaya proteksi 

lingkungan karena generasi ini bersedia 

untuk menggunakan pendapatan mereka 

dan memiliki tanggung jawab sosial yang 

aktif yang mana tidak hanya mengenai 

situasi saat ini, tetapi juga 

mempertimbangkan dampak masa 

depannya.  

Mengingat bahwa generasi Z 

merupakan konsumen masa depan yang 

akan berkontribusi terhadap 

perekonomian dan bisnis, penting bagi 

para pelaku usaha untuk memberikan 

awareness terhadap generasi ini 

mengenai isu permasalahan lingkungan 

agar di masa depan generasi ini akan 

terbiasa untuk melaksanakan green 

movement yang diterapkan oleh para 

pelaku usaha melalui penciptaan green 

product serta penggunaan green 

packaging. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah penelitian kuantitatif dengan 

metode penelitian asosiatif atau 

korelasional. Neliwati (2018:68) 

menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif 

dilakukan untuk menguji dan 

menjelaskan hubungan antar variabel, 

menguji teori, dan memberikan nilai 

prediktif atau meramalkan suatu gejala. 

Sedangkan metode asosiatif menjelaskan 

hubungan yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi dari variabel-variabel yang 

akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

generasi Z yang lahir pada tahun 1995 s.d. 

tahun 2010 dan merupakan penduduk 

Kota Depok. Adapun jumlah populasi 

tersebut menurut Badan Pusat Statistik 

Kota Depok yaitu sebanyak 396.761 

orang. Berdasarkan perhitungan rumus 

Slovin, jumlah sampel yang dibutuhkan 

sebanyak seratus responden. Dalam 

teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 

menggunakan purposive sampling.  

Alasan menggunakan purposive 

sampling adalah karena tidak semua 

populasi memiliki karakteristik sesuai 

dengan yang penulis tentukan. 

Karakteristik sampel dalam penelitian ini 

yaitu generasi Z yang lahir pada tahun 

1995 s.d. 2010, penduduk Kota Depok, 

dan memiliki awareness terhadap isu 

lingkungan. 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen (X) 

dalam penelitian ini yaitu (X1) green 

product dan (X2) green packaging, 

sedangkan variabel dependen (Y) dalam 

penelitian ini adalah perilaku konsumsi 

ramah lingkungan. Untuk mendapatkan 

data kedua variabel tersebut diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden. 

 Kuesioner menggunakan skala Likert 

dengan skala 4 dan disebarkan kepada 

responden secara digital melalui google 

form. Uji dan analisis data menggunakan 
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software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versi 25.0. 

Untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen, dilakukan uji 

instrumen penelitian kepada dua puluh 

responden generasi Z Kota Depok 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, uji 

multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Uji hipotesis meliputi 

analisis regresi linier berganda, uji 

koefisien determinasi (R2), uji 

signifikansi T, dan uji signifikansi F. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penelitian ini membahas pengaruh dua 

variabel independen yaitu (X1) green 

product dan (X2) green packaging 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu 

perilaku konsumsi ramah lingkungan. 

Untuk melakukan uji hipotesis dan 

regresi, data yang dimiliki harus valid dan 

reliabel untuk digunakan dalam mencari 

pengaruh antar variabelnya. Selain itu 

distribusi data juga harus normal. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.81904458 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .057 

Negative -.069 

Test Statistic .069 

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

sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 1, hasil pengujian 

normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikansi 0,200 

atau lebih dari 0,05 yang menandakan 

data berdistribusi normal. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) -22.619 6.814 -3.320 .001   

Green Product 1.210 .181 6.680 .000 .448 2.231 

Green Packaging .340 .124 2.748 .007 .448 2.231 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumsi Ramah Lingkungan 

sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 2, hasil pengujian 

multikolinearitas menunjukkan nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,1. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi bebas 

dari gejala multikolinearitas atau tidak 

ada korelasi antara variabel independen 

sehingga model regresi dapat dilanjutkan. 

 

Gambar 1. Grafik Scatterplot 

 
sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan gambar 1 grafik 

Scatterplot, dapat dilihat bahwa titik-titik 

tersebar secara acak di atas dan di bawah 

nol serta di sumbu X dan Y. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi 

dan model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi perilaku konsumsi ramah 

lingkungan berdasarkan masukan 

variabel green product dan green 

packaging. 
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Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear 

Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) -22.619 6.814 -3.320 .001   

Green Product 1.210 .181 6.680 .000 .448 2.231 

Green Packaging .340 .124 2.748 .007 .448 2.231 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumsi Ramah Lingkungan 

sumber: hasil data olahan 

 

Model persamaan regresi dari tabel 3 

adalah Y = -22,619 + 1,210X1 + 0,340X2 

+ e. Koefisien regresi menunjukkan 

bahwa setiap terjadi peningkatan satu 

variabel independen maka akan 

meningkatkan perilaku konsumsi ramah 

lingkungan. 
 

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi (R2) 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .804a .646 .639 5.879 

sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 4, hasil koefisien 

determinasi didapat nilai R square 

sebesar 0,646. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sebesar 64,6% perilaku konsumsi 

ramah lingkungan konsumen generasi Z 

di Kota Depok dipengaruhi oleh variabel 

independen green product (X1) dan 

green packaging (X2). 

 

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi T 

Model 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) -22.619 6.814 -3.320 .001   

Green Product 1.210 .181 6.680 .000 .448 2.231 

Green Packaging .340 .124 2.748 .007 .448 2.231 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumsi Ramah Lingkungan 

sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 5, hasil signifikansi 

parsial T yang diperoleh adalah: 

1. Variabel green product (X1) memiliki 

nilai thitung 6,680 > ttabel 1,9847 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan 

bahwa H1 diterima.  

2. Variabel green packaging (X2) memiliki 

nilai thitung 2,748 > ttabel 1,9847 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,007 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H2 diterima. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6125.893 2 3062.947 88.628 .000b 

Residual 3352.267 97 34.559   

Total 9478.160 99    

sumber: hasil data olahan 

 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa Fhitung 

88,628 > Ftabel 3,09 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

menunjukkan bahwa H3 diterima, atau 

adanya adanya pengaruh signifikan 

antara variabel green product (X1) dan 

green packaging (X2) terhadap perilaku 

konsumsi ramah lingkungan (Y) secara 

simultan pada konsumen generasi Z di 

Kota Depok. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian kepada seratus 

responden konsumen generasi Z di Kota 

Depok menunjukkan bahwa green 

product dan green packaging memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumsi ramah lingkungan 

konsumen generasi Z di Kota Depok. 

Kedua variabel independen tersebut 

memiliki koefisien positif yang 

menandakan bahwa setiap terjadi 

peningkatan pada variabel independen 

maka akan meningkatkan perilaku 

konsumsi ramah lingkungan. 

Hasil penelitian tentang hubungan 

green product terhadap perilaku 

konsumsi ramah lingkungan pada 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Shabbir dkk. (2020) 
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yang menghasilkan green product 

memiliki pengaruh positif terhadap 

consumer behavior towards environment 

atau perilaku konsumsi ramah 

lingkungan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

pentingnya peran pelaku usaha dalam 

mempengaruhi perilaku konsumsi 

masyarakat. Dengan adanya pengaruh 

positif antara green product terhadap 

perilaku konsumsi ramah lingkungan, 

menunjukkan bahwa jika semakin banyak 

perusahaan yang menciptakan green 

product dan ketersediaan green product 

di pasar tinggi maka akan meningkatkan 

perilaku konsumsi ramah lingkungan 

para konsumen. Berdasarkan penelitian 

dari Maheshwari (2014:11), tantangan 

terbesar konsumen untuk mengubah niat 

pembelian ke tindakan nyata pembelian 

adalah minimnya ketersediaan dari green 

product. Dengan penawaran yang minim 

dari pelaku usaha atas produk ramah 

lingkungan, menunjukkan bahwa 

awareness konsumen tidaklah cukup 

untuk merealisasikan kontribusi nyata 

dalam upaya mengurangi kerusakan 

lingkungan. Perlu peran nyata dari kedua 

belah pihak untuk saling memberikan 

kontribusi dalam upaya meminimalisasi 

pencemaran lingkungan. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa green packaging memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumsi ramah lingkungan 

konsumen generasi Z di Kota Depok. 

Berbeda dengan penelitian Shabbir dkk. 

(2020) yang menjelaskan bahwa green 

packaging memiliki pengaruh negatif 

terhadap consumer behavior towards 

environment atau perilaku konsumsi 

ramah lingkungan, penelitian ini justru 

menghasilkan adanya pengaruh positif 

antara green packaging terhadap perilaku 

konsumsi ramah lingkungan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan jika 

semakin banyak perusahaan yang 

menggunakan green packaging untuk 

mengemas produknya, maka akan 

meningkatkan perilaku konsumsi ramah 

lingkungan. Dengan melihat dari 

kenyataan yang ada, konsumen tidak 

hanya membutuhkan packaging sebagai 

wadah untuk melindungi produk saja 

tetapi juga memperhatikan keseluruhan 

siklus hidup dari packaging itu sendiri. 

Konsumen lebih memilih menggunakan 

green packaging karena dapat didaur 

ulang ataupun digunakan kembali 

sehingga tidak menghasilkan limbah 

kemasan yang nantinya dapat 

memperburuk kondisi lingkungan.    

Dari hasil rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel green product 

(X1) dapat disimpulkan bahwa sebagian 

konsumen generasi Z Kota Depok 

menganggap bahwa menggunakan 

produk yang terbuat dari bahan-bahan 

yang tidak berbahaya bagi lingkungan 

cukup penting, namun konsumen tidak 

selalu mengkonsumsi produk yang 

menggunakan bahan baku alami/organik. 

Sedangkan hasil rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel green 

packaging (X2) menunjukkan bahwa 

sebagian konsumen generasi Z Kota 

Depok menganggap logo daur ulang pada 

kemasan bukan menjadi faktor utama 

untuk membuat konsumen tertarik 

membeli produk tersebut. 

Dengan perilaku konsumsi masyarakat 

Kota Depok yang belum seluruhnya 

menerapkan perilaku konsumsi ramah 

lingkungan secara maksimal, harapannya 
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penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan bagi para pelaku usaha 

untuk mulai menerapkan aktivitas green 

marketing melalui penciptaan green 

product dan penggunaan green 

packaging serta mendistribusikannya ke 

Kota Depok. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi gambaran 

untuk meningkatkan sikap positif 

masyarakat terhadap pelaksanaan 

aktivitas ramah lingkungan. Dengan 

demikian, baik konsumen dan pelaku 

usaha secara beriringan mampu 

meminimalisasi kerusakan dan 

pencemaran lingkungan di Indonesia 

dalam jangka panjang.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah terdapatnya pengaruh yang 

signifikan antara green product terhadap 

perilaku konsumsi ramah lingkungan 

konsumen generasi Z di Kota Depok, 

terdapatnya pengaruh yang signifikan 

antara green packaging terhadap perilaku 

konsumsi ramah lingkungan konsumen 

generasi Z di Kota Depok, dan 

terdapatnya pengaruh yang signifikan 

antara green product dan green 

packaging terhadap perilaku konsumsi 

ramah lingkungan konsumen generasi Z 

di Kota Depok secara simultan. 

 

SARAN 

Saran yang diberikan penulis untuk 

dapat meningkatkan perilaku konsumsi 

ramah lingkungan masyarakat adalah: 

1. Para pelaku bisnis atau perusahaan 

hendaknya mulai merealisasikan dan 

mengembangkan aktivitas bisnis yang 

lebih mengarah ke aktivitas ramah 

lingkungan yang dapat diterapkan 

melalui aktivitas green marketing 

berupa penciptaan green product dan 

penggunaan green packaging. 

2. Para pelaku bisnis atau perusahaan 

hendaknya mulai aktif 

mendistribusikan produk-produk 

ramah lingkungan ke Kota Depok 

karena dengan banyaknya 

ketersediaan green product yang 

dikemas dengan green packaging 

maka akan meningkatkan perilaku 

konsumsi ramah lingkungan 

masyarakat Kota Depok khususnya 

untuk konsumen generasi Z. Dengan 

perilaku konsumsi ramah lingkungan 

yang aktif dari para konsumen, dalam 

jangka panjang konsumen ini dapat 

meminimalisasi kerusakan lingkungan 

terutama dalam mengurangi limbah 

produk dan kemasan. 
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ABSTRACT 

Holding an event is one of the marketing strategies usually carried out by a company or what is commonly 

referred to as a brand activation strategy. Brand activation is a form of brand promotion activity by 

interacting more closely with users through various activities to attract their attention. This study aims to 

find out how the brand activation strategy in the community at PT Narada Piranti Teknologi or known as 

NaradaCode, can increase audience awareness of the company's products. The research method used in 

this study is a qualitative, carried out by observation or direct observation. The results of the study show 

that the process of preparing and implementing community online meetings starts from the stage of 

determining the date, finding speakers, making posters or flyers, preparing the zoom platform, making 

advertisements on Eventbrite, making captions and uploading the content on social media, inviting 

participants and sending reminders to them, and final stages is running the online meeting. This online 

meeting activity in the community shows the success of the community's role in increasing audience 

awareness of the company's products, and there are also challenges and solutions during the process of 

preparing and implementing online meeting activities in the community. 

 

Keywords: brand activation, community, online meetup, strategy 

 

ABSTRAK 

Mengadakan sebuah event merupakan salah satu strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh sebuah 

perusahaan atau yang biasa disebut dengan strategi brand activation. Brand activation atau aktivasi merek 

adalah suatu bentuk kegiatan promosi merek dengan berinteraksi lebih dekat ke pengguna melalui berbagai 

kegiatan yang menarik perhatian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 

brand activation dalam komunitas di PT Narada Piranti Teknologi atau yang dikenal sebagai NaradaCode, 

dapat meningkatkan awareness audience terhadap produk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung. 

Hasil penelitian menunjukkan proses persiapan dan pelaksanaan pertemuan daring komunitas di mulai dari 

tahap menentukan tanggal, mencari narasumber, pembuatan poster atau flyer, persiapan platform zoom, 

pembuatan iklan di Eventbrite, pembuatan caption dan mengunggah di sosial media, mengundang peserta 

dan mengirimkan pesan pengingat, dan tahap terakhir yaitu pelaksanaan pertemuan daring. Kegiatan 

pertemuan daring di komunitas ini menunjukkan adanya keberhasilan peranan komunitas dalam 

meningkatkan awareness audience terhadap produk perusahaan, dan juga terdapat tantangan dan solusi 

selama proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan pertemuan daring di komunitas. 

 

Kata Kunci: aktivasi merek, komunitas, pertemuan daring, strategi 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, marketing dalam sebuah 

perusahaan, tidak hanya lagi 

menyebarkan pamflet di tempat umum, 

memasang billboard di jalan tol, 

memasang iklan di koran, radio, bahkan 

mungkin televisi demi mencapai target 

sebanyak-banyaknya, namun, kini 

muncul istilah event marketing atau 

pemasaran event sehingga teknik 

marketing atau pemasaran tidak 

dilakukan seperti yang telah disebutkan 

diatas. Mengadakan sebuah event (baik 

pertemuan, seminar, pameran ataupun 

lainnya) merupakan salah satu strategi 

pemasaran yang biasa dilakukan oleh 

sebuah perusahaan atau yang biasa 

disebut dengan strategi brand activation.  

Brand activation (Shimp, 2003:263) 

adalah salah satu bentuk promosi merek 

yang mendekatkan dan membangun 

interaksi merek dengan penggunanya 

melalui aktivitas pertandingan olahraga, 

hiburan, kebudayaan, sosial, atau 

aktivitas publik yang menarik perhatian 

lainnya. Aktivitas promosi hampir 

menjadi sebuah keharusan bagi bisnis 

yang ingin maju dan berkembang.  

Beragam strategi bisa dipilih dan 

dilakukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  Pertemuan, seminar ataupun 

pameran pada sebuah perusahaan 

merupakan salah satu dari jenis event 

marketing yang memiliki banyak 

keunggualan dalam mencapai tujuan 

pemasaran sebuah perusahaan. Strategi 

brand activation dalam perusahaan 

memiliki peran dan tanggungjawab yang 

penting, untuk itu, berikut adalah 

permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Bagaimana proses persiapan dan 

pelaksanaan pertemuan daring pada 

komunitas di PT Narada Piranti 

Teknologi? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

proses persiapan dan pelaksanaan 

pertemuan daring pada komunitas di 

PT Narada Piranti Teknologi dan 

bagaimana solusi dalam menangani 

kendala tersebut? 

3. Bagaimana aktivasi merek dapat 

meningkatkan awareness audience 

terhadap produk dari PT Narada 

Piranti Teknologi? 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian ini 

adalah di perusahaan konsultan bidang 

Teknologi Informasi yang berlokasi di 

Pd. Indah Office Tower 3, Jl. Sultan 

Iskandar Muda No.29, RT.4/RW.3, Pd. 

Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta 

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

12310 dengan waktu penelitian dilakukan 

pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai 

dengan 23 Desember 2020. 

 

Metode pengumpulan data 

Penulisan laporan ini menggunakan 

metode pengumpulan data berupa 

observasi. Observasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang telah diperoleh 

selama kegiatan proses persiapan hingga 

pelaksanaan pertemuan daring 

berlangsung yang kemudian dipilih mana 

yang terbaik untuk dimasukkan kedalam 

laporan. 

 

Metode analisis data 

Metode analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan 
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menggunakan analisis kualitatif. 

Penelitian kualitatif (Moleong, 2011:6) 

adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Data tersebut 

kemudian diolah melalui analisis data 

serta direduksi untuk mendapatkan 

informasi pokok sesuai dengan tujuan 

penelitian dan dijabarkan melalui 

penjelasan deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Dalam pelaksanaannya, proses 

pertemuan daring komunitas terbagi 

menjadi dua fokus utama yaitu persiapan 

dan pelaksanaan pertemuan daring. 

Selama proses Praktik Kerja Lapangan, 

komunitas di PT Narada Piranti 

Teknologi melaksanakan beberapa kali 

pelaksanaan pertemuan daring, kegiatan 

itu sendiri, dijelaskan dalam tabel 1 

berikut. 

 

Tabel 1. Waktu pelaksanaan event 

pertemuan daring komunitas 
Komunitas Tanggal Topik 

ITSM 
Indonesia 

26 Agt 2020 
Modern IT Service 
Management 

Transformation 

ITSM 

Indonesia 
23 Sept 2020 

Project 

Management 

Practice 

DevOps 

Indonesia 
30 Sept 2020 Woman in IT 

DevOps 

Indonesia 
7 Okt 2020 

Integrated CI/CD 

Pipeline with Azure 

and AWS 

ITSM 

Indonesia 
21 Okt 2020 

IT Operation 

Practical Approach 

DevOps 

Indonesia 
27 Okt 2020 

DevOps 

Transformation 

Journey with XL 

Axiata and 
Maybank 

DevOps 
Indonesia 

17 Nov 2020 Doing More with 
Vault Secret 

Engines & Human 

Side of DevOps 

Transformation 

ITSM 

Indonesia 

27 Nov 2020 ITIL vs DevOps: 

Who Will Win the 
Battle? 

DevOps 
Indonesia 

9 Des 2020 Tool and Culture on 
DevOps 

ITSM 
Indonesia 

21 Des 2020 Handling 
Information 

Security Incident 

Sumber: data diolah, 2020 

 

Pembahasan 

Pada proses pelaksanaan event 

komunitas, hal pertama yang dilakukan 

adalah menentukan tanggal pelaksanaan, 

dimana pekerjaan ini dilakukan oleh 

community manager dan internal 

perusahaan, tanggal tersebut dipilih untuk 

kemudian disepakati bersama. 

Kemudian, selanjutnya yang dilakuan 

adalah melakukan pencarian narasumber 

dilakukan oleh community manager dan 

juga internal perusahaan. Pada beberapa 

kasus, pembicara sendiri yang datang dan 

meminta untuk mengisi materi pada 

pertemuan daring komunitas. Setelah itu, 

proses selanjutnya adalah proses desain 

flyer yang pembuatannya diajukan 

kepada desainer di perusahaan. Setelah 

seluruh desain sudah selesai, community 

manager melakukan persiapan platform 

zoom meeting. Selanjutnya adalah 

pertemuan daring diiklankan di platform 

Eventbrite, pembuatan iklan dilakukan 

jika desain sudah di setujui oleh seluruh 

pihak, seperti internal perusahaan dan 

juga pembicara atau narasumber. 

Kemudian, selanjutnya adalah pembuatan 

caption untuk sosial media yang 
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dilakukan oleh community manager. Saat 

flyer sudah diupload di seluruh sosial 

media, community manager mengirimkan 

pengingat atau reminder kepada seluruh 

peserta yang terdaftar da ketika seluruh 

rangkaian persiapan telah dilakukan, 

maka hal berikutnya yang dilakukan 

adalah pelaksanaan. 

Pada pelaksanaan pertemuan daring di 

komunitas, terjadi kegiatan yang 

berpengaruh pada aktivasi merek 

perusahaan. Dalam memasarkan 

produknya, salah satu strategi yang 

digunakan oleh PT Narada Piranti 

Teknologi adalah dengan membangun 

komunitas.  Strategi aktivasi merek yang 

dilakukan oleh NaradaCode diantaranya 

adalah dengan social media activation. 

Sosial media activation merupakan jenis 

brand activation atau aktivasi merek, di 

mana brand bersentuhan dengan 

konsumennya melalui kegiatan yang 

dilakukan di sosial media, contohnya 

adalah dengan NaradaCode melakukan 

email blast, Linkedin dan juga Instagram. 

Kemudian, berikutnya adalah promotion 

activation. Promotion activation 

merupakan bentuk brand activation atau 

aktivasi merek yang melibatkan promo-

promo spesial yang berkenaan dengan 

produk atau jasanya.  Contohnya: 

pemberian potongan harga event training, 

launching produk baru, kemasan spesial, 

undian berhadiah pada pelaksanaan event 

tertentu, penggunaan brand ambassador, 

dan sebagainya. 

Dalam kenyataannya, bentuk-bentuk 

brand activation dapat dikombinasikan, 

sehingga dalam satu activation terdapat 

lebih dari satu bentuk brand activation. 

Hal tersebut dapat digabungkan dan 

dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik dari target konsumen. 

Setiap brand memiliki tujuan untuk 

mencapai brand awareness. Brand 

Awareness (Durianto dkk, 2017:54) 

merupakan kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali suatu merek sebagai bagian dari 

suatu kategori produk tertentu. 

Masyarakat lebih cenderung menyukai 

atau membeli merek yang sudah dikenal 

karena mereka merasa aman dengan 

sesuatu yang dikenal. Kebanyakan dari 

mereka berasumsi bahwa sebuah merek 

yang sudah dikenal mempunyai 

kemungkinan bisa diandalkan, 

kemantapan dalam bisnis, dan kualitas 

yang bisa dipertanggung jawabkan. 

Sebelum terjadi pandemi COVID-19, 

brand awareness yang difokuskan oleh 

NaradaCode adalah dengan berkontribusi 

secara langsung pada saat dilaksanakan 

conference besar tahunan yaitu 

DevOpsDays Jakarta, namun 

dikarenakan kondisi yang tidak 

memungkinkan saat ini untuk 

melaksanakan conference tersebut, untuk 

sementara ini, aktivitas merek yang 

dilakukan hanyalah sebatas kegiatan di 

komunitas dan juga aktivitas sosial 

media. Kegiatan social media activation 

dan promotional activation, secara aktif 

dilakukan oleh NaradaCode selama 

proses kegiatan komunitas berlangsung 

yaitu pertemuan daring. 

 

KESIMPULAN 

Strategi brand activation dalam 

perusahaan memiliki peran dan 

tanggungjawab yang penting. Strategi 

brand activation dapat dilakukan dengan 

berbagai kegiatan, baik online dan 

offline. Secara online dilakukan melalui 
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aktivasi komunitas lewat media sosial, 

sedangkan secara offline melalui aktivasi 

merek. Baik aktivitas online maupun 

offline, syarat keberhasilannya sama, 

yakni: berhasil menciptakan brand 

awareness, meningkatkan minat 

konsumen untuk mencoba produk, serta 

membangun hubungan dengan 

pelanggan. 

 

SARAN 

Pada penerapan aktivasi merek 

diperusahaan, diadakannya penelitian 

oleh perusahaan tentang strategi aktivasi 

merek yang tepat melalui komunitas dan 

juga, cara-cara lain yang dapat dilakukan 

untuk menjalankan strategi aktivasi 

merek pada perusahaan.  Penelitian 

tersebut nantinya juga dapat menjelaskan 

peran penting komunitas dalam promosi 

produk perusahaan serta konten apa saja 

yang diharapkan audience ketika 

bergabung ke komunitas dibawah 

naungan NaradaCode. Hal tersebut 

dilakukan agar strategi aktivasi merek 

yang dilakukan oleh perusahaan dan 

ditujukan kepada target pasar dapat 

diterima dengan baik. 
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ABSTRACT 

The development of online ticket sales organized by PT Keren Entertainment was extended to MICE 

activities. Initially, online ticket sales were based on tourism activities only. The purpose of developing 

online ticket sales is to revive the tourism industry as well as the MICE industry. Therefore, PT Keren 

Entertainment wants to play a role in supporting the MICE industry in Indonesia by developing online 

ticket sales. This study aims to determine the development of online ticket sales for the tourism and MICE 

industries carried out by PT Keren Entertainment. The research method used is qualitative, research based 

on the results of observations, interviews and literature studies. The data analysis method used is to observe 

and describe the data that has been obtained during the implementation of the development of online ticket 

sales and then explain what the form of the development of online ticket sales is. Observations started from 

the online ticket sales process to the preparation of the development of the online ticket sales. The results 

of the development of online ticket sales are in the form of online seminar activities. This activity is called 

the “Kreen Destination Series” which is a forum to promote tourism destinations in Indonesia and as a 

form of re-activating activities in the MICE industry in the form of online seminars or webinar. 

 

Keywords: Forms of development, MICE, Online Ticket, Tourism, Webinar 

 

ABSTRAK 

Pengembangan dari penjualan tiket online yang diselenggarakan oleh PT Keren Entertainment diperluas 

untuk kegiatan MICE. Pada awalnya penjualan tiket online berbasis untuk kegiatan pariwisata saja. Tujuan 

dari pengembangan penjualan tiket online adalah untuk membangkitkan kembali industri pariwisata juga 

industri MICE. Oleh sebab itu, PT Keren Entertainment ingin ikut berperan untuk mendukung industri 

MICE di Indonesia dengan mengembangkan penjualan tiket online. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengembangan penjualan tiket online terhadap industri pariwisata dan MICE yang dilakukan 

oleh PT Keren Entertainment. Metode penelitan yang digunakan adalah kualititatif, penelitian berdasarkan 

dari hasil observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode Analisa data yang digunakan adalah 

mengobservasi dan menjabarkan data-data yang telah didapatkan selama pelaksanaan pengembangan pada 

penjualan tiket online kemudian menjelaskan apa bentuk dari pengembangan penjualan tiket online. 

Pengamatan dimulai dari proses penjualan tiket online hingga persiapan pengembangan dari penjualan tiket 

online tersebut. Hasil pengembangan penjualan tiket online ini berbentuk kegiatan seminar online. Kegiatan 

ini dinamakan “Kreen Destination Series” yang menjadi wadah untuk mempromosikan destinasi pariwisata 

di Indonesia dan sebagai salah satu bentuk dalam mengaktifkan kembali kegiatan di industri MICE yang 

berbentuk seminar online atau Webinar. 

 

Kata Kunci: Bentuk pengembangan, MICE, Pariwisata, Tiket online, Webinar 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data dari Asosiasi 

Perusahaan Pameran Indonesia 

(ASPERAPI), 239 pameran batal 

dilaksanakan di Indonesia karena situasi 

pandemi Covid-19 dan diasumsikan 

mengalami kerugian hingga Rp 44,3 

Triliun. Tidak hanya pada industri MICE, 

industri pariwisata juga terkena dampak 

sama besarnya. Berdasarkan data dari 

Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia (PHRI), total kerugian industri 

pariwisata Indonesia mencapai Rp 85,7 

Triliun. Kerugian ini berimbas kepada 

para pelaku di industri pariwisata yang 

juga dinilai menjadi tantangan dalam 

pemulihan sektor pariwisata Indonesia. 

mailto:maura.rosadhaputri.an17@mhsw.pnj.ac.id
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Dampak kerugian yang besar terjadi 

pada industri pariwisata dan MICE di 

tahun 2020 mengakibatkan menurunnya 

ekonomi di Indonesia. Dampak ini 

membuat banyak pihak mencari 

pengembangan produk dan inovasi baru 

untuk membangkitkan industri MICE dan 

juga pariwisata di Indonesia. 

Pengembangan pada industri Pariwisata 

dan MICE dapat terus bergerak maju. 

Namun, pengembangan tersebut perlu 

diiringi dengan menjalankan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah.  

Salah satu pengembangan yang sedang 

ramai dilakukan adalah dengan 

beralihnya ke penggunaan platform 

online. Contoh kegiatan pada industri 

MICE yang dilakukan secara online 

seperti seminar online yang disingkat 

menjadi “Webinar”. Sedangkan pada 

sektor pariwisata adalah dalam hal 

penjualan tiket masuk destinasi 

pariwisata diganti dengan penjualan tiket 

online. Peralihan tersebut menjadi salah 

satu langkah pengembangan yang dapat 

diterapkan dan tetap mencegah terjadinya 

penyebaran virus Covid-19.   

Oleh sebab itu, PT Keren 

Entertainment Indonesia 

mengembangkan produknya dalam 

platform penjualan tiket online dengan 

membuat kegiatan seminar online 

bernama KREEN Destination Series. 

Tujuan dari pengembangan penjualan 

tiket online adalah untuk dapat 

membangkitkan kembali industri 

pariwisata dan juga industri MICE. 

 

LITERATUR REVIEW 

Menurut Andika (2016:8) Penjualan 

online merupakan prosedur berdagang 

atau mekanisme jual-beli di internet 

dimana pembeli dan penjual 

dipertemukan di dunia maya. penjualan 

online juga dapat didefinisikan sebagai 

suatu cara berbelanja atau berdagang 

secara online atau direct selling yang 

memanfaatkan fasilitas Internet dimana 

terdapat website yang dapat menyediakan 

layanan “get and deliver”.  

Hal ini juga senada dengan yang 

dijelaskan oleh Munir Fuady (2002), 

bahwa penjualan online (E-

commerce) merupakan salah satu hasil 

dari perkembangan teknologi internet. 

Pengertian E-commerce itu sendiri adalah 

suatu proses berbisnis dengan 

menggunakan teknologi elektronik yang 

menghubungkan antara perusahaan, 

konsumen, dan masyarakat dalam bentuk 

transaksi elektonik. Pada prinsipnya 

bisnis dengan E-commerce adalah bisnis 

tanpa surat paperless trading. Sehingga 

berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penjualan online 

adalah proses jual-beli dengan 

menggunakan teknologi elektronik. 

Pada proses penjualan online terdapat 

beberapa kelebihan dibandingkan proses 

penjualan pada umumnya seperti 

pelanggan dapat melakukan transaksi 

pembelian tiket selama 24 jam sehari dan 

sepanjang tahun. Lalu, penjualan online 

memberikan lebih banyak pilihan kepada 

pelanggan, mereka bisa memilih berbagai 

produk yang ditawarkan dari berbagai 

tempat wisata. Selain itu pelanggan juga 

bisa menerima informasi yang secara 

lengkap dan jelas. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 
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penelitian kualitatif yaitu dengan 

menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan dan menjelaskan 

kualitas atau keistimewaan dari pengaruh 

sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur 

atau digambarkan melalui pendekatan 

kuantitatif.  

Metode Pengumpulan data yang 

digunakan adalah: Metode observasi 

yang dilakukan dengan pengamatan 

langsung pada saat proses pengembangan 

platform penjualan tiket online oleh PT 

Keren Entertaintment Indonesia dengan 

tempat wisata di Indonesia. Mulai dari 

penjualan tiket online hingga proses 

dalam persiapan kegiatan KREEN 

Destination Series. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Dasar pemikiran dari pengembangan 

penjualan tiket online yang 

mengintegrasikan antara kegiatan 

pariwisata dan MICE adalah banyaknya 

kerugian yang didapat. Kerugian tersebut 

berdasarkan data dari ASPERAPI 

mencapai 90% dari 267 pameran yang 

harusnya dilaksanakan sepanjang 2020. 

Oleh sebab itu, PT Keren Entertainment 

ingin ikut berperan untuk mendukung 

industri MICE di Indonesia dengan 

membuat pengembangan dari penjualan 

tiket online. 

Dalam proses kerjasama penjualan 

tiket online destinasi pariwisata di 

Indonesia, PT Keren Entertainment 

menawarkan 6 manfaat kepada pengelola 

wisata. Manfaat ini ditujukan untuk 

menguntungkan dua belah pihak yaitu PT 

Keren Entertainment dan pengelola 

tempat wisata. Salah satu manfaatnya 

adalah dengan Online Event Promotion. 

Dimana PT Keren Entertainment 

membuat seminar online atau webinar 

bernama “Kreen Destination Series”. 

Kreen Destination Series sendiri adalah 

produk pengembangan dari platform 

penjualan tiket online oleh PT Keren 

Entertainment yang akan difokuskan 

dalam membahas pariwisata di Indonesia. 

Sehingga, pengelola tempat wisata dapat 

melakukan promosi secara langsung pada 

event ini walau pun pada saat pandemi 

Covid-19. Kondisi pandemi ini cukup 

menghambat para pengelola tempat 

wisata untuk mempromosikan tempat 

wisata yang dikelolanya. Promosi paling 

efektif yang bisa dilakukan adalah 

dengan melakukan promosi lewat 

platform online. Dengan itu PT Keren 

Entertainment mengundang pengelola 

wisata untuk menjadi pembicara di Kreen 

Destination Series. Program ini dapat 

menjadi wadah bagi para pengelola 

tempat wisata untuk melakukan promosi. 

Selain itu, Kreen Destination Series 

juga dibentuk sebagai pengembangan 

produk dengan tujuan untuk 

mengaktifkan kembali kegiatan di 

industri MICE berupa seminar online. 

Dengan mulai aktifnya pembuatan event, 

maka para pelaku di industri MICE bisa 

kembali aktif bekerja. Untuk membuat 

suatu event diperlukan banyak tenaga 

kerja yang terbiasa aktif di industri MICE 

seperti project officer, liaison officer, 

production hingga pengisi acara.  

Berdasarkan data dari Industri Event 

Indonesia (IVENDO), sedikitnya 50.000 

pekerja kreatif di industri MICE terancam 

kehilangan pekerjaan. Para event 

organizers mengalami potential loss pada 

dana-dana yang sudah terlanjur 

dibayarkan atau terlanjur diproduksi. 
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Oleh karena itu dengan dibuatnya Kreen 

Destination Series diharapkan dapat 

menyelamatkan pekerja kreatif yang ada 

di industri MICE terlebih kepada pekerja 

yang perusahaannya sudah gulung tikar. 

 

Pembahasan 

Kreen Destination Series adalah salah 

satu produk pengembangan dari platform 

penjualan tiket online oleh PT Keren 

Entertainment Indonesia. Kegiatan ini 

berbentuk seminar online atau yang biasa 

disebut dengan webinar. Untuk 

mendukung kemajuan industri pariwisata 

di Indonesia, PT Keren Entertainment 

ingin memfasilitasi para pengelola tempat 

wisata untuk mempromosikan tempat 

wisata yang dikelolanya. Selain untuk 

membangkitkan industri pariwisata, 

perusahaan juga ingin mengembalikan 

industri MICE agar dapat aktif kembali 

dan dapat menyerap tenaga kerja kreatif. 

Kreen Destination series diadakan 

setiap satu minggu sekali pada hari rabu. 

Kegiatan ini bertemakan destinasi 

pariwisata di Indonesia sehingga tiap 

minggunya akan membahas destinasi 

pariwisata di satu daerah tertentu yang 

ada di Indonesia selama 2 jam. Pembicara 

tidak hanya dari pengelola wisata saja, 

namun dari beberapa pihak yang aktif 

dalam mengurus pariwisata di suatu kota 

seperti, KEMENPAREKRAF, Badan 

Otorita, Dinas pariwisata suatu daerah 

sebagai perwakilan dari bagian 

pemerintah. Lalu untuk perwakilan 

komunitas, PT Keren Entertainment 

Indonesia bekerjasama dengan Generasi 

Pesona indah (GenPI). Turut 

mengundang juga perwakilan dari bidang 

hospitality yaitu pengelola hotel atau 

restaurant. 

1. Terhadap Industri Pariwisata 

Dengan adanya kegiatan Kreen 

Destination Series, terdapat 2 manfaat 

yang mempengaruhi industri 

pariwisata di Indonesia. Manfaat yang 

pertama adalah dengan adanya Kreen 

Destination Series, industri pariwisata 

di Indonesia dapat terbantu untuk 

memberikan informasi mengenai 

pariwisata pada suatu daerah di 

Indonesia selama pandemi Covid-19. 

Pembicara pada Kreen Destination 

Series tidak hanya dari pengelola 

wisata saja, namun dari beberapa 

pihak yang aktif dalam mengurus 

pariwisata di suatu kota sehingga 

informasi yang didapatkan juga 

informasi terbaru dan dipaparkan 

langsung oleh narasumber yang 

memang bertanggung jawab langsung 

pada pariwisata di daerah tersebut. 

Manfaat yang kedua adalah dengan 

adanya Kreen Destination Series 

sebagai wadah promosi kegiatan 

pariwisata, pengelola wisata dapat 

mempromosikan tempat wisata yang 

sedang dikelolanya. Pengelola wisata 

juga dapat menginformasikan protokol 

kesehatan yang berjalan di tempat 

wisata yang dikelolanya. Promosi 

yang dilakukan juga langsung kepada 

masyarakat yang berminat pada 

pariwisata dan juga kepada tokoh yang 

mempengaruhi pariwisata di daerah 

tersebut. Dengan begitu masyarakat 

akan paham jika industri pariwisata di 

Indonesia masih aktif dan terbuka 

untuk wisatawan lokal dengan syarat 

mengikuti protokol kesehatan yang 

sudah disahkan melalui KMK Nomor 

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang 

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat 
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di Tempat dan Fasilitas Umum dalam 

Rangka Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). 

Dengan pengelola tempat wisata 

yang melakukan promosi pada 

kegiatan ini menjadikan salah satu 

bukti jika pariwisata di Indonesia 

masih aktif dan masyarakat Indonesia 

dapat berkunjung dengan mengikuti 

protokol kesehatan dan mendapat 

bayangan suasana di daerah tersebut 

berdasarkan informasi yang 

dipaparkan oleh pembicara di Kreen 

Destination Series. 

 

2. Terhadap Industri MICE 

Selain industri pariwisata, dengan 

adanya Kreen Destination Series 

terdapat juga 2 manfaat yang 

mempengaruhi industri MICE di 

Indonesia. Manfaat yang pertama 

adalah mengaktifkan kembali industri 

MICE khususnya pada bidang seminar 

online. Kreen Destination Series 

ditujukan untuk mendukung 

bergeraknya kegiatan di industri 

MICE. Jika kegiatan event dapat 

kembali aktif, maka para pelaku di 

industri MICE juga dapat kembali 

aktif bekerja. Selama pandemi Covid-

19 berlangsung, industri MICE 

terancam gulung tikar karena 

banyaknya kegiatan yang tertunda 

maupun batal dilaksanakan. Oleh 

sebab itu, PT Keren Entertainment 

ingin membantu industri MICE untuk 

mengaktifkan kembali kegiatan event 

khususnya pada bidang seminar 

online. 

Manfaat yang kedua adalah 

membuka peluang kerja baru bagi para 

tenaga kerja kreatif di industri MICE. 

Dalam pembuatan suatu event 

tentunya diperlukan banyak tenaga 

kerja yang terbiasa aktif di industri 

MICE seperti project officer, liaison 

officer, production hingga pengisi 

acara. Pada Kreen Destination Series, 

pengisi acara yang dibutuhkan adalah 

moderator dan pembicara yang sesuai 

dengan tema pada saat itu.   

Pada pandemi Covid-19 ini 

diperlukan tenaga kerja yang 

profesional karena dituntut untuk 

mengerjakan suatu event dengan cepat 

dan serba online namun dengan hasil 

yang memuaskan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu merekrut tenaga 

kerja yang terbiasa dengan pengerjaan 

membuat event agar tidak banyak 

memakan waktu. Pada Kreen 

Destination Series, event ini 

diselenggarakan setiap 1 minggu 

sekali. Oleh sebab itu, diperlukan 

tenaga kerja yang cekatan agar 

kegiatan ini dapat terlaksana sesuai 

jadwal. 

Jika saja pengembangan produk ini 

didasari oleh tujuan dan analisis target 

pasar yang lebih mendalam, manfaat 

yang diperoleh pun akan lebih banyak. 

Sangat disayangkan manfaat yang 

diperoleh saat ini hanya 2 saja dari tiap 

industri yang dituju. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah Cold chain berpengaruh positif 

terhadap distribusi vaksin Covid-19. 

Distribusi berpengaruh positif terhadap 

kualitas vaksin Covid-19. Cold chain 

berpengaruh positif terhadap kualitas 

vaksin Covid-19. Cold chain berpengaruh 
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positif terhadap kualitas vaksin Covid-19 

dengan distribusi sebagai variabel 

intervening. Sesuai dengan hasil 

penelitian yaitu variabel distribusi 

berpengaruh secara parsial. 

 

Kesimpulan 

Pengembangan penjualan tiket online 

yang dilakukan oleh PT Keren 

Entertainment telah mencapai 2 manfaat 

yang berguna untuk industri pariwisata 

dan 2 manfaat yang berguna untuk 

industri MICE. Pada sisi industri 

pariwisata, manfaat tersebut adalah 

adalah menjadi wadah informasi 

mengenai pariwisata pada suatu daerah di 

Indonesia selama pandemi Covid-19 dan 

menjadi wadah untuk pengelola tempat 

wisata untuk melakukan promosi. 

Pada sisi industri MICE, manfaat yang 

dicapai adalah dengan mengaktifkan 

kembali event khususnya pada bidang 

seminar online dan membuka peluang 

kerja baru bagi para tenaga kerja kreatif 

di industri MICE. Jika proses dalam 

merancang kegiatan ini diubah lebih 

detail dengan mengikuti proses yang 

penulis pelajari saat belajar di program 

studi MICE PNJ, kemungkinan manfaat 

yang dicapai akan lebih tinggi. Karena 

sangat disayangkan tujuan dasar dari 

kegiatan ini belum jelas karena tidak 

adanya penentuan dari STP dan SWOT. 
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ABSTRACT 

The impact of the Covid-19 Pandemic, which is spread almost evenly in all parts of the world, has  brought 

activities stopped. From the enactment of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) during the corona virus 

pandemic or Covid-19, it gave birth to new habits that are expected to continue when entering a New 

Normal era. One of them is a Webinar (Web-Based Seminar) which is present as a solution in the midst of 

social restrictions. Kreen Indonesia also created their own webinar, which is called Techminar (Technologi 

Webinar). The theme in Techminar that will be discussed is tourism, this theme becomes very interesting 

during the Covid-19 pandemic, where tourism is one of the most affected sectors. This study aims to 

determine the analysis of Techminar event products as Indonesian Kreen products and to know the benefits 

obtained from analyzing the Techminar event products. The research method used is qualitative, research 

based on a collection of theories and direct observation at the time of the event. The data analysis method 

used is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the 

Techminar event product analysis uses product levels which include core products, facilitating products, 

supporting products, and augmented products. 

 

Keywords: Webinar, Tourism, Product Level, Brand 

 

ABSTRAK 

Dampak Pandemi Covid-19 yang penyebarannya hampir merata dibelahan dunia membuat aktivitas 

terhenti. Dari mulai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi virus 

corona atau Covid-19, melahirkan kebiasaan- kebiasaan baru yang diperkirakan berlanjut saat memasuki 

tatanan kenormalan baru atau New Normal. Salah satunya, Webinar (Web-Based Seminar) atau seminar 

berbasis web yang hadir sebagai salah satu solusi ditengah pembatasan sosial. Kreen Indonesia juga 

membuat webinarnya sendiri, yang bernama Techminar (Technologi Webinar). Tema pada Techminar yang 

akan dibahas pada penelitian ini yaitu pariwisata, tema ini menjadi sangat menarik pada masa pandemi 

Covid-19, di mana pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terimbas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui analisa produk event Techminar sebagai produk Kreen Indonesia dan mengetahui manfaat yang 

diperoleh dari menganalisa produk event Techminar. Metode penelitian yang  digunakan adalah kualitatif, 

penelitian berdasarkan kumpulan teori dan pengamatan secara langsung pada saat event dilaksanakan. 

Metode analisa data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisa produk event Techminar menggunakan tingkatan produk 

yang meliputi core product, facilitating product, supporting product, dan augmented product. 

 

Kata Kunci: Brand, Tingkatan produk, Pariwisata, Webinar 

 

PENDAHULUAN 

Dampak Pandemi Covid-19 yang 

penyebarannya hampir merata dibelahan 

dunia membuat aktivitas tetap di rumah 

saja dan berkarya di tengah corona. 

Termasuk di Indonesia, pemerintah 

menghimbau perusahaan mengizinkan 

karyawan bekerja dari rumah (WFH). Hal 

ini dimungkinkan untuk satu atau dua 

pekan pertama, beraktivitas di rumah bisa 

menyenangkan. Namun, memasuki 2 

pekan dan pekan-pekan selanjutnya 

diberlakukan WFH, tentunya kita akan 

merasakan kebosanan dan membuat kita 

seakan mati kutu karena hanya 

melakukan rutinitas itu-itu saja di tempat 

yang sama. 

mailto:fauzia.isti.an17@mhsw.pnj.ac.id
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Dalam hal ini, popularitas webinar 

menjadi semakin melonjak dalam kurun 

waktu dua hingga tiga bulan terakhir ini. 

Hampir setiap hari, berbagai informasi 

mengenai jadwal webinar, baik yang 

gratis maupun berbayar, dengan berbagai 

topik dan narasumber yang menarik. 

Sehingga pada saat ini, persaingan 

didunia usaha juga semakin ketat dan 

kompleks. Banyak perusahaan yang 

berlomba untuk mendapatkan posisi 

dalam persaingan bisnis dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut, 

perusahaan harus memiliki keahlian yang 

baik dan peka terhadap persaingan yang 

terjadi agar mampu mengantisipasi dan 

memenangkan persaingan usaha. 

PT Keren Entertainment Indonesia 

menggelar event Techminar: A New 

Tomorrow Destination, Staycation or 

Vacation karena pasar domestik menjadi 

andalan dan tumpuan kebangkitan 

pariwisata pasca pandemi, serta untuk 

mengetahui perkembangan pariwisata. 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation 

dibuat dengan tujuan memberikan 

informasi seputar liburan seperti apa yang 

dianggap paling aman di era new normal, 

dan juga memberikan insight kepada 

masyarakat mengenai staycation, serta 

agar masyarakat mengenal konsep 

staycation sebagai ide liburan masa depan 

diera new normal. 

Pandemi Covid-19 mengubah semua 

hal, termasuk trend dalam berwisata dan 

tema pariwisata menjadi sangat menarik 

pada masa pandemi Covid-19, di mana 

pariwisata menjadi salah satu sektor yang 

sangat terimbas. Dalam diskusi eksternal 

“Optimism or Pessimism” oleh divisi 

Pengkajian Isu Global Indonesia, 13 juta 

masyarakat Indonesia saat ini bekerja 

pada sektor pariwisata, baik pada sektor 

destinasi, MICE, perhotelan, maupun 

travel. Angka ini adalah angka terkecil, 

dimana misalnya 1 orang menanggung 4 

anggota keluarga maka sektor ini menjadi 

harapan bagi 50 jutaan masyarakat 

Indonesia. 

Penelitian menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu peneliti 

melakukan pengamatan langsung lalu 

melakukan analisis deskriptif kualitatif 

yang sesuai dengan hasil pengamatan 

serta peneliti menggunakan pendekatan 

studi kasus tunggal karena variabel 

permasalahan sudah ditentukan terlebih 

dahulu yaitu menganalisis produk event 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation 

menggunakan tingkatan produk yang 

digunakan untuk membagi (klasifikasi) 

suatu produk event berdasarkan 

manfaatnya. Penelitian diadakan pada 

bulan November 2020. Data penelitian 

berasal dari data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh secara langsung 

melalui informan yang ditentukan 

berdasarkan penyelenggara event melalui 

wawancara dengan penyelenggara event 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation, 

sedangkan data sekunder berasal dari 

dokumen, catatan-catatan arsip, lampiran 

data disertai hasil penelitian yang relevan 

untuk dijadikan sebagai data penunjang 

penelitian. Validitas data dilakukan 

dengan triangulasi sumber dan metode. 

Triangulasi sumber dengan melakukan 

wawancara ke perwakilan penyelenggara 

event, para peserta Techminar yang 

terlibat. Metode pengumpulan data yang 
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digunakan oleh peneliti yaitu 

menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data 

dikategorikan absah apabila terdapat 

kesesuaian informasi antara subjek 

penelitian yang satu dengan subjek 

penelitian yang lain dan kesesuaian 

informasi antara hasil wawancara, 

observasi, dan juga dokumentasi. 

Pada analisa event Techminar: A New 

Tomorrow Destination, Staycation or 

Vacation dijelaskan pada flowchart 1 

sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Proses Kerja dalam 

Menganalisis Produk Event 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation 

 
Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan flowchart tersebut 

menjelaskan bahwa dalam menganalisis 

event Techminar, peneliti melakukan 

observasi dengan mengikuti event, 

melihat banyaknya peserta yang hadir, 

melihat atmosphere dalam event tersebut, 

serta melihat feedback dari peserta 

Techminar setelah event 

diselenggarakan. Peneliti juga 

menentukan tingkatan produk yang 

digunakan untuk menganalisis event 

Techminar dan menganalisis event 

tersebut. 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation 

diselenggarakan pada 15 September 2020 

oleh PT Keren Entertainment Indonesia. 

Sesuai dengan namanya “Techminar 

(Teknologi seminar)” atau sering disebut 

webinar event ini berbasis web melalui 

Zoom. Techminar ini dilaksanakan 

dengan tujuan memberikan informasi 

seputar liburan seperti apa yang dianggap 

paling aman diera new normal, dan juga 

memberikan insight kepada masyarakat 

mengenai staycation. 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation 

mengalami peningkatan pada jumlah 

peserta Techminar sebelumnya sebanyak 

35%. Peserta Techminar kebanyakan 

berasal dari universitas – universitas yang 

ada di DKI Jakarta, siswa Sekolah 

Menengah Atas, komunitas – komunitas 

travel, dan masyarakat berumur 22 – 35 

tahun. 

Analisis produk event Techminar: A 

New Tomorrow Destination, Staycation 

or Vacation menggunakan tingkatan 

produk yang digunakan untuk membagi 

(klasifikasi) suatu produk event 

berdasarkan manfaatnya. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan marketing 

dalam menyusun strategi marketing yang 

tepat. Ada 4 tingkatan produk dalam yang 

digunakan untuk analisis ini, yaitu core 

product, facilitating product, supporting 

product, dan augmented product. 

 

PEMBAHASAN 

Core product merupakan hal penting 

yang harus ada dalam sebuah produk 

yang dibuat, core product dalam 

Event 
Diselenggarakan 

Melihat banyak peserta 

yang hadir dan melihat 

feedback peserta Techminar 

Menentukan Tingkatan 

Produk 

Menganalisa 

produk event 

dengan tingkatan 

produk 
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Techminar A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation 

sudah memenuhi customer expected atau 

harapan dari peserta Techminar yaitu 

dapat mengikuti seminar yang gratis 

dengan topik yang menarik yaitu 

pariwisata mengenai bagaimana cara 

menikmati wisata “staycation” yang 

belum dipahami banyak masyarakat dan 

calon peserta pun mendapatkan informasi 

mengenai liburan yang aman di era new 

normal dan masyarakat juga 

mendapatkan insight baru bagaimana 

refreshing lewat ide liburan yang tak 

memakan banyak budget dan waktu 

perencanaan seperti vacation. 

Dalam event Techminar: A New 

Tomorrow Destination, Staycation or 

Vacation ini, facilitating product yang 

diperoleh oleh peserta Techminar sangat 

banyak, seperti pembicara yang hadir 

sangat berpengalaman dibidang 

pariwisata, dan juga beberapa pembicara 

yang hadir dari pemerintahan yang akan 

membahas mengenai pariwisata di 

Indonesia. Para pembicara yang hadir, 

yaitu Agus Rochiyardi (Direktur 

Pemasaran Pariwisata Badan Otorita 

Pariwisata Borobudur), Drs. Vinsensius 

Jemandu, GDM, MBA (Direktur 

Pemasaran Pariwisata Regional 1, 

Indonesia  Asean Australia NZ dan 

Oceania, Kemenparekraf RI), Siti 

Chotijah S.IP, MA (Ketua Umum 

Komunitas Generasi Pesona Indonesia 

Nasional), Muhammad Arief Rahman 

(Managing Director Whatravel), Ulfa 

Dzakiyyah Al-Istiqomah (Duta Wisata 

Indonesia Intelegensia 2016), Shana 

Fatima (Direktur Utama Bidang Otorita 

Pariwisata Labuan Bajo Flores), Sonti 

Pangaribuan (Kepala Bidang Pemasaran 

dan Atraksi Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta), 

dan Irene Natalia Komala (Travel 

Blogger). 

Hal lain yang diperoleh oleh peserta 

Techminar yaitu, sertifikat, materi 

pembicara, dan juga video pada saat 

Techminar dilaksanakan. Materi yang 

dibahas oleh para pembicara mengenai 

“Era Baru Berwisata” yang dipaparkan 

oleh Ibu Sonti Pangaribuan, “Pariwisata 

Jakarta Selama Covid-19” yang 

dipaparkan oleh Siti Chotijah, dan materi 

lain yang dipaparkan, seperti kebijakan 

pemerintah dan tantangan industri, 

protokol umum CHS pada destinasi 

wisata, tantangan industri pariwisata pada 

masa new normal. Kedalaman materi pun 

sangat menyeluruh mengenai liburan 

yang aman di era new normal. Materi dan 

video yang diberikan kepada peserta 

Techminar sangat bermanfaat karena 

dapat diliat kembali dan videonya bisa 

diputar berulang-ulang kali. 

Supporting Product merupakan 

tambahan produk yang ditawarkan 

kepada peserta Techminar untuk 

menambahkan nilai yang berkesan 

kepada peserta Techminar, bukan hanya 

core product saja yang diharapkan tetapi 

juga untuk menjadi pembeda dengan 

seminar-seminar yang lain. Pembeda 

yang ada dalam dalam Techminar ini 

hanya namanya saja “Techminar” karena 

PT Keren Entertainment Indonesia 

sedang menaikkan nama perusahaannya 

atau investasi image kepada masyarakat 

mengenai Techminar. Pada tanggal yang 

sama dengan diselengarakannya 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation ada 

beberapa webinar yang diadakan 
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perusahaan lain dengan topik yang 

hampir mirip dan manfaat yang didapat 

untuk pesertanya pun sama dengan yang 

didapat jika mengikuti Techminar. Maka 

dari itu untuk supporting product yang 

lain tidak ada, karena Techminar ini 

seperti seminar pada umumnya yang 

gagal dalam mencari pembeda dalam 

event yang dilaksanakan selain dari nama 

event itu sendiri. 

Techminar ini pun kalah jumlah 

peserta dengan webinar lain dikarenakan 

target peserta yang kurang jelas. Untuk 

promosi yang dilakukan tim marketing 

pun sudah maksimal karena melalui 

beberapa platform, seperti facebook, 

instagram, twitter, serta tim marketing 

juga melakukan boom posting dengan 

membuat akun khusus disetiap sosial 

media kemudian memposting semua 

informasi mengenai Techminar secara 

rutin di jam-jam tertentu setiap harinya 

sehingga visibilitas Techminar akan 

semakin tinggi. Kendala lain yang 

membuat Techminar kalah kuantitas 

peserta dengan webinar lain yaitu 

Techminar yang diadakan 2 kali dalam 

seminggu sehingga tim marketing 

kesulitan untuk mencari peserta dan 

waktu yang sedikit sehingga promosi 

yang dilakukan menjadi kurang maksimal 

dan efektif. 

Dalam buku Principle of Marketing, 

15th edition, terdapat 5 elemen yang 

menjadi kunci untuk membentuk 

Augmented Product dalam event 

Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation, yaitu 

accessibility, atmosphere, customer 

interaction with the service organization, 

customer participation, and customers 

interaction with each other. Di zaman 

yang modern ini, tentu semua orang tidak 

akan lepas dari teknologi, apapun 

kegiatannya pasti setidaknya 

menggunakan satu teknologi, apalagi di 

masa pandemi, semua orang dipaksa 

untuk beraktifitas di rumah dan semuanya 

dilakukan secara online. Semua orang 

pun sudah sangat mudah mengakses 

internet dan melakukan aktifitasnya 

secara online karena banyak masyarakat 

yang memasang WiFi, dan juga terdapat 

bantuan internet dari pemerintah untuk 

mahasiswa. Event Techminar ini 

dilakukan menggunakan platform Zoom 

yang sangat tidak asing karena sering 

digunakan masyarakat, sehingga sangat 

accessible dan cara pemakaian zoom pun 

mudah sehingga peserta Techminar tidak 

kesulitan untuk mengikuti Techminar 

tersebut. Jika ada calon peserta yang 

kesulitan untuk registrasi dan masuk ke 

link Zoom, akan dibantu oleh pihak PT 

Keren Entertainment Indonesia yang 

memiliki jobdesk khusus menangani 

calon peserta Techminar. 

Pada saat Techminar berlangsung, 

terdapat sesi tanya jawab yang dilakukan 

oleh peserta Techminar dengan paara 

pembicara, adanya sesi tersebut membuat 

terjadinya interaksi antara peserta 

Techminar dengan pembicara, dan juga 

adanya interaksi peserta Techminar 

dengan moderator. Interaksi lain yang 

terjadi yaitu interaksi peserta Techminar 

dengan peserta yang lainnya melalui chat 

box yang ada dalam Zoom, disana para 

peserta bisa mendapat relasi baru dengan 

berinteraksi. 

Peserta Techminar sebagai Karyawan, 

maksudnya yaitu jika event Techminar 

berjalan dengan baik, dari awal registrasi 

yang dilakukan oleh calon peserta 
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Techminar sampai selesainya Techminar 

memberikan kesan yang baik dari peserta 

Techminar, misalnya karyawan yang 

membantu registrasi ramah, materi yang 

diberikan sangat bermanfaat, pemberian 

materi yang diberikan pembicara jelas, 

pengaplikasian Zoom yang dijalankan 

oleh administrator dari perusahaan tidak 

ada kendala, sampai pada pemberian 

sertifikat dan materi pun tidak ada 

masalah. Hal-hal tersebut membuat kesan 

event Techminar menjadi bagus bagi 

peserta Techminar. Jika kesan yang 

didapat oleh peserta Techminar baik, 

maka peserta Techminar pun dapat 

memberikan feedback yang baik untuk 

perusahaan, juga dapat meningkatkan 

kuantitas peserta Techminar di event 

Techminar selanjutnya karena merasa 

banyak manfaat yang didapat. 

Dari 4 elemen yang sudah dijelaskan, 

maka dapat dijelaskan untuk elemen yang 

terakhir, yaitu atmosphere. Elemen ini 

merupakan elemen penting dalam 

pelayanan sebuah event sebagai produk, 

elemen ini yang membuat calon peserta 

Techminar memilih untuk mengikuti 

Techminar ini. Calon peserta Techminar 

mengikuti Techminar ini karena topik 

yang akan dibahas oleh para pembicara 

mengenai liburan  yang aman di era new 

normal, pembicara yang berpengalaman 

dibidangnya, bagaimana suasana pada 

saat Techminar berlangsung, seperti 

sinyal yang stabil, kamera dari moderator 

dan pembicara  terlihat jelas, 

pengoperasian zoom oleh yang 

berpengalaman sehingga tidak terjadi 

masalah dan juga feedbcak dari 

Techminar sebelumnya berkesan bagus 

sehingga calon peseta mendaftarkan diri 

untuk mengikuti Techminar ini, dan 

aksesibilitasnya mudah melalui aplikasi 

Zoom yang sangat tidak asing dikalangan 

masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka 

secara keseluruhan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebegai berikut: 

1. Analisis produk event Techminar: A 

New Tomorrow Destination, 

Staycation or Vacation, menggunakan 

tingkatan produk yang meliputi core 

product, facilitating product, 

supporting product, dan augmented 

product. 

2. Dari analisis produk yang dilakukan, 

PT Keren Entertainment Indonesia 

telah berhasil membuat event 

Techminar dengan topik yang 

diinginkan oleh banyak orang, 

fasilitas-fasilitas yang didapat peserta 

Techminar pun sama seperti event 

webinar lain. Tetapi, PT Keren 

Entertainment Indonesia gagal dalam 

mencari pembeda atau diferensiasi 

produk dalam supporting product 

event Techminar yang dibuat 

dikarenakan kurangnya sosialisasi 

mengenai Techminar dan promosi 

yang kurang efektif. 

3. PT Keren Entertainment Indonesia 

membuat sendiri produknya, 

perusahaan ini membuat produk event 

seminar berbasis online yang biasanya 

disebut webinar, tetapi brand dari 

perusahaan ini disebut “Techminar”. 

Fungsinya yaitu menjadi pembeda 

tetapi masiih kurang terlihat 

perbedaannya antara produk event 

yang mereka buat dengan event yang 

sejenis, mempromosikan produk itu 

sendiri, untuk membangun citra yang 
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baik, memberikan keyakinan kepada 

calon peserta, dan sebagai pengendali 

pasar. 

4. Manfaat untuk peserta yang mengikuti 

event Techminar: A New Tomorrow 

Destination, Staycation or Vacation, 

yaitu mendapatkan infomasi baru 

mengenai liburan yang aman diera 

new normal, mendapatkan peserta 

event Techminar lebih banyak, 

melihat persaingan, mengurangi 

risiko, dan membuat rencana untuk 

event Techminar selanjutnya. 

 

SARAN 

Ada beberapa saran yang ingin penulis 

berikan kepada pihak penyelenggara 

sebagai acuan agar penyelenggaraan 

event selanjutnya dapat berjalan dengan 

baik, antara lain: 

1. Penyelenggara harus mengetahui 

dengan jelas segmen pasar yang dituju, 

targeting dan postitioningnya karena 

pihak penyelenggara hanya 

mementingkan kuantitas tidak 

memikirkan kualitas dari produk yang 

dibuat. Dengan mengetahui STP nya 

akan lebih mudah untuk mencari calon 

peserta Techminar. 

2. Diharapkan pada penyelenggaraan 

event Techminar selanjutnya pihak 

penyelenggara dapat memberikan 

sesuatu yang lebih membedakan 

webinar ini dengan webinar lain, dan 

menghadirkan pembicara yang banyak 

dikenal dan memiliki pengaruh besar 

ditengah masyarakat, kalau bisa 

pembicara dari luar negeri, hal ini akan 

sangat membuat event yang 

diselenggarakan menjadi berhasil dan 

dapat menarik peserta event 

Techminar lebih banyak. 
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ABSTRACT 

The sponsorship activities held by PT TFG Traveling Asia aims for MICE activities as a marketing method. 

This report aims to determine and analyze the sponsorship activities for the Market Museum Vol. 3 at Home 

With Tokopedia event by PT TFG Traveling Asia as a marketing method. The research method used in this 

report is a quantitative and qualitative research. The data is collected by using the observation method 

during the preparation and during event, interviews, and documentation during the event. The technique 

for processing the data used by the writer is descriptive method. Data collected from several sources both 

directly and indirectly are presented in the form of a brief description then analysis. The results of this 

report indicate that the sponsorship activities for the Market Museum Vol. 3 at Home with Tokopedia event 

by PT TFG Traveling Asia as a marketing method achieved an impact, namely an increase in sales of 

28.10% and a total viewer of the livestream event of 774 viewers. 

 

Keywords: Event, Marketing, PT TFG Traveling Asia, Sponsorship, Tokopedia 

 

ABSTRAK 

Kegiatan sponsorship event yang dilaksanakan oleh PT TFG Traveling Asia bertujuan untuk kegiatan 

MICE sebagai salah satu metode pemasaran. Laporan ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis 

kegiatan sponsorship event Market Museum at Home Vol.3 with Tokopedia sebagai media marketing oleh 

PT TFG Traveling Asia. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di PT TFG Traveling 

Asia. Laporan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data 

menggunakan metode observasi pada saat persiapan dan pelaksanaan event, wawancara dan dokumentasi 

pelaksanaan event. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif. Data 

dikumpulkan dari beberapa sumber baik langsung maupun tidak langsung disajikan dalam bentuk uraian 

singkat kemudian analisis. Berdasarkan hasil laporan dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan 

sponsorship event Market Museum at Home Vol.3 with Tokopedia sebagai media marketing oleh PT TFG 

Traveling Asia meraih dampak yaitu kenaikan penjualan sebanyak 28,10% dan mendapat total viewers 

livestream event sebanyak 774 penonton. 

 

Kata Kunci: Event, Pemasaran, PT TFG Traveling Asia, Sponsorship, Tokopedia 

 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi sekarang ini, 

perkembangan dalam dunia bisnis 

berlangsung secara cepat dan pesat. 

Berbagai cara dan strategi dilakukan oleh 

pelaku bisnis untuk bertahan dalam 

menjalankan bisnisnya dan bersaing di 

antara pelaku usaha lainnya. Dalam 

kondisi ekonomi yang serba pesat dan 

tidak stabil, perlunya sikap kreatif dan 

inovatif dan cepat tanggap untuk dapat 

mempertahankan bisnis dalam 

pertumbuhan ekonomi global ini. Karena 

itu, dengan didasari perkembangan 

teknologi dalam era globalisasi ini, 

perlunya pemasaran untuk meningkatkan 

kualitas dengan cara memilih strategi 

tepat untuk mendapatkan konsumen. 

Industri MICE (Meeting, incentive, 

convention and exhibition) dipandang 

sebagai prospek industri yang mampu 

menciptakan dampak yang luas terhadap 

seluruh komponen penunjangnya yang 

dikenal dengan istilah multiplier effect. 

Namun, kegiatan MICE membutuhkan 

biaya yang cukup besar yang notabene 

mailto:nanda.vania@gmail.com
mailto:rimsky.judisseno@bisnis.pnj.ac.id
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membutuhkan sponsorship. Sponsorship 

merupakan suatu dukungan nyata, baik 

dalam bentuk finansial maupun in- kind, 

untuk dapat menunjang pelaksanaan 

suatu event. Dalam hal ini PT TFG 

Traveling Asia memberikan dukungan 

berupa produk (tas untuk program 

giveaway) dan dukungan konten berupa 

livestreaming di event Market Museum at 

Home Vol. 3 di Tokopedia.  

Melihat pentingnya sponsorship 

dalam event sebagai media pemasaran, 

maka dilaksanakan Sponsorship Event 

Market Museum at Home Vol. 3 with 

Tokopedia Sebagai Media Marketing 

Oleh PT TFG Traveling Asia. 

 

LITERATUR REVIEW 

William J. Stanton (1984:7) 

menyatakan bahwa pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial. Jadi, kita 

meninjau pemasaran sebagai suatu sistem 

dari kegiatan-kegiatan yang saling 

berhubungan, ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa kepada kelompok 

pembeli.  

Menurut Roy dan Cornwell (2003), 

Sponsorship didefinisikan sebagai 

pemberian tunai dan atau pembayaran 

barter (in-kind) akan benda kepemilikan 

(seperti olahraga, hiburan, non-profit 

event atau organisasi) dengan balasan 

berupa akses pemanfaatan potensial yang 

berhubungan dengan benda kepemilikan 

perusahaan / produk. 

Hal ini juga dikemukakan oleh 

D’Astous dan Bitz (1995:6), bahwa 

sponsorship merupakan bagian dari 

communication tools di mana perusahaan 

memberikan dukungan dalam bentuk 

keuangan kepada suatu kegiatan agar 

kegiatan tersebut dapat menjalankan 

aktifitasnya dengan baik dan pada saat 

yang bersamaan perusahaan akan 

memperoleh keuntungan berupa 

awareness dan image dari konsumennya. 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam laporan ini adalah 

metode kualitatif dan metode analisis 

data yang berupa pengumpulan data dan 

reduksi data. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis data 

kualitatif yang merupakan upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja yaitu 

mengalisis data-data, seperti data uraian 

tertulis dari dokumen, dan uraian dari 

hasil pengamatan data. 
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Maraknya pandemi COVID-19 di 

tahun 2020 yang membatasi seluruh 

kegiatan yang menyangkut kontak antar 

manusia membuat ruang gerak industri 

event menjadi sangat terbatas. 

Taylor Fine Goods sebelumnya 

melakukan pemasaran dengan metode 

penjualan secara offline, yang dilakukan 

di offline store resmi seperti Gramedia, 

dan dengan mengikuti pameran atau 

mendirikan stand di event atau bazaar 

ataupun menjadi sponsor event dengan 

memberikan support berupa produk 

sebagai merchandise event.  

Namun karena adanya pandemi 

COVID-19 PT TFG Traveling Asia 

menerapkan metode sponsorship secara 

online di event yang diselenggarakan 

secara online oleh Tokopedia yaitu 

Market Museum At Home Volume 3. 

Event dengan metode online ini 

dilakukan agar kegiatan event tetap dapat 

dilakukan dan roda perekonomian yang 

terus berjalan.  

Adapun bentuk kerja sama TFG 

sebagai sponsor di event ini adalah 

Sponsor Pendamping yang berupa 

dukungan non-finansial dengan 

berdasarkan image- based, yaitu image 

yang diberikan TFG untuk konsumennya 

yaitu branding produk lokal berstandar 

internasional sebagai citra atau identitas 

TFG, dan Market Museum at Home Vol. 

3 with Tokopedia ini memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk mengedepankan 

produk lokal agar dapat bersaing di pasar 

nasional maupun internasional.  

Dukungan TFG untuk Market 

Museum at Home Vol. 3 with Tokopedia 

ini adalah sebagai salah satu Host untuk 

kegiatan Tokopedia Play Livestream 

yang merupakan kegiatan Market 

Museum at Home pertama yang 

menggunakan fitur Livestream. 

Kemudian selain menjadi host, TFG juga 

memberikan dukungan berupa produk 

untuk giveaway di media sosial Market 

Museum at Home Vol. 3 with Tokopedia. 

Dalam proses pelaksanaan 

sponsorship ini dilakukan 4 tahap 

persiapan, yaitu  

1. Melakukan meeting dengan 

Tokopedia 

2. Menandatangani surat kerjasama 

3. Menentukan jadwal, tema dan produk 

live stream 

4. Menentukan produk yang akan 

diberikan untuk giveaway  

Dari hasil persiapan tersebut memperoleh 

hasil bahwa pelaksanaan sponsorship 

oleh PT TFG Traveling Asia berupa 

dukungan program live stream pada 

tanggal 3 November 2020 pada jam 17:00 

sampai jam 17:30 WIB. Adapun tema 

yang dipilih oleh perusahaan adalah 

“Glassy Bag for Pandemic Era”. Tema ini 

diangkat mengingat ketika masa pandemi 

seperti sekarang, diperlukan tas yang jika 

digunakan untuk keluar rumah 

penggunanya aman dan mudah 

dibersihkan untuk digunakan kembali. 

Selain aman dan mudah dibersihkan, 

TFG juga memilih tas yang nyaman dan 

praktis agar kegiatan diluar rumah pada 

saat pandemi dapat dilakukan secara 

maksimal dan tidak menyulitkan 

pemakainya. Untuk durasi pelaksanaan 

livestreaming berlangsung selama 30 

menit di aplikasi Tokopedia dengan 

menggunakan fitur Tokopedia Play, yang 

merupakan fitur baru di Tokopedia untuk 
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acara livestreaming yang 

diselenggarakan oleh Tokopedia.  

Untuk pelaksanaan kegiatan 

sponsorship terdiri dari 3 tahap yaitu: 

1. Monitoring 

2. Pelaksanaan Livestreaming  

3. Dokumentasi  

Pelaksanaan monitoring dilaksanakan 

dengan memastikan logo TFG dan online 

store TFG sudah muncul pada landing 

page Market Museum at Home Vol. 3 

with Tokopedia, mendapat materi 

publikasi untuk cover page livestreaming, 

mempersiapkan produk untuk 

ditampilkan pada saat livestreaming, dan 

waktu livestreaming yang sudah 

dijanjikan oleh pihak penyelenggara. 

Lalu Pada saat event Market Museum at 

Home Vol. 3 with Tokopedia 

berlangsung yaitu dimulai pada tanggal 3 

November, PT TFG Traveling Asia 

sebagai pihak sponsor mempersiapkan 

materi dan produk yang akan 

dipresentasikan pada event Livestream di 

Tokopedia Play sebagai bagian dari 

kegiatan di event Market Museum at 

Home Vol. 3 with Tokopedia. Adapun 

kegiatan livestreaming tersebut 

dilaksanakan oleh 2 orang host yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 November 

2020 di Jl. Cikini 2 Blok FG4 No. 9 

Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren 

Tangerang Selatan yang merupakan 

kantor cabang dari PT TFG Traveling 

Asia. Waktu yang diberikan 30 menit 

untuk melaksanakan livestreaming 

dengan ketentuan dan panduan yang 

sudah diberikan sebelumnya oleh pihak 

penyelenggara.  

Adapun total pengunjung untuk 

livestream event Market Museum at 

Home Vol. 3 with Tokopedia sejumlah 

770 penonton. Untuk dampak dari event 

ini dapat terlihat dari kenaikan omzet 

yang cukup signifikan, yang pada bulan 

sebelumnya di angka Rp190,327,000 dan 

naik sebanyak 28.10% menjadi 

Rp243,801,000.  

Dan kegiatan yang terakhir adalah 

dengan mendokumentasikan segala 

bentuk kerja sama yang telah disepakati 

antara pihak sponsor dan penyelenggara 

untuk memastikan apakah udah sesuai 

dengan surat perjanjian kerja sama. Yaitu 

dokumentasi acara livestreaming, logo 

TFG pada homepage Tokopedia, dan 

publikasi di media sosial 

@marketmuseum (instagram). 

 

Pembahasan 

Pelaksanaan kegiatan sponsorship 

TFG dengan Market Museum at Home 

Vol. 3 with Tokopedia terlaksana pada 

tanggal 3 – 7 November 2020. Dengan 

bentuk dukungan berupa mengisi konten 

acara Tokopedia Play Livestream pada 

tanggal 3 November 2020 yang mana 

TFG meraih penonton sebanyak 774 

viewers dan memberikan dampak 

penjualan yang signifikan, berdasarkan 

data dari Divisi Finance PT TFG 

Traveling Asia. Hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan ini berhasil terlaksana 

dengan tujuan utama yaitu sebagai media 

pemasaran produk TFG.  

Manfaat yang didapatkan dalam 

pelaksanaan kegiatan sponsorship ini 

meliputi manfaat terhadap industri 

pengusaha dan industry MICE. Adapun 

maanfaatnya adalah: 

1. Terhadap industri pengusaha 

Sebagaimana yang telah 

dikemukakan sebelumnya, pandemi 

COVID-19 membuat ruang gerak 
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industri event menjadi sangat terbatas, 

sehingga dengan adanya kegiatan 

sponsorship online ini dapat menjadi 

salah satu media untuk para pengusaha 

maupun perusahaan yang 

membutuhkan kegiatan pemasaran, 

dimana sesuai dengan fungsi 

sponsorship menurut Roy dan 

Cornwell didefinisikan sebagai 

pemberian tunai dan atau pembayaran 

barter (in-kind) akan benda 

kepemilikan dengan balasan berupa 

akses pemanfaatan potensial yang 

berhubungan dengan benda 

kepemilikan perusahaan / produk. 

Hasil yang diperoleh dengan adanya 

pelaksanaan sponsorship secara online 

ini adalah dampak kenaikan pada 

penjualan produk yang dipromosikan 

pada kegiatan sponsorship ini.  

 

2. Terhadap industri MICE 

Selain pada industri pengusaha, 

dengan adanya kegiatan sponsorship 

online ini juga memiliki dampak 

terhadap industri MICE, yaitu dengan 

mengaktifkan kembali kegiatan MICE 

dengan pemanfaatan teknologi, 

sehingga dapat mendorong industry 

MICE untuk bergerak kembali 

ditengah pandemi COVID-19 ini. 

Selain itu jika kegiatan event online 

dapat terlaksana secara normal, maka 

para pelaku di industri MICE juga 

dapat kembali aktif untuk 

berpartisipasi dalam industri MICE 

ini.  

 

Dalam menangani suatu kerja sama 

pasti merasakan hambatan yang dihadapi 

oleh pihak penyelenggara maupun pihak 

sponsor. Maka dari itu setiap ada 

permasalahan yang dihadapi oleh pihak 

tertentu harus memiliki solusi untuk 

mengatasinya.  

Kendala yang dialami berupa 

kurangnya dokumentasi. Pada tahun 2020 

ini pertama kalinya PT TFG Traveling 

Asia sebagai pihak sponsor mengadakan 

kerjasama dalam bentuk virtual event 

atau secara daring. Maka dari itu seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan berbentuk 

online, dimana konten dan segala jenis 

surat dan perjanjian dilakukan secara 

daring. Namun untuk sistem 

dokumentasinya belum tersimpan secara 

optimal, yaitu hanya dengan 

mengandalkan instagram story, dan 

dokumentasi yang ada di Tokopedia Play 

berupa siaran ulang livestreaming. Untuk 

filing dan dokumentasi yang dimiliki 

perusahaan masih belum ada di berkas 

perusahaan. Sementara dokumentasi 

sendiri adalah hal yang sangat penting 

untuk perusahaan sebagai data 

perusahaan.  

Solusi yang dilakukan adalah 

membuat dokumentasi dalam bentuk 

folder yang disimpan di media 

penyimpanan online yaitu Google Drive. 

Walaupun tidak seluruh pendataan 

tersimpan namun data yang berhasil 

tersimpan seperti proposal sponsor dari 

pihak penyelenggara, dokumentasi 

pelaksanaan, reka ulang siaran langsung 

dan foto – foto kegiatan dapat tersimpan 

untuk data perusahaan.  

Selain itu, kendala lainnya dialami 

dengan adanya miskomunikasi antar 

pihak penyelenggara dan pihak sponsor. 

Pada saat menjelang penyelenggaraan 

acara Tokopedia sebagai pihak 

penyelenggara tentunya memastikan 

apakah outcome yang diberikan oleh PT 
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TFG Traveling Asia sudah terpenuhi. 

Namun ada beberapa outcome yang 

belum terpenuhi, seperti produk 

giveaway dari pihak sponsor untuk event 

Market Museum at Home Vol. 3 with 

Tokopedia tidak dapat dilanjutkan karena 

tidak disetujui oleh pihak operasional 

perusahaan, kemudian materi publikasi 

untuk diunggah di media sosial juga tidak 

dapat dipublikasi di akun media sosial 

pihak sponsor dalam bentuk dalam 

bentuk instagram post karena tidak 

mendapatkan izin dari pihak operasional 

perusahaan. Solusinya adalah pihak 

perusahaan akhirnya mengunggah materi 

publikasi di instagram milik perusahaan 

yaitu @taylorfinegoods di instagram 

story sebagai bentuk promosi. Solusi 

untuk program giveaway yang tidak 

terlaksana pun dilakukan oleh pihak 

sponsor yaitu dengan mengadakan 

giveaway di akun sosial media pihak 

sponsor.  

Lalu kendala lainnya adalah Pada 

waktu awal pelaksanaan livestreaming 

adanya ketidakstabilan koneksi internet 

menyebabkan kualitas video yang tidak 

bagus, namun berhasil ditangani dengan 

segera mengganti koneksi jaringan 

dengan menggunakan wifi extender yang 

dimiliki perusahaan. 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan sponsorship dalam 

penyelenggaraan event Market Museum 

at Home Vol. 3 with Tokopedia yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 

November 2020 di home page Tokopedia 

telah ditangani dengan berbagai proses 

dan kendala yang dihadapi bagi pihak 

penyelenggara maupun pihak perusahaan 

sebagai sponsor. Walaupun ditemukan 

adanya beberapa kendala, 

pelaksanaannya dapat terlaksana dengan 

baik dan berhasil yang dapat dilihat dari 

adanya kenaikan dalam penjualan dan 

exposure brand. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kegiatan 

sponsorship berdasarkan 

penyelenggaraan event Market Museum 

at Home Vol. 3 with Tokopedia meliputi 

komunikasi yang baik antar kedua pihak 

penyelenggara dan pihak sponsor, 

matangnya persiapan, konsep dan visual 

pada saat livestreaming yang memicu 

engagement customer / viewers yang 

baik, dapat dilihat dari banyaknya jumlah 

penonton dan interaksi pada saat 

penyelenggaraan event, dan kenaikan 

penjualan pada saat event berlangsung.  

Pada sisi industri MICE, manfaat yang 

diperoleh adalah dengan mengaktifkan 

kembali event dengan metode online dan 

membantu industri MICE untuk tetap 

berjalan dengan bantuan teknologi yang 

ada. 
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ABSTRACT 

Modest fashion is clothing that displays simple cuts without leaving the comfort of the wearer's elegance. 

In this regard, the modest fashion sector professional association held Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 which was uniquely designed to showcase the latest fashion mix in the context of modest 

fashion. COVID-19 has had a tremendous impact, especially for the retail and event industries. Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 and Shopee are working together in this condition which aims to bring 

the offline event experience online through the Shopee platform. The purpose of the research is to find out 

the stages of sponsorship cooperation activities, the elements of making a proposal that is attractive to the 

sponsor and also knowing how to convince the sponsor to support the event. Collecting data in this study 

using interview, documentation, and observation methods. The data analysis method used is qualitative 

methods. The results of the flow chart research regarding the stages of cooperation activities at the 

implementation of the Indonesia Modest Fashion Week Online 2020, elements of making attractive 

proposals such as attractiveness of proposals, good and correct proposal format, as well as proposal 

display. 

 

Keyword: modest fashion, sponsorship, stages, proposal 

 

ABSTRAK 

Modest fashion yaitu busana yang menampilkan potongan sederhana tanpa meninggalkan kenyamanan 

elegancy pemakainya. Berkenaan dengan hal tersebut, asosiasi profesi sektor modest fashion, mengadakan 

Indonesia Modest Fashion Week Online 2020 yang dirancang secara unik untuk menampilkan perpaduan 

mode gaya terkini yang berada dalam konteks modest fashion. COVID-19 memberikan dampak yang sangat 

luar biasa, terutama bagi bisnis retail dan industry event. Indonesia Modest Fashion Week Online 2020 dan 

Shopee bekerja sama dalam kondisi ini yang bertujuan membawa experience event offline menjadi online 

melalui platform Shopee. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tahapan-tahapan kegiata kerja sama 

sponsorship, unsur-unsur membuat proposal yang menarik bagi sponsor dan juga mengetahui cara 

meyakinkan pihak sponsor untuk mendukung pelaksanaan acara. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu 

metode kualitatif. Hasil dari penelitian flow chart mengenai tahapan-tahapan kegiatan kerja sama pada 

penyelenggaraan Indonesia Modest Fashion Week Online 2020, unsur-unsur membuat proposal yang 

menarik seperti daya tarik proposal, format proposal yang baik dan benar, juga tampilan proposal. 

 

Kata Kunci: modest fashion, sponsorship, tahapan-tahapan, proposal 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data 

Globalreligiusfuture, tahun 2010, 

penduduk Indonesia yang beragama 

Islam mencapai 209,12 juta jiwa atau 

sekitar 87% dari total populasi. 

Kemudian pada 2020, penduduk muslim 

Indonesia diperkirakan akan mencapai 

229,62 juta jiwa. Hal tersebut menjadikan 

Indonesia bergerak pada industri modest 

fashion. Modest fashion yaitu busana 

yang menampilkan potongan sederhana 

tanpa meninggalkan kenyamanan 

elegancy pemakainya. Berkenaan dengan 

hal tersebut, asosiasi profesi sektor 

modest fashion, mengadakan Indonesia 
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Modest Fashion Week Online 2020 yang 

dirancang secara unik untuk 

menampilkan perpaduan mode gaya 

terkini yang berada dalam konteks 

modest fashion. 

Pekan modest fashion pertama di 

Indonesia, dipersembahkan untuk 

industri modest fashion terbaik dan 

diselenggarakan pada bulan Desember 

2020. Tema yang diusung untuk 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 ini adalah Modest Fashion 

Revolution.  

Pada penelitian ini, penulis akan 

membahas tentang bagaimana proses 

kerja sama sponsorship berlangsung pada 

acara Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020. Mengingat pentingnya 

untuk mengetahui tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam menangani kerja sama 

sponsorship yang dilakukan mulai dari 

sebelum kegiatan, saat kegiatan sampai 

setelah kegiatan yang dapat menjadi 

laporan untuk mejadi bahan evaluasi.  

Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

mengetahui tahapan-tahapan pada 

kegiatan kerja sama sponsorship, 

mengetahui cara membuat proposal yang 

menarik pihak sponsor dan mengetahui 

cara meyakinkan pihak sponsor untuk 

mendukung dalam penyelenggaraan 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020. 

Pada penelitian ini, membahas 

mengenai exhibition. Menurut Seebaluck 

(2013) exhibition juga dikenal sebagai 

exposition karena exposition memiliki 

tujuan untuk mempertemukan pemasok 

yang berbeda di dalam suatu lingkungan 

di mana para supplier tersebut dapat 

mempromosikan produk atau jasa mereka 

kepada peserta exhibitions. 

Exhibition memiliki beberapa jenis, 

Menurut Fred Lawson (1981) jenis-jenis 

exhibition yaitu: 1) trade show and fair, 

2) consumer show and fair, 3) trade-

consumer show or fair, 4) private 

exhibition, 5) launching product. 

Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020 termasuk ke dalam jenis 

exhibition pameran perdagangan atau 

trade show. Menurut Angga Johanta 

(2012) pameran perdagangan (trade 

show) adalah Suatu pameran bagi 

perusahaan dalam industri tertentu untuk 

menampilkan dan menunjukkan produk 

baru dan layanan mereka. Umumnya 

pameran dagang tidak terbuka untuk 

umum dan hanya dapat dihadiri oleh 

perwakilan perusahaan dan anggota pers. 

Juga, sebuah pameran usaha waralaba 

yang menawarkan dan / atau paket 

peluang bisnis untuk dijual. Adapun 

tujuan dari pameran dagang tersebut 

sangat beragam. Misalnya, perusahaan 

mungkin akan menghadiri untuk 

menghasilkan lead penjualan. Atau juga 

perusahaan mungkin tertarik dalam 

pengujian atau memperkenalkan produk 

baru. Melakukan demonstrasi, 

mengidentifikasi aplikasi baru, 

memperoleh umpan balik pelanggan, 

bahkan mempelajari kompetisi ini semua 

bisa menjadi alasan yang sah untuk hadir 

atau mengikuti sebuah pameran dagang. 

Dan juga yang tak kalah pentingnya 

adalah kesempatan untuk merekrut 

karyawan baru, distributor atau dealer 

untuk perusahaan 

Penelitian ini berfokus pada divisi 

sponsorship. Menurut Lynn Van der 

Wagen dan Lauren White (2018:389) 
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sponsorship adalah hubungan bisnis 

antara penyedia dana, sumber daya atau 

layanan dan individu, acara atau 

organisasi yang menawarkan sebagai 

imbalan beberapa hak dan asosiasi yang 

dapat digunakan untuk keuntungan 

komersial. 

Kegiatan pada divisi sponsorship 

salah satunya yaitu membuat proposal 

sponsorship. Proses pembuatan proposal 

sponsorship terdapat beberapa tahapan, 

menurut Kotler (2012) tahapan dalam 

membuat proposal sponsorship yaitu, 1) 

Analisa Kesempatan Pasar, 2) Memilih 

Sasaran Pasar, 3) Mengembangkan 

Bauran Pemasaran, 4) Analisis SWOT, 5) 

Melakukan Pendekatan. Dan menurut 

Awangga (2007:73-74) terdapat kriteria 

untuk proposal sponsorship agar disetujui 

oleh pihak calon sponsor yaitu sebagai 

berikut: 1) Spesific, 2) Measurable, 3) 

Achievable, 4) Reasonable, 5) Time 

Limited. 

Pembuatan proposal sponsorship juga 

harus memerhatikan format, menurut 

Happy Susanto (2008:37-45 format yang 

harus diperhatikan dalam membuat 

proposal sponsorship: a) cover, b) latar 

belakang, c) tujuan, d) nama dan tema 

kegiatan, e) bentuk kegiatan, f) peserta, g) 

penyelenggara, h) jadwal dan tempat 

kegiatan, i) susunan acara, j) rancangan 

anggaran, k) penutup. 

Setelah memperhatikan tahapan, 

kriteria dan format dalam membuat 

proposal sponsorship, dan langkah 

selanjutnya adalah untuk meyakinkan 

pihak sponsor. Menurut Irene 

Byvalkevych (2019) terdapat beberapa 

cara untuk meyakinkan pihak sponsor, 

yaitu: 1) Building brand awareness, 2) 

Menampilkan data penjualan, 3) 

Meningkatan brand image. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Terdapat 

beberapa metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penulisan ini, 

yaitu menggunakan dokumentasi, 

wawancara dan observasi. Untuk metode 

dokumentasi yang dilakukan oleh penulis 

yaitu dengan menggunakan data sekunder 

yang ada dalam perusahaan dan berkaitan 

dengan acara Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020 pada sebelum 

kegiatan, saat kegiatan sampai setelah 

kegiatan. Kemudian untuk metode 

wawancara, penulis melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan Chairman 

of Indonesia Modest Fashion Designer 

yaitu Jeny Tjahyawati. Dan untuk metode 

observasi, penulis berpartisipasi aktif 

melakukan pekerjaan yang berhubungan 

dengan sponsorship. 

Tempat dilakukannya penelitian ini 

yaitu di sebuah asoasi profesi desainer 

yang berlokasi di Jl. Cipinang Cempedak 

IV No.20E, RT.9/RW.4, Rw. Bunga, 

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta 

Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

13350. Waktu penelitian ini dimulai pada 

tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 

30 Desember 2020. Event ini berlangsung 

pada 17 Desember – 20 Desember 2020. 

Objek penelitian ini berfokus pada proses 

kegiatan kerja sama sponsorship pada 

penyelenggaraan Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 
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Pada pelaksanaan event Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020, 

terdapat tahapan-tahapan dalam kerja 

sama sponsorship yang sudah dilakukan 

mulai dari tanggal 7 September 2020. 

Berikut merupakan 13 tahapan yang 

dilakukan: 

 

Bagan 1. Alur Proses Kerja Sama 

Sponsorship 

 
sumber: data diolah, 2020. 

 

Daya tarik pada proposal sponsorship 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 yaitu menampilakan pihak-pihak 

sponsor yang sudah menjalin kerja sama 

dengan event ini dari tahun ke tahun. Pada 

Gambar 1 di bawah ini merupakan nama-

nama sponsor pada Indonesia Modest 

Fashion Week dari tahun 2017 – 2019. 

 

Gambar 1. Sponsor Indonesia Modest 

Fashion Week 2017 – 2019

 
sumber: Proposal Indonesia Modest Fashion 

Week, 2020. 

Selain menampilkan nama-nama 

sponsor, cara membuat proposal agar 

menarik yaitu dengan memperhatikan 

penggunaan desain, warna, dan jenis 

huruf. Desain dan warna yang digunakan 

dalam proposal sponsorship Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

terlihat pada lampiran 3. Warna dan 

desain yang digunakan pada proposal 

sponsorship tersebut yaitu menggunakan 

warna-warna pastel seperti ungu muda, 

hijau muda, biru dongker, pink muda. 

Tampilan proposal ini yaitu landscape. 

Beberapa jenis huruf yang digunakan 

yaitu Poppins Bold, Poppins Medium, 

Poppins Light, League Spartan, 

Cormorant Garamond Bold, Inter. 

Cara meyakinkan sponsor yaitu 

dengan smenampilkan data penjualan. 

Pada penerapan pelaksanaan Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020 

dengan melakukan building brand 

awareness yaitu mengajak influencer 

untuk bekerja sama dalam 

mempromosikan event ini dan juga 

menampilkan riwayat data-data 

penjualan atau gross merchandise value 

dari tahun ke tahun. pada Gambar 2 

merupakan list influencer pada Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020. 

Sementara itu, pada gambar 3 

merupakan penjelasan mengenai GMV 

(Gross Merchandise Value) pada 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020. 

  

1. RAPAT 
BERSAMA 
STEERING 

COMMITTEE

2. PENDEKATAN 
DENGAN SHOPEE

3. SHOPEE
MEMINTA 

INFORMASI 
EVENT SECARA 

LENGKAP

4. MENGIRIM 
PERMINTAAN 

SHOPEE

5. SHOPEE
MENGIRIMKAN 

PROPOSAL KERJA 
SAMA

6. 1ST MEETING : 
MEMBAHAS 
MARKETING 

PLAN

7. MENGIRIM 
PROPOSAL 

SPONSORSHIP KE 
SHOPEE

8. 2ND MEETING : 
DISKUSI 

TENTANG 
TENANT

9. PENDAFTARAN 
TENANT

10. 3RD MEETING
: DISKUSI SHOPEE 

LIVE 

11. 4TH MEETING : 
PELATIHAN 

DENGAN TENANT

12. TANDA 
TANGAN MOU

13. 
PELAKSANAAN  

EVENT
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Gambar 2. List Influencer Pada 

Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020.  

 
sumber: data diolah, 2020. 

 

Gambar 3. Gross Merchandise Value 

Pada Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020. 

sumber: data diolah, 2020. 

 

Pembahasan 

Implementasi yang dilakukan 

berdasarkan referensi mengenai tahapan 

kerja sama sponsorship pada Indonesia 

Modest Fashion Week 2020, yaitu 

menganalisa pasar konsumen (consumer 

market) dan organisasi pasar (market 

organization). Pasar konsumen pada 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 yaitu penduduk muslim di 

Indonesia dan organisasi pasar nya yaitu 

perancang busana serta pengusaha 

modest fashion di Indonesia. Tim 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020 tidak menjalankan teori lingkungan 

pemasaran dan juga riset pemasaran serta 

sistem informasi dikarenakan kurangnya 

waktu untuk menjalankan tahap tersebut. 

Sasaran pasar yang diimplementasikan 

yaitu Segmentasi Pasar, Targeting, dan 

Positioning. Segmentasi pasar dan 

targeting Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020 adalah perempuan 

dengan usia 20 – 60 tahun di seluruh 

Indonesia. Positioning event ini yaitu 

merupakan event pertama yang 

menyelenggarakan online exhibition dan 

virtual fashion show pada waktu 

bersamaan. Tim Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 tidak 

menjalankan berdasarkan referensi untuk 

mengukur dan meramalkan permintaan 

pasar dikarenakan kurang 

memperhatikan hal tersebut. 

Terdapat satu unsur yang kurang dari 

proposal Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020, yaitu rencana anggaran. 

Rencana anggaran tidak dicantumkan 

karena kurang terbukanya mengenai 

masalah keuangan dari pihak asosiasi. 

 

KESIMPULAN 

Proses kerja sama sponsorship dalam 

pelaksanaan event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 memiliki 

beberapa tahapan yang harus dilakukan 

pada kegiatan kerja sama sponsorship. 

Kemudian, dalam proses tersebut juga 

No. Username Followers

1 idaroyani 18,2rb

2 diarioofficial 68,2rb

3 ninanugrihoid 19rb

4 eldiyashanmade.id 29,3rb

5 jenytjahyawati 15,4rb

6 mrsikiepurnomoreal 20,3rb

7 viebyevysusanti 35,5rb

8 ririsghofir.official 10,5rb

9 jpuffid 239rb

10 yantiadeni 50,2rb

11 lentera_by_hj.ratuanitasoviah 12,3rb

12 bellahasura 1rb

13 tutyadib 10,6rb

14 lenyrafael 109rb

15 mfmw.official 13,8rb

16 liasoraya_ahmad 63,6rb

17 eboniwatch 35,5rb

18 liaafif_designer 45,1rb

19 febby_antique 8rb

20 daukyfashion 242rb

21 hijabchic 718rb

22 lumadawa.official 49rb

23 zaskiadyamecca 18,3jt

24 officialrurik 31rb

25 gatsuone 10,8rb
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harus memerhatikan format penulisan 

pada proposal sponsorship. Dan setelah 

mengetahui tahapan-tahapan kerja sama 

dan format proposal sponsorship, tak lupa 

juga untuk mengetahui cara meyakinkan 

pihak sponsor yaitu dengan brand 

awareness dan menampilkan data-data 

penjualan dari tahun ke tahun. 

 

SARAN 

Berdasarkan hambatan kegiatan pada 

divisi Sponsorship dalam mencari calon 

sponsor pada event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 terdapat saran 

untuk menghadapi hambatan yang dapat 

membangun untuk perubahan yang lebih 

baik lagi yaitu untuk persiapan mencari 

calon sponsor sebaiknya dilakukan 

kurang lebih 6 bulan sebelum 

berlangsungnya event tersebut, memiliki 

pengetahuan atau research secara detail 

mengenai e-commerce yang akan diajak 

kerja sama, seperti cara kerja mereka dan 

mengetahui alur kerja mereka, dan agar 

dapat lebih dipersiapkan secara matang 

dengan menggunakan metode analisis 

SWOT. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze the strategy and the result of using Etsy offsite ads to increase 

revenue. This research was conducted on the online shop Takumi Kent at Etsy marketplace. The study uses 

qualitative research and qualitative descriptive as the technique of analysis. Data collection for this 

research was obtained through observation, in-depth interview (semi-structured), documentation, and 

triangulation. The results revealed that the first strategy to increase Takumi Kent’s revenue through Etsy 

offsite ads was doing listing optimization. That is because Etsy would only advertise listings with the best 

performance. Maximizing all of the listing features such as type and material of listing, competitive price, 

and the shipping cost for buyers. The result of listings optimization at Takumi Kent was quite good. It 

showed from the number of visits and views at Etsy Takumi Kent. The conversion rate of this shop from 

Etsy offsite ads were low compare to the conversion rate’s benchmark at 2,35%. 2020 Etsy offsite ads 

conversion rate was 0,183% and 2021 conversion rate was 0,177%. Thus, it concludes that the Etsy offsite 

ads weren’t effective enough to increase Takumi Kent’s revenue at Etsy. 

 

Keyword: Benchmark, Conversion rate, Etsy offsite ads, Listing optimization, Revenue 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dan hasil penggunaan Etsy offsite ads 

dalam meningkatkan revenue. Penelitian yang dilakukan pada toko Takumi Kent ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dari pemilik online shop Takumi Kent. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara mendalam semi terstruktur, dokumentasi, serta 

triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi awal guna meningkatkan revenue online shop 

Takumi Kent melalui Etsy offsite ads adalah dengan melakukan optimasi listing. Optimasi listing dilakukan 

dengan memaksimalkan semua fitur yang ada pada Etsy listing. Pada online shop Takumi Kent, listing 

sudah teroptimasi dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan traffic visits dan views yang cukup besar 

dari tahun 2017–2021. dari tahun 2017–2021. Adapun hasil penggunaan Etsy offsite ads pada online shop 

Takumi Kent di marketplace Etsy menunjukkan bahwa penggunaan Etsy offsite ads belum cukup efektif 

dalam meningkatkan revenue pada online shop Takumi Kent. Hal ini dibuktikan dari angka conversion rate 

yang cukup rendah pada tahun 2020 sebesar 0,183% dan pada tahun 2021 (Januari–Juli) sebesar 0,177%. 

Conversion rate dari tahun 2020 hingga 2021 (Januari–Juli) belum cukup efektif karena tidak mencapai 

benchmark rata-rata conversion rate di angka 2,35%. 

 

Kata Kunci: Benchmark, Conversion rate, Etsy offsite ads, Optimasi listing, Revenue 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan sebuah negara 

yang kaya akan budaya dan dipenuhi 

pula dengan orang-orang kreatif. Dengan 

bermacam-macam budaya dan juga 

orang-orang yang memiliki kreativitas 

yang tinggi, tak heran bahwa bisnis 

dalam industri ekonomi kreatif di 

Indonesia semakin berkembang. Kriya 

(handicraft) atau yang biasa dikenal 

dengan kerajinan tangan, tercatat sebagai 

tiga besar subsektor ekonomi kreatif 

yang memberikan sumbangsih besar 

terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) 

Indonesia. Salah satu cara agar produk-

produk kreatif yang dimiliki oleh 

UMKM Indonesia mendunia adalah 

dengan melakukan perdagangan 

internasional. Pada zaman dahulu, 

sebelum bisnis digital berkembang pesat, 

kegiatan ekspor bagi UMKM atau 

pelaku bisnis berskala kecil sangatlah 

sulit untuk dilakukan. Namun, kini 

dengan berkembang pesatnya teknologi, 

para pebisnis UMKM dapat memasarkan 

produknya melalui marketplace.  

Salah satu marketplace untuk 

memasarkan produk keluar negeri adalah 

Etsy. Etsy merupakan salah satu contoh 

marketplace yang mengkhususkan 

dirinya sebagai platform bagi para 

pengrajin produk buatan tangan. Etsy 

mengategorikan produk yang dimiliki ke 

dalam delapan kategori. Dengan 

pengategorian seperti ini, akan 

memudahkan para pembeli yang 

mengunjungi marketplace Etsy untuk 

mencari barang handmade dari para 

pengrajin. Etsy sebagai platform 

bertemunya pengrajin dengan konsumen 

akhir, memberikan berbagai macam 

bantuan pemasaran salah satunya adalah 

offsite ads.  

Offsite ads merupakan program yang 

akan memasarkan listing milik penjual 

ke luar marketplace Etsy seperti Google, 

Bing, Instagram, dan Facebook. Listing 

sendiri merupakan sebuah fitur yang 

berguna untuk menyampaikan informasi 

terkait produk yang dijual kepada para 

calon pembelinya. Program Etsy offsite 

ads ini memberikan keuntungan bagi 

penjual, di mana mereka hanya akan 

dibebankan biaya iklan apabila terjadi 

penjualan dari traffic yang didatangkan 

oleh Etsy offsite ads. Namun, ternyata 

hal ini menimbulkan kontroversi  di 

antara para penjual, disebabkan mereka 

menilai bahwa biaya yang dibebankan 

kepada penjual di akhir terlalu besar. 

Penjual akan dibebankan sebesar dua 

belas persen atau lima belas persen dari 

total transaksi yang terjadi tergantung 

penjualan yang dilakukan oleh penjual 

selama 365 hari sebelumnya. 

Namun, Etsy menilai hal itu akan 

menguntungkan bagi para penjual karena 

akan mendatangkan traffic yang tinggi 

dari luar platform Etsy. Penjual di sisi 

lain menilai bahwa tidak adanya 

transparansi yang jelas atas Etsy offsite 

ads. Penelitian serupa sebelumnya 

terkait pemasaran digital telah dilakukan 

oleh Lukman Hakim pada tahun 2020 

dengan judul penelitian “Efektivitas 

Penggunaan Facebook Advertising pada 

Penjualan Produk Umrah PT Albis Nusa 

Wisata Jakarta”. Dalam penelitian 

tersebut, didapatkan hasil bahwa 

Facebook ads efektif dalam 

meningkatkan penjualan produk umroh 

PT Albis Nusa Wisata Jakarta.  
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Kemudian, penelitian yang dilakukan 

oleh Firlya Hasna pada tahun 2020 

dengan judul penelitian “Analisis 

Efektivitas Search Engine Optimization 

(SEO) dan Facebook Ads dalam 

Meningkatkan Pengunjung Tourism 

Website (Studi pada Website Wisato 

dalam Situs www.wisato.id) 

mendapatkan hasil bahwa SEO lebih 

efektif dibandingkan Facebook ads 

dalam meningkatkan pengunjung 

website www.wisato.id. 

Berdasarkan kedua penelitian 

terdahulu, maka dapat dilihat sebuah 

research gap, dimana terjadi 

inkonsistensi hasil dari kedua penelitian 

serupa tersebut. Pada penelitian Lukman 

Hakim (2020), didapatkan hasil 

penelitian bahwa iklan digital berbayar 

(paid advertisement) dalam hal ini 

adalah Facebook Ads efektif dalam 

meningkatkan penjualan. Berbeda 

halnya dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Firlya Hasna (2020), di 

mana hasil penelitian menunjukkan 

bahwa paid advertisement (Facebook 

ads) kurang efektif dalam meningkatkan 

pengunjung. Terdapatnya inkonsistensi 

hasil ini, maka dalam penelitian penulis 

akan dianalisis lebih lanjut terkait 

efektivitas paid adversitement (iklan 

digital berbayar) secara spesifik Etsy 

offsite ads dalam meningkatkan revenue 

penjual.  

Pemilihan Etsy offsite ads dalam 

penelitian ini didasarkan kepada masih 

terbatasnya pengetahuan masyarakat 

Indonesia terhadap marketplace Etsy, 

secara spesifik terhadap Etsy offsite ads. 

Penulis dalam penelitian ini tidak 

menggunakan marketplace yang umum 

diketahui masyarakat Indonesia seperti 

contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, 

dan BliBli karena telah banyak 

penelitian yang meneliti objek tersebut. 

Dalam penerapannya, Etsy offsite ads 

akan memberikan semua data terkait 

listing penjual kepada situs-situs yang 

telah bekerja sama dengan Etsy.  Situs 

yang menjadi tujuan Etsy beriklan akan 

menampilkan detai-detail listing (title, 

foto, deskripsi produk, dan sebagainya). 

Sehingga, offsite ads akan mengukur 

seberapa relevankah konten yang 

diiklankan dengan preferensi pengguna. 

Diberlakukannya program offsite ads ini 

erat kaitannya dengan tujuan akhir para 

penjual yaitu peningkatan pendapatan 

(revenue) melalui marketplace Etsy.   

Setelah Etsy mendatangkan traffic 

dari program offsite ads kepada para 

calon pembeli, mereka berharap akan 

dapat terjadinya sebuah proses transaksi 

antara penjual dan pembeli di 

marketplace Etsy. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah guna mengetahui 

strategi Etsy offsite ads pada akun online 

shop Takumi Kent di marketplace Etsy 

dalam meningkatkan revenue. Selain itu, 

guna mengetahui hasil penggunaan Etsy 

offsite ads dalam meningkatkan revenue 

pada online shop Takumi Kent dalam 

marketplace Etsy. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, melakukan penelitian ini 

menjadi penting disebabkan masih 

banyak masyarakat Indonesia yang 

belum familiar dengan marketplace 

Etsy. Maka, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan judul 

“Analisis Efektivitas Etsy Offsite Ads 

dalam Meningkatkan Revenue (Studi 

Kasus pada Online Shop Takumi Kent)”. 

http://www.wisato.id/
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Maret hingga bulan Juli tahun 2021. 

Penelitian dilakukan secara daring, 

mengingat situasi pandemi COVID-19 

sedang terjadi dan pemerintah 

menetapkan kebijakan pembatas sosial 

bagi masyarakat. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

kualitatif merupakan analisis yang akan 

memotret situasi yang akan diteliti 

secara meluas, menyeluruh, dan 

mendalam. 

Pada analisis deskriptif kualitatif, 

nantinya hasil data penelitian akan 

berupa deskripsi dan gambaran yang 

sistematis. Moeloeng (2018:5) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

mendasarkan kepada suatu usaha dalam 

membangun pandangan mereka secara 

rinci, dalam bentuk kata-kata, gambaran 

holistik, serta rumit. Metode penelitian 

kualitatif dipilih penulis dalam 

melakukan penelitian karena penulis 

ingin meneliti fenomena yang terjadi 

secara rinci dan mendalam serta ingin 

meneliti fenomena yang terjadi dari segi 

prosesnya. Berdasarkan segi prosesnya 

dalam hal ini menyangkut variabel 

penelitian ini yaitu Etsy offsite ads. 

Peneliti ingin mengetahui proses dari 

Etsy offsite ads beserta faktor-faktor 

yang memengaruhinya (subvariabel) 

sehingga kemudian dapat diketahui 

efektivitasnya dalam meningkatkan 

revenue (pendapatan penjual). 

Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan studi kasus 

guna menghimpun informasi, 

memahami, serta dapat menyimpulkan 

sebuah solusi atas permasalahan yang 

terjadi. Studi kasus dilakukan pada 

tempat, waktu, serta ikatan tertentu yang 

mengikat sebuah kepaduan sistem 

(program, kegiatan, peristiwa atau 

sekelompok individu) (Fitrah & 

Luthfiyah, 2017:208). Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, 

wawancara mendalam semi terstruktur, 

dokumen, dan triangulasi. 

Setelah data-data terkumpul, penulis 

akan menyederhanakan dan 

mengategorikan data berdasarkan 

variabel dan subvariabel dalam 

penelitian ini. Pada saat pengolahan data, 

penulis menggunakan teknik triangulasi 

sebagai salah satu teknik pemeriksaan 

keabsahan suatu data berdasarkan 

kriteria kredibilitas. Tahapan analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan model Miles dkk. 

(2014:12-13). Tahapan analisis data 

menurut Miles dkk. (2014:12-13) adalah 

a) Kondensasi data, di mana pada tahap 

ini akan dilakukan pemrosesan data 

mengubah data yang muncul dalam 

bentuk lengkap dari catatan lapangan; b) 

Data display, di mana data dapat 

disajikan dalam beberapa tipe matrik, 

grafik, charts, dan jaringan yang 

dirancang untuk mengumpulkan 

informasi yang terorganisasi dan dapat 

diakses dengan cepat; c) Drawing and 

Verifying Conclusions, menarik dan 

memverifikasi kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

Guna menjawab rumusan masalah 

pertama dalam penelitian ini yaitu 

mengenai strategi Etsy offsite ads pada 

akun online shop Takumi Kent di 

marketplace Etsy dalam meningkatkan 
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revenue (pendapatan), penulis ketika 

melakukan analisis data menggunakan 

teknik triangulasi. Adapun untuk 

menjawab rumusan masalah kedua 

terkait hasil penggunaan Etsy offsite ads 

dalam meningkatkan revenue 

(pendapatan) pada online shop Takumi 

Kent dalam marketplace Etsy atau 

pengukuran efektivitas Etsy offsite ads, 

penulis menggunakan analisis studi 

dokumen. Dokumen yang diberikan oleh 

informan, kemudian penulis olah ke 

dalam rumus conversion rate. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

1. Strategi Etsy Offsite Ads pada 

Online Shop Takumi Kent dalam 

Meningkatkan Revenue. 

Pada saat pengimplementasian Etsy 

offsite ads, listing milik penjual memiliki 

pengaruh yang besar terhadap 

keoptimalan Etsy offsite ads. Hal ini 

karena Etsy offsite ads akan 

mengiklankan seluruh materi yang 

tercantum dalam listing penjual. 

Sehingga, pengoptimalan listing penjual 

menjadi strategi awal agar Etsy offsite 

ads berjalan secara efektif. Keoptimalan 

sebuah listing dipengaruhi oleh beberapa 

elemen yaitu bentuk listing, jumlah 

kunjungan netizen, materi listing, 

menghindari penggunaan atribut 

terlarang, pemberian ongkos kirim yang 

tepat, memberikan harga produk yang 

kompetitif, pemanfaat fitur pemasaran 

lainnya, dan menetapkan harga dengan 

mata uang rupiah. 

Elemen pertama yang dapat 

diperhatikan dalam pengoptimalan 

listing penjual adalah bentuk listing. Hal 

ini karena bentuk listing berhubungan 

erat dengan bentuk iklan yang digunakan 

oleh Etsy untuk diiklankan melalui 

offsite ads. Bentuk iklan dalam media 

digital dapat berbentuk video, running 

text, pop up, banner tetap, dan 

sebagainya. (Elida dan Raharjo, 

2019:155). Marketplace Etsy saat ini 

menerapkan beberapa jenis bentuk iklan 

yaitu bentuk iklan berupa gambar, video, 

dan maupun kombinasi dari keduanya. 

Adapun saat ini, toko Takumi Kent 

mayoritas cenderung memilih bentuk 

listing berupa gambar karena durasi pada 

fitur video yang terlalu singkat. 

Sedangkan empat dari 41 listing dari 

toko Takumi Kent menggunakan bentuk 

listing campuran. Tentunya bentuk 

listing ini secara tidak langsung akan 

memengaruhi bentuk iklan offsite ads 

toko Takumi Kent dan secara tidak 

langsung dapat memengaruhi pula 

decision making para calon pembeli. 

Takumi Kent pun menggunakan bentuk 

listing dengan format carousel, sehingga 

calon pembeli dapat melihat detail 

produk dari berbagai sisi. 

Elemen yang kedua adalah jumlah 

kunjungan netizen. Jumlah kunjungan 

netizen menurut Elida dan Raharjo 

(2019:155) merupakan variabel yang 

penting karena semakin banyak visitor 

yang berkunjung ke dalam sebuah 

website maka marketing value website 

tersebut semakin tinggi. Traffic 

kunjungan yang tinggi kepada suatu toko 

di marketplace Etsy menandakan bahwa 

banyak pengunjung (visitor) yang 

tertarik akan produk yang dijual oleh 

sebuah toko. Pada toko Takumi Kent, 

total jumlah visit atau visitor yang 

dimiliki online shop Takumi Kent 

jumlahnya mencapai 47.100 visits sejak 
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tahun pertama toko tersebut aktif 

berjualan di tahun 2017. 

Elemen selanjutnya adalah materi 

listing. Materi listing erat kaitannya 

dengan materi iklan, hal ini disebabkan 

Etsy akan mengiklankan keseluruhan 

materi listing pada Etsy offsite ads. 

Menurut Muljono (2018:53-54), terdapat 

dua jenis iklan yaitu display advertising 

dan search advertising. Toko Takumi 

Kent menggunakan jenis iklan 

kombinasi display advertising dan 

search advertising untuk offsite ads-nya. 

Sehingga, untuk materi iklan yang 

digunakan pun merupakan kombinasi 

dari gambar/foto, video, dan 

pemanfaatan SEO pada title listing. 

Online shop Takumi Kent dalam 

pengimplementasian Etsy offsite ads, 

mencoba untuk memaksimalkan 

karakter title yang disediakan oleh Etsy. 

Takumi Kent menggunakan tipe long-

tail keyword. Long-tail keyword 

merupakan kata kunci yang spesifik 

sehingga tingkat persaingannya dengan 

listing milik toko lain semakin rendah. 

Etsy dalam seller handbook-nya 

menyatakan bahwa penjual harus 

mematuhi segala peraturan yang ada dan 

menghindari penggunaan atribut yang 

dilanggar. Sehingga, elemen keempat 

yang perlu diperhatikan adalah 

menghindari penggunaan atribut 

terlarang. Pada toko Takumi Kent, saat 

ini belum pernah mencoba memasarkan 

produk karakter dari Disney. Hal ini 

disebabkan adanya informasi bahwa 

Disney melarang siapapun selain 

pihaknya memproduksi karakter-

karakter animasi Disney. 

Elemen selanjutnya yang dapat 

memengaruhi keoptimalan listing adalah 

pemberian ongkos kirim yang tepat. 

Toko Takumi Kent menargetkan 

penjualan produknya mayoritas kepada 

orang-orang luar negeri. Penargetan 

orang-orang luar negeri sebagai target 

audience ini tentunya menjadikan 

ongkos kirim sebagai salah satu  faktor 

yang dapat memengaruhi calon pembeli 

dalam membeli produk yang mereka 

lihat melalui Etsy offsite ads. Ongkos 

kirim yang dibebankan oleh Takumi 

Kent berdasarkan hasil observasi sudah 

cukup terjangkau, hal ini dipengaruhi 

pula dengan pemilihan ekspedisi yang 

tepat (POS Indonesia dan Kurasi). 

Elemen keenam yang dapat 

memengaruhi keoptimalan listing adalah 

penentuan harga produk yang 

kompetitif. Etsy (2019) menyatakan 

bahwa revenue yang terdapat dalam shop 

stats atau statistik toko merupakan hasil 

dari pengurangan penjualan (harga 

produk) dengan potongan harga yang 

diberikan oleh penjual kepada 

pembelinya jika ada. Sehingga, 

penentuan harga yang kompetitif, 

menjadi salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi calon pembeli ketika 

mereka melihat iklan yang ditayangkan 

melalui Etsy offsite ads. Pada toko 

Takumi Kent, harga produk sudah cukup 

kompetitif dibandingkan oleh 

kompetitornya serta masih masuk ke 

dalam rentang harga di kisaran Rp 

250.000–Rp 2.500.000. 

Pemanfaat fitur pemasaran lainnya 

menjadi salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi keoptimalan sebuah 

listing. Pada toko Takumi Kent, apabila 

mengunggah listing baru dalam tokonya 

selain mencoba untuk memanfaatkan 

fitur share ke media sosial juga 
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memanfaatkan fitur Etsy ads. Etsy ads 

merupakan fitur iklan berbayar di awal. 

Adapun untuk objektif yang ditetapkan 

adalah untuk mendatangkan traffic 

kepada listing barunya tersebut dengan 

biaya satu dolar dan hanya dilakukan 

pada akhir pekan saja. 

Elemen terakhir yang dapat 

memengaruhi adalah penetapan mata 

uang rupiah pada marketplace Etsy. Etsy 

yang merupakan marketplace asal 

Amerika ini, setting awal pada setiap 

toko penjual adalah menggunakan dolar. 

Sehingga, pergantian setting mata uang 

dalam marketplace Etsy menjadi penting 

agar tidak memengaruhi pendapatan 

penjual nantinya. Apabila menggunakan 

USD dalam marketplace Etsy, maka 

ketika pencairan dana ke rekening bank 

penjual pendapatan yang didapatkan 

akan menyesuaikan dengan nilai tukar 

valuta asing yang sedang berlangsung. 

Menurut Ham dkk. (2018:630), nilai 

tukar valuta asing merupakan suatu 

ukuran moneter atau suatu satuan dapat 

menjadi tolak ukur dalam pengukuran 

pendapatan dan penetapan waktu 

pelaporan pun dapat menjadi sebuah 

tolak ukur dalam pengukuran 

pendapatan. Toko Takumi Kent jarang 

untuk menyesuaikan harga produknya 

dengan nilai tukar valuta asing yang 

sedang terjadi. Hal ini disebabkan tidak 

adanya pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap pendapatan tokonya. Toko 

Takumi Kent pun saat ini menggunakan 

setting mata uang rupiah. Efektif atau 

tidaknya sebuah listing dapat diukur 

melalui perhitungan Click-Through Rate 

(CTR). 

CTR merupakan persentase dari 

orang-orang yang terekspos iklan online 

dan melakukan klik pada iklan tersebut 

(Andrews & Shimps, 2018:288). Toko 

Takumi Kent dari tahun 2017–2021 

mendapatkan total visit sebanyak 47.100 

visits, sedangkan total views-nya 

mencapai 75.100 views hingga tahun 

2021. Sehingga, apabila dikalkulasikan 

CTR yang diperoleh toko Takumi Kent 

sebesar 67,72%. Angka CTR ini lebih 

tinggi dibandingkan benchmark rata-rata 

dari data yang dilansir glints.com sebesar 

dua persen. Sehingga, bisa dikatakan 

bahwa listing Takumi Kent sudah efektif 

dan optimal. 

 

3. Hasil Penggunaan Etsy Offsite Ads 

pada Online Shop Takumi Kent 

dalam Meningkatkan Revenue 

Berdasarkan pembahasan 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

seluruh indikator pada penelitian ini 

bersinergi secara bersama-sama dalam 

pengoptimalan Etsy offsite ads. Hal ini 

karena, Etsy offsite ads hanya akan 

mengiklankan listing yang memiliki 

performa terbaik. Sehingga, bentuk 

listing atau iklan, jumlah visit, views, 

materi iklan yang digunakan, harga 

produk yang kompetitif, promosi 

produk, serta ongkos kirim yang 

dibebankan kepada pembeli 

memengaruhi performa listing yang 

diiklankan melalui Etsy offsite ads dalam 

meningkatkan jumlah penjualan 

sehingga pendapatan penjual meningkat. 

Gambar 1 merupakan salah satu 

contoh listing diiklankan oleh Etsy 

offsite ads pada periode 2020–2021 dan 

berhasil berkontribusi pada penambahan 

sales dan revenue toko Takumi Kent. 

Pada gambar di atas, bentuk iklan yang 

digunakan merupakan bentuk iklan 
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berupa gambar carousel yang terdiri dari 

tujuh gambar dalam satu listing. 

Pengambilan gambar dengan detail 

produk dari sisi kiri, kanan, atas, serta 

informasi item gratis yang akan 

didapatkan oleh calon pembeli sangat 

jelas. Kemudian, title yang digunakan 

merupakan judul yang tergolong long-

tail keyword. Judul yang diberikan untuk 

listing ini sangatlah spesifik, di mana 

produk miniature Toyota trueno initial d 

AE86 ini dibuat dengan metode die-cast, 

memiliki ukuran skala 1:64, dan cocok 

sebagai hadiah untuk momen valentine.  

 

Gambar 1. Listing yang Berhasil 

Diiklankan Oleh Etsy Offsite Ads 

2020–2021 

 
sumber: Etsy, 2021 

 

Pemilihan judul yang spesifik ini akan 

memudahkan para calon pembeli ketika 

mencari produk tersebut melalui mesin 

pencarian, hal ini terbukti bahwa traffic 

listing ini dibawa oleh Etsy offsite ads 

melalui Google. Kemudian, harga yang 

ditawarkan kepada para calon pembeli 

pun cukup terjangkau dibandingkan para 

kompetitornya yang memberikan harga 

rata-rata di atas kisaran Rp 600.000. 

Listing ini menjadi lebih optimal karena 

produk ini sudah pernah diulas oleh tujuh 

orang pembelinya, dan lima dari tujuh 

orang tersebut memberikan penilaian 

bintang lima dan puas akan produk yang 

mereka beli dari toko Takumi Kent. 

Ulasan yang bagus pun nantinya akan 

memengaruhi decision making calon 

pembeli menjadi lebih singkat dan cepat. 

Berdasarkan analisis penulis, Etsy 

memilih listing ini untuk diiklankan pada 

Etsy offsite ads karena produk ini 

sebelumnya sudah berhasil memberikan 

31 dari 308 orders yang telah 

diselesaikan oleh toko Takumi Kent, dan 

kurang lebih tiga diantara 31 itu 

penjualan datang dari Etsy offsite ads. 

Tingginya angka penjualan pada 

produk tersebut, berdasarkan analisis 

penulis menjadikan nilai tambah bagi 

listing Takumi Kent karena Etsy menilai 

listing ini dapat memberikan keuntungan 

bagi kedua belah pihak di masa 

mendatang. Bagi Etsy, apabila listing 

tersebut diiklankan maka Etsy 

diproyeksikan mendapatkan keuntungan 

lima belas persen dari penjualan produk 

toko Takumi Kent melalui Etsy offsite 

ads. Kemudian, bagi Takumi Kent, 

manfaat yang didapatkan adalah pertama 

sebuah traffic gratis, kedua apabila calon 

pembeli yang datang melalui traffic Etsy 

offsite ads akhirnya membeli produk 

Takumi Kent maka hal ini akan 

menambah pendapatan bagi toko 

Takumi Kent. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa pengoptimalan 

listing menjadi gerbang awal agar Etsy 

offsite ads berjalan efektif dan dapat 

mendatangkan revenue bagi toko 

Takumi Kent. 

Salah satu indikator penilaian efektif 

atau tidaknya sebuah iklan dalam 

mendatangkan revenue adalah melalui 

conversion rate. Conversion rate 
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merupakan rasio order dibagi angka total 

yang melakukan klik pada materi iklan 

(Kingsnorth, 2019:147-148).  

 

Gambar 2. Statistik Etsy Offsite Ads 

Tahun 2020 

 
sumber: dokumentasi penulis, 2021 

 

Pada tahun 2020, online shop Takumi 

Kent mendapatkan traffic sebanyak 

2.185 klik dan empat order. Sedangkan 

pada tahun 2021 (bulan Januari–Juli) 

online shop Takumi Kent mendapatkan 

2.822 klik dan lima order. 

 

Gambar 3. Statistik Etsy Offsite Ads 

Tahun 2021 (Januari–Juli) 

 
sumber: dokumentasi penulis, 2021 

 

Mengingat periode 2021 kini, baru 

mencapai pertengahan tahun, tentunya 

dapat dilihat traffic sebanyak 2.822 klik 

dan lima order merupakan traffic yang 

cukup bagus. Sehingga, apabila 

dikalkulasikan maka diperoleh nilai 

conversion rate pada tahun 2020 sebesar 

0,183% dan conversion rate pada tahun 

2021 (Bulan Januari–Juli) sebesar 

0,177%. Mengacu kepada informasi 

yang dilansir dari Wordstream.com 

terkait benchmark rata-rata seluruh 

industri mengenai conversion rate, 

conversion rate dinilai efektif apabila 

menyentuh angka minimal 2,35%. 

Maka, dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa conversion rate yang didapatkan 

toko Takumi Kent belum cukup efektif 

untuk meningkatkan revenue atau 

pendapatan bagi Takumi Kent. 

Kendati demikian, Etsy offsite ads 

layak untuk dicoba karena apabila dilihat 

dari statistik, Etsy offsite ads pada online 

shop Takumi Kent mengalami 

peningkatan dari segi order dan jumlah 

penjualan yang didapat walaupun pada 

tahun 2021 masih berada dipertengahan 

tahun, berbeda halnya dengan tahun 

2020 yang hanya menghasilkan 

penjualan sebesar Rp 1.546.698. 

Meskipun biaya yang dibebankan 

kepada toko Takumi Kent terbilang 

cukup besar di angka lima belas persen, 

pemilik toko Takumi Kent tertarik untuk 

tetap melanjutkan penggunaan Etsy 

offsite ads karena ada perkembangan 

dalam jumlah sales, order dan klik di 

tahun 2021. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

penulis lakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Strategi Etsy offsite ads pada online 

shop Takumi Kent di marketplace 

Etsy guna meningkatkan revenue 

diawali dengan melakukan 

pengoptimalan listing. 

2. Hasil penggunaan Etsy offsite ads 

dalam meningkatan revenue pada 

online shop Takumi Kent dalam 

marketplace Etsy, menurut analisis 
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penulis belum cukup efektif dalam 

meningkatkan revenue. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka berikut adalah 

saran yang dapat penulis berikan terkait 

penelitian ini: 

1. Toko online Takumi Kent perlu 

pengoptimalan bentuk listing 

menggunakan video, kemudian judul 

listing cukup menggunakan maksimal 

hingga empat puluh karakter sesuai 

dengan pedoman Etsy (keyword 

lainnya dapat diletakkan pada fitur 

listing tag). 

2. Memberikan deskripsi produk yang 

lebih jelas (contohnya, dengan 

penambahan informasi berupa 

material yang digunakan, dimensi 

produk, berat produk, jasa kirim yang 

digunakan, alasan mengapa harus 

membeli produk pada toko online 

Takumi Kent). 

3. Memberikan promosi menarik 

lainnya pada toko, seperti 

memberikan discount, kupon, serta 

memanfaatkan momentum tertentu 

seperti holiday season (online shop 

Takumi Kent dapat 

menginformasikan special offer 

terkait produk yang dijual melalui 

banner toko). Sehingga, harapannya 

dengan pengoptimalan listing ini 

dapat memperbesar peluang toko 

Takumi Kent untuk dapat diiklankan 

semua listing-nya melalui program 

Etsy offsite ads dan berkontribusi 

maksimal pula dalam peningkatan 

revenue pada masa yang akan datang. 
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ABSTRACT 

Amana Venue is a property management company owned by PT Relife Property Company. PT Relife 

Property Company is a fastgrowing group of companies targeting middle to upper middleclass individuals 

and companies as customer segments. Amana Venue was built in early 2019, namely in February 2019. 

Amana Venue is open to the public with various activities and rental needs offered, ranging from meeting 

points, indoor and outdoor gatherings, weddings and others.The purpose of this journal is to analyze the 

marketing strategy, namely the marketing mix which consists of products, prices, promotions, places, 

people, processes and physical evidence applied to Amana Venue. The method used in the preparation of 

this article uses qualitative research methods. Qualitative research methods are descriptive research 

methods and tend to use analysis. For data analysis method using descriptive analysis method. This method 

is carried out by collecting data, then the data is processed to become a article. The data collection method 

used in this article uses the method of observation and interviews, where the author acts as the main tool 

in collecting various results of interviews and observations. The results of this study, Amana Venue has met 

the pemasaran mix mentioned even though it still exists. which should be further developed 
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ABSTRAK 

Amana Venue merupakan salah satu manajemen properti yang dimiliki oleh PT Relife Property. PT Relife 

Property merupakan grup perusahaan yang berkembang pesat yang menargetkan kalangan individu 

menengah ke atas dan perusahaan sebagai segmen pelanggan. Amana Venue dibangun pada awal tahun 

2019, yaitu pada bulan Februari 2019. Amana Venue terbuka untuk umum dengan berbagai macam 

aktivitas dan keperluan sewa yang ditawarkan, mulai dari titik pertemuan, pertemuan dalam ruangan dan 

luar ruangan, pernikahan dan lain-lain. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis strategi pemasaran 

yaitu bauran pemasaran yang di dalamnya terdiri dari produk, harga, promosi, saluran distribusi, orang, 

proses dan bukti fisik yang di terapkan Amana Venue. Metode yang digunakan pada pembuatan artikel ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Untuk metode analisis data menggunakan metode 

analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah 

untuk dijadikan artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode 

observasi dan wawancara, dimana peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan berbagai hasil 

wawancara dan pengamatan. Hasil dari penelitian ini, Amana Venue sudah memenuhi bauran pemasaran 

yang disebutkan walaupun masih ada yang harus lebih dikembangkan. 

 

Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Strategi Pemasaran, Venue 

 

PENDAHULUAN 

Industri MICE di Indonesia saat ini 

semakin maju seiring dengan 

perkembangan industri pariwisata dan 

budaya yang kini tengah menjadi trend di 

masyarakat Indonesia. Berdasarkan data 

dari ICCA (International Congress & 

Convention Association) yang dirilis pada 

2012, jumlah devisa yang dikeluarkan 

oleh wisatawan MICE adalah tujuh kali 

lipat dari wisatawan biasa. Wisatawan 

MICE umumnya diklasifikasikan sebagai 

“quality tourist” yang cenderung tinggal 

lebih lama dan menghabiskan uang lebih 

banyak dari wisatawan biasa. Salah satu 

event MICE yang cukup sering 

diselenggarakan di Indonesia adalah 

event meeting. Total event meeting pada 
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tahun 2016 ke tahun 2017 turun sebanyak 

1,25%. Pada tahun 2017 ke tahun 2018, 

total event meeting naik sebanyak 8,25%. 

Sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 

2019, total event meeting mengalami 

penurunan sebanyak 6,75%. Pada tahun 

2019, event meeting mengalami 

penurunan dikarenakan adanya isu politik 

di Indonesia. 

Namun pada tahun 2020, industri 

MICE di Indonesia bahkan dunia, 

mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. Hal ini disebabkan karena 

adanya wabah COVID-19 yang sangat 

mempengaruhi kegiatan luar ruangan 

maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

berkerumun. Salah satu dampak dari 

adanya pandemi ini adalah kegiatan 

meeting dalam event MICE banyak yang 

dibatalkan maupun ditunda. Akibatnya, 

event meeting selama tahun 2020, hanya 

terselenggara 18 event meeting. Sisanya, 

sebanyak 12 event meeting ditunda dan 2 

event meeting dibatalkan. 

Tidak hanya kegiatan MICE yang 

terkena dampak dari adanya pandemi 

COVID-19 ini, namun juga sarana dan 

prasarana pendukung untuk 

menyelenggarakan kegiatan MICE. 

Badan Pusat Statistik bidang COVID-19 

mengadakan survey dampak COVID-19 

terhadap pelaku usaha. Responden 

terbanyak berada pada sektor industri 

pengolahan, perdagangan dan reparasi 

kendaraan, dan akomodasi dan makan 

minum. Hasil survey tersebut 

menyatakan bahwa ada 3 sektor usaha 

tertinggi paling terdampak COVID-19. 

Sektor akomodasi dan makan minum 

merupakan yang paling banyak 

terdampak. Salah satu yang masuk ke 

sektor akomodasi adalah venue sebagai 

tempat diselenggarakannya event MICE. 

Hal ini mengakibatkan banyak venue 

yang ditutup sementara karena turunnya 

permintaan akibat pelanggan atau client 

yang terkena covid. 

Salah satu cara untuk meraih kembali 

konsumen agar kembali menggunakan 

venue untuk menyelenggarakan 

kegiatannya adalah dengan melakukan 

strategi pemasaran yang tepat. Dengan 

melihat potensi pasar dan segala 

kebutuhan yang harus disiapkan sesuai 

dengan masa pandemi ini. 

Berdasarkan hal-hal yang sudah 

disebutkan di atas, menerapkan strategi 

pemasaran sangat penting dalam situasi 

pandemi seperti ini. Karena melihat dari 

penurunan angka pelaksanaan kegiatan 

keramaian atau kerumunan, strategi 

pemasaran harus ditentukan secara 

matang dan berdampak positif bagi 

perusahaan. 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

mengetahui tentang strategi pemasaran 

yang diterapkan pada salah satu 

perusahaan properti. Dalam penelitian 

ini, objek yang di teliti merupakan sebuah 

perusahaan properti yang mengelola 

berbagai properti seperti perumahan dan 

juga gedung pertemuan dan pernikahan. 

Peneliti memilih Amana Venue sebagai 

objek penelitian. Amana Venue 

merupakan salah satu properti gedung 

pertemuan dan pernikahan yang dimiliki 

oleh PT Relife Property. Amana Venue 

dibangun pada bulan Februari 2019, dan 

diresmikan pada bulan November 2019. 

Tidak lama setelah diresmikan, pada 

tahun 2020, Amana Venue terkena 

dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini 

mengakibatkan Amana Venue harus 

menerapkan kembali strategi pemasaran 
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di masa pandemi. Demikian artikel ini 

dibuat untuk mengetahui strategi 

pemasaran yang digunakan salah satu 

perusahaan properti untuk beradaptasi di 

masa pandemi ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan metode 

observasi dan wawancara sebagai metode 

pengumpulan data terhadap penelitian. 

Peneliti berperan sebagai alat utama 

dalam pengumulan data langsung dari 

hasil observasi yang dilakukan di Amana 

Venue pada 13 Agustus 2020 hingga 2 

Januari 2020. Peneliti melakukan metode 

wawancara secara terstruktur dengan 

narasumber dari Amana Venue. 

Peneliti akan menganalisis data 

dengan metode penelitian kualitatif dan 

metode analisis deskriptif. Metode ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data melalui observasi dan wawancara 

kemudian peneliti akan menganalisis 

hasil dari observasi dan wawancara 

sebagai hasil penelitian. 

Variabel yang diteliti merupakan 

kegiatan pemasaran pada Amana Venue 

dan kaitannya dengan kegiatan 

pemasaran pada saat pandemi. Kegiatan 

pemasaran yang dimaksud merupakan 

bagaimana cara memasarkan, beradaptasi 

dengan situasi dan kondisi, dan 

mengetahui keunggulan produk. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penerapan strategi pemasaran Amana 

Venue adalah dengan menggunakan 

bauran pemasaran (pemasaran mix). 

Bauran pemasaran ini akan membantu 

mengetahui kebutuhan konsumen atau 

pasar. Bauran pemasaran menurut Kotler 

& Keller (2008:4) terdiri dari produk, 

place (saluran distribusi), price (harga), 

promosi, people (orang), physical 

evidence (bukti fisik), dan proses, lalu 

dikombinasikan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan dari target pasar. 

 

Pembahasan 

Amana Venue sudah memenuhi 

bauran pemasaran yang disebutkan 

walaupun masih ada yang harus lebih 

dikembangkan. 

 

a. Product (Produk) 

Produk yang ditawarkan sudah 

cukup lengkap. Core product yang 

dimiliki adalah venue sebagai tempat 

untuk penyelenggaraan event yang 

terdiri dari beberapa ruangan, yaitu 

multifunction room indoor dan 

outdoor, ruang meeting besar dan 

ruang meeting kecil. Amana Venue 

sampai saat ini belum memiliki 

augmented product yang dapat 

menjadi pembeda dengan produk inti. 

Facilitatting Product merupakan 

pelayanan (service) atau barang 

(goods) yang disediakan bagi tamu 

supaya dapat mempergunakan produk 

inti. Facilitating Product dari Amana 

Venue adalah adanya wastafel di 

depan lobby dan handsanitizer di 

setiap sudut ruangan. 

Supporting Product merupakan 

produk yang ditawarkan untuk 

memberi nilai tambah kepada produk 

inti. Supporting Product dari Amana 

Venue adalah ruang rias yang berupa 

kamar hotel. 

 

2. Place (saluran distribusi) 
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Saluran distribusi yang diterapkan 

adalah saluran distribusi channel 0 dan 

saluran distribusi channel 1 saluran 

distribusi channel 0 berarti calon client 

mengetahui dan menghubungi Amana 

Venue secara langsung tanpa adanya 

perantara, contohnya melalui social 

media. Saluran distribusi channel 1 

berarti, calon client mengetahui 

Amana Venue melalui vendor yang 

sudah rekanan dengan Amana Venue. 

Biasanya vendor akan merekomen-

dasikan beberapa venue sebagai 

pilihan untuk clientnya yang akan 

menyelenggarakan acara. 

 

3. Price (harga) 

Penerapan harga dengan cara 

baseline price dan incremental price. 

Baseline price yang diterapkan adalah 

regular price dan competitor price. 

Regular price (base price) merupakan 

harga dasar sebelum adanya program 

pemasaran. Harga dasar yang dimiliki 

oleh Amana Venue yaitu harga produk 

sebelum adanya pandemi. Competitor 

price merupakan harga dasar pesaing 

yang dapat digunakan sebagai tolak 

ukur dari harga produk. Competitor 

price yang digunakan oleh Amana 

Venue adalah venue yang berada di 

wilayah Jakarta Selatan. 

Pada Amana Venue, incremental 

price yang diterapkan adalah 

temporary price reductions (discount), 

displays, features, dan seasonal 

factors. Temporary price reductions 

(discounts) merupakan penurunan 

harga sementara untuk menarik minat 

calon konsumen. Untuk menarik 

kembali minat konsumen, Amana 

Venue menerapkan diskon harga 

sehingga para konsumen yang terkena 

dampak pandemi, dapat terbantu 

dengan adanya venue yang memiliki 

harga yang sangat terjangkau. 

Displays merupakan bagaimana 

Amana Venue menampilkan properti 

yang dimiliki. Amana Venue 

merupakan sebuah bangunan yang 

digunakan untuk berbagai acara. 

Display dari Amana Venue adalah 

gedung itu sendiri. 

Features merupakan hal spesial apa 

yang dimiliki Amana Venue dan tidak 

dimiliki oleh venue lain. Amana 

Venue memiliki features kamar tidur 

yang biasa dipakai untuk kamar rias, 

kolam yang menjadi nilai jual dari 

Amana Venue, dan batok kelapa yang 

merupakan design interior pemanis 

dari gedung Amana Venue. 

Seasonal factors merupakan faktor 

yang mempengaruhi harga dalam 

waktu tertentu dan bersifat sementara. 

Amana Venue menerapkan harga 

seasonal factors pada masa pandemi 

Covid-19. 

 

4. Promotion 

Promosi yang diterapkan di Amana 

Venue menggunakan pemasaran 

above the line. Menurut Octa, Agus 

(2019), above the line merupakan 

bentuk aktivitas pemasaran dengan 

aktivitas pembentukan merk (brand 

building) dengan menggunakan media 

lini atas. Pemasaran above the line 

yang digunakan Aman Venue adalah 

social media. Akan tetapi, masih 

banyak kekurangan dalam 

menggunakan social media ini. 

Seperti, social media masih dikelola 

oleh tim digital pemasaran dari 
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manajemen pusat. Jadi, tidak semua 

dikelola langsung oleh tim Amana 

Venue sendiri. Untuk feeds Instagram, 

website, bridestory pro dan juga 

youtube, masih dikelola oleh 

manajemen pusat. 

 

5. People (orang) 

People dari Amana Venue adalah 

orang yang menangani konsumen dari 

awal datang ke venue. People di sini 

berperan sebagai garda terdepan dan 

harus mengetahui detail produk yang 

dijual oleh venue. Sales venue 

merupakan people yang tepat dalam 

hal ini karena sales venue diharuskan 

untuk mengetahui semua hal yang 

bersangkutan dengan informasi venue. 

 

6. Physical Evidence (bukti fisik) 

Bukti fisik merupakan bukti yang 

dimiliki oleh penyedia jasa sebagai 

nilai tambah bagi konsumen. Dalam 

hal ini, Amana Venue sudah 

mempunyai bukti fisik yang akurat 

bahwa apa yang ditampilkan di social 

media sesuai dengan realita dari 

Amana Venue. 

 

 

7. Process 

Proses penanganan client di Amana 

Venue dilakukan secara langsung dan 

tertata. Ketika client menghubungi 

Amana Venue dengan sales A, maka 

sampai akhir client tersebut tetap 

berhubungan dengan client A, dibantu 

juga dengan event planner. 

 

Gambar 1. Proses Penanganan 

Konsumen 

 
sumber: hasil data olahan 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dipaparkan sebelumnya, maka dari 

penelitian terhadap strategi bauran 

pemasaran (pemasaran mix) 7P yang 

diterapkan di Amana Venue berdasarkan 

masing-masing aspek strategi bauran 

pemasaran, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Amana Venue sudah berhasil 

memenuhi bauran pemasaran secara 

keseluruhan dengan baik, meskipun 

masih ada beberapa kekurangan yang 

dapat dikembangkan seiring berjalannya 

waktu. 

 

SARAN 

Saran yang dapat peneliti sampaikan 

terkait penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Amana Venue disarankan untuk lebih 

mengoptimalkan produk yang sudah 

dimiliki, karena sebenarnya banyak 
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sekali keunggulan yang dimiliki oleh 

Amana Venue, seperti tempatnya yang 

nyaman, simple namun tetap terlihat 

elegan dan mewah. Selain itu 

keunggulan dari Amana Venue sendiri 

adalah memiliki kamar tidur yang 

dapat digunakan saat client 

menyelenggarakan acara. 

2. Amana Venue disarankan untuk lebih 

mengembangkan aplikasi Media 

Social seperti Instagram dan Youtube. 

3. Amana Venue disarankan untuk lebih 

menambah dan mengembangkan 

sumber daya manusia. Karena untuk 

saat ini, setiap karyawan tidak fokus 

pada satu kerjaan saja. Hal ini 

membuat karyawan bekerja kurang 

maksimal. 
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ABSTRACT 

The use of Instagram application in Indonesia increased throughout 2020. According to data released by 

Napoleon Cat, in the period January-May 2020, Instagram users in Indonesia reached 69.2 million 

(69,270,000) users. The increase in the number of Instagram users cannot be separated from the condition 

of the COVID-19 pandemic that occurred in 2020. This condition makes some companies engaged in 

organizing events switch to organizing events online, especially in the implementation of seminar events, 

talk shows, and product launching. The role of promotion cannot be separated from every implementation 

of an event. Promotion is an important factor to support smoothness and how an event is managed properly. 

This research aims to find out how the implementation of social media promotion through Instagram in 

Indonesia Modest Fashion Week Online 2020 held virtually. This research uses a quality research method, 

namely by conducting observations, interviews, and documentation. While the data analysis method used 

is qualitative to collect information, the author will conduct observations by engaging directly in exhibition 

activities and collecting data. The results of this study showed that in the implementation of promotions 

through Instagram received a good response from followers and in accordance with the planning that has 

been made 

. 

Keyword: event, virtual event, promotions, instagram 

 

ABSTRAK 

Penggunaan aplikasi Instagram di Indonesia meningkat sepanjang tahun 2020. Menurut data yang dirilis 

Napoleon Cat, pada periode Januari—Mei 2020, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta 

(69.270.000) pengguna. Kenaikan jumlah pengguna Instagram tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-

19 yang terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini membuat beberapa perusahaan yang bergerak dibidang 

penyelenggaraan event beralih untuk menyelenggarakan event secara online, khususnya pada pelaksanaan 

event seminar, talkshow, dan product launching. Peran promosi tidak lepas dari setiap pelaksanaan sebuah 

event. Promosi menjadi faktor yang penting untuk mendukung kelancaran dan bagaimana sebuah event 

dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi melalui 

media sosial Instagram dalam Indonesia Modest Fashion Week Online 2020 yang diadakan secara virtual. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatiif, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. Sedangakan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif sehingga untuk 

mengumpulkan informasi, penulis akan melakukan observasi yaitu dengan melibatkan diri secara langsung 

dalam kegiatan pameran dan mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan promosi melalui Instagram mendapat respon yang baik dari followers dan sesuai dengan 

perencanaan yang sudah dibuat. 

 
Kata Kunci: acara, virtual, promosi, instagram. 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan aplikasi Instagram di 

Indonesia meningkat sepanjang tahun 

2020. Menurut data yang dirilis Napoleon 

Cat, pada periode Januari—Mei 2020, 

pengguna Instagram di Indonesia 

mencapai 69,2 juta (69.270.000) 

pengguna. Pencapaian itu merupakan 

peningkatan dari bulan ke bulan. Pada 

Januari tercatat sekitar 62,23 juta 

pengguna, lalu naik pada Februari 

menjadi 62,47 juta pengguna. Pada bulan 

April dan Mei terus meningkat hingga 

diperoleh data pengguna yang mencapai 

69,2 juta pengguna. 

Kenaikan jumlah pengguna Instagram 

tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-

19 yang terjadi pada tahun 2020. Kondisi 

ini membuat beberapa perusahaan yang 

bergerak dibidang penyelenggaraan event 

beralih untuk menyelenggarakan event 

secara online, khususnya pada 

pelaksanaan event seminar, talkshow, dan 

product launching. 

Instagram memiliki dua mode 

pemakaian, yaitu pribadi dan bisnis. Pada 

mode bisnis pengguna dapat 

menganalisis akun miliknya. Bentuk 

analisisnya pun beragam mulai dari 

mencari seberapa banyak akun lain 

melihat konten kita, persentase kenaikan 

followers, ataupun konten mana yang 

memiliki tingkat shares tertinggi. 

Sebagai salah satu event pameran yang 

memanfaatkan Instagram, Indonesia 

Modest Fashion Week 2020 pada tahun 

ini lebih banyak menggelar rangkaian 

acara pre-event dengan memanfaatkan 

Instagram sebagai platform. Pada pre-

event dan main event tahun ini Indonesia 

Modest Fashion Week 2020 membuat 

sebuah konten talkshow yang 

ditampilkan secara langsung melalui 

Instagram, konten tersebut bernamakan 

Fashion Talk, selanjutnya konten hasil 

Fashion Talk tersebut akan diunggah ke 

Instagram TV. Selain itu dalam 

penggunaan Instagram IMFW 2020 juga 

membuat postingan untuk feed dan 

instastory yang nantinya dibuat untuk 

meningkatkan awareness pada pre-event 

dan main event Indonesia Modest 

Fashion Week 2020. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

1. Pre-event 

Pada proses awal ini Indonesia 

Modest Fashion bekerjasama dengan 

PT. Mediatama Binakreasi dalam 

membuat sebuah event yang nantinya 

digunakan sebagai alat promosi untuk 

menaikan awareness Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020. 

Event tersebut bernama Fashion Talk, 

yang merupakan sebuah event 

talkshow yang mengundang para 

desainer modest ternama yang ada di 

indonesia. Fashion Talk ditayangkan 

secara langsung melalui Instagram TV 

dengan durasi 35 menit. Selain 

melakukan tanya jawab dengan 

desainer, para desainer modest 

tersebut juga memamerkan koleksi 

terbaru mereka yang nantinya akan 

ditampilkan pada Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020. 

Selanjutnya, pada Fashion Talk 

penonton juga dapat berinteraksi 

dengan desainer, dengan cara 

memberikan pertanyaan menarik 

seputar pembahasan desainer tersebut. 

Bagi penonton yang memberikan 

pertanyaan terbaik, nantinya akan 
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mendapatkan giveaway berupa koleksi 

dari desainer tersebut.  

 

2. Teaser dan Poster 

Dalam persiapan pemasaran 

Indonesia Modest Fashion Week 

Online 2020, pembuatan konten teaser 

dan poster dilakukan oleh pihak ketiga 

melalui PT. Mediatama Binakreasi. 

Teaser dan poster menjadi hal yang 

wajib untuk dibagikan agar informasi 

mengenai event tersampaikan dengan 

jelas. Teaser tersebut berisikan 

gambaran pada saat pelaksanaan 

tapping video dengan mengambil satu 

per satu koleksi dari desainer yang 

melakukan fashion show. Sedangkan 

poster berisikan informasi mengenai 

tenant yang berpartisipasi, reminder 

event, invitation, dan countdown 

menuju event Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020 

 

3. Fashion Talk 

Pelaksanaan pre-event dimulai 

pada tanggal 27 Agustus dan diakhiri 

dengan Fashion Talk terakhir pada 

tanggal 25 November. Fashion Talk 

dilaksanakan secara rutin dua kali 

dalam seminggu, dengan total 25 

modest desainer dari lokal maupun 

internasional telah ikut berpartisipasi 

dalam pre-event tersebut. Dikarenakan 

pandemic COVID-19 yang terjadi 

pada tahun 2020, banyak dari para 

desainer yang berkesempatan untuk 

menjadi bintang tamu Fashion Talk 

mengalami kendala dalam menghadiri 

studio rekaman. Maka dari itu dalam 

pelaksanaannya Fashion Talk hanya 

ditayangkan melalui Instagram live 

dengan cara dihubungkan dengan 

Instagram desainer yang menjadi 

bintang tamu, lalu setelah Fashion 

Talk selesai, hasil dari Instagram live 

akan diunggah melalui Instagram TV 

Indonesia Modest Fashion Week. 

 

4. Pelaksanaan Teaser dan Poster 

Pembuatan konten setiap tahun 

tentunya akan dibuat semakin menarik 

dari kontentahun sebelumnya. Pada 

tahun ini Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020 telah menentukan 

Instagram sebagai platform utama 

untuk melakukan promosi. Hal 

tersebut dikarenakan akun Indonesia 

Modest Fashion Week telah memiliki 

12.600 followers dan juga mayoritas 

desainer modest di Indonesia maupun 

di luar negeri mempunyai akun 

Instagram pribadi. Maka hal tersebut 

mempermudah tim Indonesia Modest 

Fashion Week untuk melakukan 

promosi melalui medis sosial 

Instagram. 

 

Pada saat menjalani pre-event, konten 

promosi yang paling banyak dilakukan 

adalah mengunggah poster, poster 

tersebut berisikan foto bintang tamu, 

tema, tanggal dan waktu, foto tenant, 

undangan untuk desainer, dan countdown 

menuju during event. 

Lalu untuk konten teaser, mulai dibuat 

pada saat melakukan shooting fashion 

show, dengan tujuan untuk memberitahu 

bahwa fashion show pada Indonesia 

Modest Fashion week Online 2020 

dilakukan dengan cara tapping, yang 

nantinya rekaman dari hasil shooting 

tersebut akan ditampilkan pada saat 

during event. 
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PEMBAHASAN 

Asosiasi Indonesia Modest Fashion 

berusaha untuk terus membuat event 

Indonesia Modest Fashion Week berjalan 

dengan cara baru yaitu melalui event 

online. Tahun ini merupakan pertama 

kalinya Indonesia Modest Fashion Week 

diadakan secara online, sehingga tenant 

dan viewers yang sejak awal ditargetkan 

Indonesia Modest Fashion tidak lebih 

dari 100 tenant dan 150 viewers. 

Pelaksanaan Indonesia Modest Fashion 

Week Online 2020 dapat dikatakan 

sukses, karena dilihat dari jumlah peserta 

tenant dan viewers Fashion Show yang 

melampaui batas jumlah yang sudah 

ditargetkan. 

Tidak terjadi peningkatan followers 

secara signifikan pada Instagram promosi 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020. Meskipun jumlah followers 

cenderung meningkat, tapi jumlahnya 

tidak terlalu banyak. Berikut jumlah data 

grafik kenaikan followers pada saat 

penyelenggaraan Indonesia Modest 

Fashion Week Online 2020: Berikut 

jumlah data grafik kenaikan followers 

pada saat penyelenggaraan Indonesia 

Modest Fashion Week Online 2020.  

 

Gambar 1. Peningkatan Followers 

 

Gambar 2. Lokasi Followers 

 
 

Selanjutnya, dalam hal interaksi 

mengalami peningkatan. Pada setiap 

unggahannya mengalami kenaikan 

mencapai 140%. Pada post interactions 

mengalami kenaikan 207% dari Gambar 

Interaksi followers bulan lalu dan untuk 

story interactions mengalami kenaikan 

berjumlah 28,5%. Hal tersebut meliputi 

dari hasil jumlah likes, comment, shares, 

saves, dan replies. Berikut data dari 

Instagram Indonesia Modest Fashion 

Week. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang 

telah ditulis di bab 4, maka secara 

keseluruhan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebegai berikut: 

Tahun 2020 merupakan pertama 

kalinya asosiasi Indonesia Modest 

Fashion melaksanakan sebuah event 

pameran dan fashion show secara online, 

yaitu dengan menggunakan nama 

Indonesia Modest Fashion Week Online 

2020. Pada tahun ini Indonesia Modest 
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Fashion Week Online 2020 

memanfaatkan media sosial Instagram 

sebagai media pelaksanaan preevent 

sekaligus sebagai media promosi. Konten 

promosi yang diunggah di Instagram 

terbagi menjadi 2 bentuk konten, yang 

pertama yaitu video teaser, yang 

berisikan rekaman dibalik layar pada saat 

tapping fashion show dan juga beberapa 

cuplikan dari fashion show tersebut. 

Selanjutnya ada poster, poster menjadi 

konten yang paling banyak diunggah 

pada akun Instagram Indonesia Modest 

Fashion Week, konten poster tersebut 

berisikan foto bintang tamu, tema, foto 

tenant, desainer invitation, dan poster 

countdown menuju main event. 

 

SARAN 

Pentingnya pembuatan timeline 

persiapan event, agar dalam persiapannya 

terkoordinir dan agar bisa menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktunya. 

Dibutuhkannya penambahan SDM 

untuk setiap tim, karena kekurangan 

tersebut yang menjadikan banyak 

pekerjaan bertumpuk pada setiap individu 

didalam tim. Jumlah SDM yang kurang 

juga membuat semua pekerjaan 

dilakukan terburu-buru, sehingga banyak 

sekali yang hasilnya kurang maksimal. 

Pemilihan pihak ketiga sebaiknya 

dilakukan dengan matang dan sesuai 

perjanjian, agar mengurangi terjadinya 

miss communication pada saat 

persiapannya. 
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ABSTRACT 

HUT RSCM 100 Tahun was held on December 21-22, 2019, this event was held by RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo and cooporated with PT Dyandra Promosindo. One of the activities in it is food and 

beverages bazaar, it becomes the responsibility of PT Dyandra Promosindo. This research aims to know 

the stages or the process of getting food and beverages tenant in marketing activities. Method of research 

used is empirical study by comparing theory and direct observation in implementation preparation for HUT 

RSCM 100 Tahun. Data collecting method used are observation, interview, and documentation. The results 

of the research showed that the process of getting food and beverages tenant went through of several stages 

such as: 1) Compiling database, 2) Classification of prospective tenant, 3) Data Validation, 4) Send 

Offering Letter, 5) Tenant placement. 

 

Key word: bazaar, festival, marketing, selling, tenant 

 

ABSTRAK 

Penyelenggaraan HUT RSCM 100 Tahun sudah dilaksanakan di Gelora Bung Karno Jakarta pada 21-22 

Desember 2019, acara ini diselenggarakan oleh RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan menjalin kerja sama 

dengan PT Dyandra Promosindo. Salah satu rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya yaitu bazar food and 

beverages yang menjadi tanggung jawab dari PT Dyandra Promosindo. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui tahapan atau proses mendapatkan tenant food and beverages dalam aktivitas pemasaran. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan membandingkan teori dan pengamatan 

secara langsung pada persiapan pelaksanaan HUT RSCM 100 Tahun. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses 

mendapatkan tenant food and beverages dengan beberapa tahap sebagai berikut: 1) Menyusun database, 2) 

Klasifikasi calon tenant, 3) Validasi database, 4) Mengirimkan penawaran, 5) Penempatan tenant. 

 

Kata kunci: bazar, festival, pemasaran, penjualan, tenant 

 

PENDAHULUAN 

Industri MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition) merupakan 

sebuah industri besar yang sedang 

berkembang di Indonesia. Menurut data 

statistik yang diperoleh dari ICCA 

(International Congress and Convention 

Associaton) pertemuan yang diseleng-

garakan di Indonesia menunjukkan 

kenaikan, yaitu pada tahun 2017 

sebanyak 89 pertemuan. Sedangkan pada 

tahun 2018 sebanyak 122 pertemuan. 

Penyelenggaraan kegiatan MICE 

merupakan kegiatan yang positif dan 

kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan 

rutin pemerintah dan sebuah event 

organizer saja, namun sebuah perusahaan 

pun juga ikut serta dalam 

penyelenggaraan event MICE. Dengan 

mengambil tema “Mengukir Karya, 

Meraih Prestasi” PT. Dyandra 

Promosindo bersama dengan RSCM 

menyelenggarakan HUT RSCM 100 

Tahun di Istora Senayan. Berbagai 

rangkaian kegiatan mulai dari pameran, 

seminar, workshop, dan talkshow akan 

diselenggarakan. Penyelenggaraan 

sebuah event atau MICE memiliki 

multiplier effect dan dalam 

penyelanggaran HUT RSCM 100 Tahun 
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ini pihak penyelenggara memberikan 

kesempatan bagi pengusaha makanan 

untuk memasarkan produknya dalam 

event ini. Selain itu pihak penyelenggara 

memiliki tujuan untuk memberikan 

kenyamanan terhadap pengunjung di 

venue, Istora Senayan dapat diketahui 

merupakan stadion olahraga tertutup 

yang berlokasi di dalam komples 

Gelanggang Olahraga Bung Karno maka 

dari itu dengan disediakankannya area 

Food and Beverages (F&B) akan 

memudahkan 2 pengunjung untuk 

membeli makan atau minum karena pada 

umumnya pengunjung kurang punya 

waktu untuk keluar mencari makanan dan 

minuman. Dengan adanya area Food and 

Beverages maka pihak penyelenggara 

akan menyediakan booth untuk 

disewakan oleh tenant-tenant F&B maka 

dari itu pihak penyelenggara memiliki 

kewajiban untuk menjualkan booth ini 

kepada pengusaha-pengusaha F&B. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan artikel ini adalah metode 

kualitatif. Pengumpulan data didapatkan 

dari hasil wawancara, dokumentasi, dan 

observasi berdasarkan pengalaman atau 

mengamati secara langsung. 

Penelitian dilakukan selama lima 

bulan pada saat praktik kerja lapangan, 

mulai pada 12 Agustus sampai 31 

Desember 2019 di PT Dyandra 

Promosindo. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Proses mendapatkan tenant food and 

beverages ada beberapa yang harus 

dilakukan seperti berikut: 

 

Bagan 1. Proses mendapatkan tenant 

food and beverages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah pribadi 2019 

 

Pembahasan 

Pemasaran langsung sangat 

menunjang untuk melakukan 

penyampaian informasi secara langsung 

atau pengenalan produk secara langsung. 

Target tenant pada acara ini adalah tenant 

yang memiliki merek terkenal serta citra 

yang baik. Manfaat pemasaran langsung 

ini dapar dirasakan bagi calon pembeli 

dan penjual, yaitu berupa penghematan 

waktu. Dalam prosesnya penulis 

menggunakan telemarketing dan e-mail 

untuk menawarkan produk. Penulis dapat 

berbicara langsung kepada owner 

ataupun bagian marketing dalam 

melakukan penawaran. Telemarketing 

merupakan hal yang efektif untuk dapat 

langsung menyampaikan tujuan dan 

maksud kepada sasaran yang dituju, 

namun pada prosesnya dengan 

menggunakan e-mail penulis 

mendapatkan kendala karena pesan yang 

penulis sampaikan tidak segera dibalas 

oleh penerima. Dalam penyelenggaraan 

event ini, salah satu hal yang krusial 

adalah penjualan booth, dilakuka 

beberapa proses untuk sampai kepada 

tujuan utama, yaitu menjual booth 

Menyusun Database 

Menempatkan Tenant 

Validasi Database 

Mengirimkan Penawaran 

Klasifikasi Database 
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sebanyak-banyaknya. Proses untuk 

mendapatkan tenant sebagai berikut: 

1. Menyusun database, dengan ini 

penulis mengumpulkan informasi- 

informasi terkait mengenai calon 

tenant yang akan dihubungi dan data 

yang diperlukan berupa: 1. Nama 

brand 2. Person In Charge (PIC) 3. 

Nomor telepon 4. E-mail. 

2. Klasifikasi calon tenant. Pada saat 

menyusun database kelompokan 

bagian makanan ringan, berat, 

minuman seperti; jus, kopi, boba untuk 

memudahkan pencatatan. Serta 

identifikasi mengenai brand-brand 

tersebut melalui media social untuk 

mengetahui informasi seberapa 

terkenal brand ini dan seberapa baik 

citra dari brand ini. 

3. Validasi database Penulis menvalidasi 

nomor-nomor yang tercantum dalam 

database agar penulis mendapatkan 

informasi yang valid kepada siapakah 

nantinya penulis akan memasarkan 

produk serta sangat penting bagi 

penulis apabila penulis dapat 

berhubungan langsung dengan 

decision maker dan biasanya 

pengusaha-pengusaha makan dan 

minum yang sudah memiliki nama 

besar jarang memberikan nomor 

marketingnya, mereka hanya 

memberikan email saja. 

4. Mengirimkan penawaran. Sebelumnya 

dimulai dengan pendekatan atau 

approaching hal tersebut 

membutuhkan sikap yang positif agar 

responden menerima kita dengan baik. 

Sebagai wiraniaga, penulis 

menunjukkan kesopanannya kepada 

calon tenant agar timbul rasa nyaman 

saat melakukan pendekatan. Tahap ini 

penulis menelepon calon tenant 

dengan menjabarkan berbagai info 

mengenai fasilitas booth, harga sewa 

booth, syarat dan ketentuan serta 

informasi mengenai rangkain acara. 

Setelah itu penulis melakukan 

pengiriman penawaran berupa surat 

dan proposal melalui e-mail atau 

aplikasi chatting, yaitu whatsapp. 

Media pengiriman penawaran 

tergantung request dari calon tenant. 

5. Menempatkan tenant, di dalam 

proposal terdapat layout booth untuk 

para tenant food and beverages. Para 

calon tenant diberi kebebasan untuk 

memilih nomor booth yang tertera 

pada layout. Apabila area-area yang 

strategis telah terisi maka penulis 

melakukan negosiasi untuk calon 

tenant berikutnya untuk menempatkan 

para calon tenant di area dalam. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, proses 

mendapatkan tenant yang dilakukan oleh 

PT Dyandra Promosindo melalui 

beberapa rangkaian proses, yaitu 

menyusun database, klasifikasi database, 

validasi database, mengirimkan 

penawaran. 

 

SARAN 

Penilitian ini masih memiliki 

keterbatasan, saran yang dapat diberikan 

dalam proses mendapatkan tenant yaitu 

persiapan yang harus lebih maksimal lagi 

dan komunikasi dengan tenant yang harus 

dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman 

saat hari pelaksanaan 
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ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze the partial and simultaneous effect of perceived ease of use and 

perceived security on interest for using fintech e-wallet on GoPay users in Sukmajaya Sub District. This 

study incorporates causal associative research with a quantitative approach, and the sample size is 100 

respondents selected by a non-probability sampling methodology with a purposive sampling method. Data 

collections technique is by literature study and distribution of questionnaires. Data processing techniques 

using SPSS version 22 for Windows. Validity and reliability tests are used to evaluate the instrument. The 

data analysis approach employs the traditional assumption test and hypothesis testing. The result of this 

research shows that: perceived ease of use (X1) has a significant influence of 56.10% on interest in using 

(Y), (b) perceived security (X2) has a significant influence of 63.36% on interest in using (Y), (c) perceived 

ease of use and Perceived security (X2) has a significant influence of 70.6% on interest in using (Y), and 

(d) coefficient of determination is 0.706. This indicates that the independent variable influences the 

dependent variable by 70.6%, while the remaining 29.4% is impacted by factors other than those employed 

in this study, such as perceived usefulness, perceived risk, trust, etc 

 

Keyword: Interest in Using, Perceived Ease of Use, Perceived Security 

 

ABSTRAK 

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

perceived ease of use dan perceived security terhadap minat menggunakan fintech e-wallet pada pengguna 

GoPay di Kecamatan Sukmajaya. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif serta jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan teknik 

nonprobability sampling dengan menggunakan metode pengambilan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan penyebaran kuesioner. Teknik pengolahan data 

menggunakan SPSS versi 22 for Windows. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) perceived ease of use (X1) berpengaruh secara signifkan sebesar 

56,10% terhadap minat menggunakan (Y), (b) perceived security (X2) berpengaruh secara signifikan 

sebesar 63,36% terhadap minat menggunakan (Y), (c) perceived ease of use (X1) dan perceived security 

(X2) berpengaruh secara signifikan sebesar 70,6% terhadap minat menggunakan (Y) dan (d) koefisien 

determinasi sebesar 0,706. Hal ini berarti variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 

70,6% dan 29,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar varibel yang digunakan dalam penelitian 

ini seperti perceived usefulness, perceived risk, kepercayaan dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci: Minat Menggunakan, Perceived Ease of Use, Perceived Security. 
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PENDAHULUAN 

Berkembangnya teknologi yang 

semakin hari semakin pesat berpengaruh 

pada pola kehidupan manusia. 

Perkembangan teknologi tersebut mampu 

mempermudah proses transaksi dengan 

cepat yang berdampak pada sistem 

pembayaran berbasis teknologi yang 

pelan namun pasti, sedikit demi sedikit 

menggeser penggunaan uang tunai 

menjadi non tunai ke dalam bentuk digital 

yang lebih mudah dan efisien. 

Pada saat ini dunia perekonomian 

sangat penting untuk melakukan sebuah 

pembaruan, karena keuangan dan 

teknologi memiliki hubungan yang cukup 

erat serta didukung dengan meningkatnya 

pengguna internet guna menunjang 

aktivitas sehari- hari yang dapat dengan 

mudah diakses melalui smartphone 

ataupun perangkat elektronik lainnya. 

Berdasarkan data survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) pada tahun 2020 berjumlah 

196,71 juta pengguna atau sekitar 73,7% 

dari total populasi dimana mengalami 

kenaikan 64,8% dari tahun 2018. Dengan 

kata lain ada kenaikan pengguna internet 

sebesar 25,5 juta pengguna dari tahun 

2018. 

Pertumbuhan penggunaan internet 

yang cukup tinggi menimbulkan berbagai 

macam bentuk bisnis berbasis internet, 

salah satunya adalah fintech yang muncul 

sebagai solusi sistem pembayaran baru 

dengan menawarkan berbagai 

kemudahan pembayaran. Menurut 

National Digital Research Centre 

(NDRC) dalam Yudha dkk (2020:2) 

Fintech merupakan suatu inovasi berbasis 

teknologi modern dalam bidang finansial. 

Uang elektronik menjadi salah satu 

produk inovasi keuangan digital. 

Berdasarkan data Bank Indonesia, 

transaksi uang elektronik mencapai 20,7 

triliun pada Januari 2021 jumlah tersebut 

meningkat 30,7% dibandingkan pada 

tahun sebelumnya 15,9 triliun. Pengguna 

uang elektronik di Indonesia setiap 

tahunnya mengalami peningkatan seiring 

dengan pesatnya teknologi keuangan. 

GoPay merupakah salah satu 

electronic money bank berbasis server 

atau e-wallet yang dihadirkan PT 

Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). 

Tujuan dihadirkannya di Indonesia 

adalah untuk mempermudah para 

penggunanya disaat melakukan 

kebebasan bertransaksi. Sebanyak 87% 

responden dalam survei DailySocial 

mayoritas menggunakan dompet digital 

milik Gojek yaitu GoPay (Katadata, 

2020). Namun beberapa pengguna GoPay 

mengalami kendala yang dialami saat 

mengisi atau melakukan top up saldo, 

saldo GoPay mereka tidak bertambah 

meski sudah melakukan isi ulang (CNN 

Indonesia, 2019). Menurut Flavin (2006) 

dalam Purwanto (2020:34) e-wallet 

mempunyai konsep proses transaksi yang 

dijelaskan dengan baik dan mudah 

dipahami seperti contoh cara 

pembayaran, top up dan cara transfer 

dapat membantu membangun 

kepercayaan pengguna. 

Pengguna GoPay juga mengeluhkan 

keluhan lain diantaranya kegagalan 

proses transaksi, top up saldo, upgrade 

GoPay, permasalahan jaringan, dan lain 

sebagainya (Review Gojek Google Play 

Store, 2021). Pengguna teknologi akan 

mempunyai minat menggunakan suatu 

teknologi jika merasa sistem teknologi 
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bermanfaat dan mudah untuk digunakan 

(Jogiyanto, 2007:112). 

Metode pembayaran e-wallet 

memudahkan pengguna untuk melakukan 

berbagai macam transaksi tentunya 

didukung dengan keamanan teknologi, 

sehingga pengguna merasa aman ketika 

melakukan proses pembayaran. Dilansir 

dari CNN Indonesia (12/01/20), terdapat 

beberapa kasus modus penipuan yang 

sering kali menguras GoPay pengguna 

Gojek, tentunya hal tersebut membuat 

pengguna Gojek merasa khawatir akan 

keamanan GoPay. Beberapa selebritas 

juga turut mengalami penipuan dengan 

modus berbasis GoPay, modus penipuan 

ini dikemas dengan rekayasa sosial agar 

pelaku bisa mendapatkan kode one time 

password (OTP) korban. 

Kode OTP bersifat rahasia 

(confidentiality) dan tidak boleh seorang 

pun yang mengetahui kode rahasia 

tersebut kecuali pihak yang 

bersangkutan. Gopay harus menjaga serta 

menjamin integritas dalam menjaga 

informasi bahwa data ataupun transaksi 

tetap aman dan menjamin pihak ketiga 

(hacker) tidak dapat mengakses data 

pengguna GoPay dengan mudah. 

Keamanaan e-wallet GoPay merupakan 

faktor yang patut untuk ditingkatkan guna 

menjaga keamanan dalam bertransaksi 

secara digital. Dengan adanya keamanan 

bertransaksi maka data pengguna 

terjamin dan mengurangi risiko 

kehilangan atau pencurian ketika 

melakukan transaksi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

tertarik untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh perceived ease of 

use dan perceived security terhadap minat 

menggunakan fintech e-wallet GoPay 

(Studi Kasus Pengguna GoPay di 

Kecamatan Sukmajaya). 

 

LITERATUR REVIEW 

Financial Technology (Fintech) 

Perkembangan financial technology 

(fintech) saat ini telah mempengaruhi 

berbagai sektor industri jasa finansial 

yang meliputi perbankan, pasar modal, 

asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. 

Menurut Juwita (2018) dalam Ginantra 

dkk (2020:1)  

Financial technology (Fintech) dapat 

diartikan sebagai industri yang 

memanfaatkan teknologi guna 

mendukung agar sistem keuangan dan 

penyampaian layanan keuangan lebih 

efektif serta efisien. Berkembangnya 

teknologi modern semakin memunculkan 

beragam jenis fintech diantaranya seperti 

inovasi teknologi finansial terkait 

pembayaran dan transfer, lembaga jasa 

keuangan, dsb. 

 

Perceived Ease of Use 

Salah satu teori tentang penggunaan 

sistem teknologi informasi yang dianggap 

sangat berpengaruh dan umum digunakan 

untuk menjelaskan penerimaan 

individual terhadap penggunaan sistem 

teknologi informasi adalah model 

penerimaan teknologi. Technology 

Acceptance Model (TAM) pertama kali 

dikembangkan oleh Davis tahun 1989 

dalam penelitian doktornya. TAM 

merupakan salah satu jenis teori yang 

menggunakan pendekatan teori perilaku 

(behavioral theory) yang banyak 

digunakan untuk mengkaji proses adopsi 

teknologi informasi (Santi dan Fandi, 

2020:19). 
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Menurut Davis (1989) dalam 

Purwanto (2020:33) menyebutkan 

bahwa, tujuan utama TAM adalah 

memberikan acuan untuk menganalisa 

pengaruh eksternal berupa faktor 

keyakinan (trust), intention, dan tujuan 

pengguna. TAM menggambarkan bahwa 

ada dua faktor dominan yang 

mempengaruhi penerimaan (acceptance) 

teknologi informasi yaitu yang pertama, 

persepsi pengguna tentang manfaat yang 

dirasakan pengguna saat menggunakan 

teknologi tersebut, dan kedua persepsi 

pengguna tentang kemudahan 

penggunaan teknologi informasi. Kedua 

faktor ini yang akan mempengaruhi 

keinginan atau intention pengguna untuk 

menggunakan teknologi informasi. 

Menurut Davis (1989) dalam 

Indrawati dkk (2017:20) perceived ease 

of use didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang yakni bahwa menggunakan 

teknologi tidak memerlukan usaha yang 

keras atau dengan kata lain mudah. 

Perceived ease of use menjadi salah satu 

faktor yang diuji dalam penelitian Fred 

Davis tahun 1989, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa perceived ease of 

use dapat menjelaskan alasan seseorang 

tertarik untuk menggunakan sebuah 

sistem. Intensitas penggunaan teknologi 

informasi yang tinggi dan dengan adanya 

interaksi antara pengguna dengan sistem 

juga dapat menunjukkan bahwa sistem 

tersebut mudah untuk digunakan. 

(Purwanto, 2020:35). 

Menurut Sun dan Zhang (2015) dalam 

Abrilia dan Sudarwanto (2020:107) 

terdapat empat indikator perceived ease 

of use diantaranya sebagai berikut: 

a. Easy to learn (mudah dipelajari) 

b. Clear and Understandable (jelas dan 

dapat dimengerti) 

c. Become skillful (menjadi terampil) 

d. Easy to use (mudah digunakan) 

 
Perceived Security 

Flavian dan Guinaliu (2006) dalam 

Fatikasari (2018:21) mendefinisikan 

perceived security sebagai kemungkinan 

kepercayaan subjektif yang dimiliki 

konsumen bahwa informasi pribadi 

mereka tidak akan dilihat, disimpan, dan 

dimanipulasi oleh pihak lain selama 

dalam penyimpanan, sehingga secara 

konsisten menimbulkan harapan 

kepercayaan diri mereka. Menurut Enck 

(2009) dalam Purwanto (2020:37) 

perceived security merupakan rasa aman 

pengguna bahwa data pribadinya tidak 

akan dilihat, disimpan, atau 

disalahgunakan oleh pengguna lain yang 

tidak sah, maupun oleh provider jasa 

pembayaran online ketika melakukan 

transaksi pembayaran. 

Menurut Flavian dan Guinaliu (2006) 

dalam Kumala dkk (2020:23) terdapat 

beberapa indikator yang digunakan dalam 

menentukan perceived security 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Authentication 

b. Confidentiality 

c. Integrity 

d. Non-repudiation 

 
Minat Menggunakan 

Menurut Fatmawati (2015) dalam 

Joan dan Sitinjak (2019:31), 

mendefinisikan minat menggunakan 

adalah niat perilaku pengguna untuk 

menggunakan sistem informasi, sehingga 

menjadi kecenderungan perilaku untuk 

tetap menggunakan sistem informasi 
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tersebut. Kemudian minat menggunakan 

juga didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang akan menggunakan suatu 

teknologi tertentu dimasa yang akan 

datang (Indrawati dkk, 2017:45). 

Menurut Pratiwi dkk (2017) dalam Joan 

dan Sitinjak (2019:31) terdapat tiga 

indikator minat menggunakan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Akan bertransaksi 

b. Akan merekomendasikan 

c. Akan terus menggunakan 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 

Sukmajaya Kota Depok. Sedangkan 

waktu penelitian dilakukan sejak bulan 

Maret sampai dengan Agustus 2021. 

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. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pengguna GoPay yang berdomisili di 

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. 

Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling dengan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel atas pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2019:131). Sehingga 

dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Pengguna GoPay di Kecamatan 

Sukmajaya. 

b. Usia antara 18-40 tahun. 

Besar sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan rumus 

lemeshow. Menurut Riyanto dan 

Hatmawan (2020:13-14) mengemukakan 

bahwa rumus lemeshow dapat digunakan 

untuk menghitung jumlah sampel dengan 

total populasi yang tidak diketahui secara 

pasti. Perhitungan jumlah sampel sebagai 

berikut: 

n =  =  

≈ 100 Responden  

Dari hasil perhitungan tersebut maka 

diketahi besar sampel yang diperlukan 

adalah 100 responden. 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen (X) 

dalam penelitian ini yaitu perceived ease 

of Use (X1) dan perceived security (X2) 

sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah minat menggunakan 

(Y). Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada 

responden. Kuesioner menggunakan 

skala Likert dengan skala 1-4. 

Pengolahan data statistik dilakukan 

dengan menggunakan software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 

versi 22.0. Uji instrument (Uji validitas 

dan reliabilitas). Teknik analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. 

Uji hipotesis meliputi analisis regresi 

linier berganda, uji koefisien determinasi 

(R2), uji signifikansi parsial T dan uji 

signifikansi simultan F. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penelitian ini membahas mengenai 

pengaruh dua variabel independen yaitu 

perceived ease of use (X1), perceived 

security (X2) terhadap suatu variabel 
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dependen yaitu minat menggunakan (Y). 

Sebelum kuesioner disebarkan ke 

responden, kuesioner penelitian yang 

digunakan harus valid dan reliabel 

sehingga dilakukan uji instrumen. Selain 

itu sebelum dilakukan uji hipotesis dan 

regresi, distribusi data juga harus normal 

maka dilakukan uji asumsi klasik untuk 

mengetahui data tersebut normal atau 

tidak, sehingga model regresi layak 

dipakai dan dapat melanjutkan ke tahap 

uji berikutnya. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirno 

 
sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 1, hasil pengujian 

normalitas dengan tes Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,144 atau lebih dari 0,05 yang 

artinya data berdistribusi normal dan 

dapat melanjutkan ke tahap uji 

berikutnya. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 2, hasil pengujian 

multikolinearitas menunjukkan nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,1. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi tidak 

terdapat gejala multikolinearitas atau 

tidak ditemukannya korelasi antara 

variabel independen, sehingga model 

regresi layak digunakan dan dapat 

dilanjutkan. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
sumber : hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan 

bahwa semua variabel yang diuji atau 

nilai sig. > 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas, sehingga 

disimpulkan bahwa model regresi layak 

digunakan untuk mengetahui minat 

menggunakan berdasarkan masukan 

variabel perceived ease of use dan 

perceived security. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear 

Berganda 

 
sumber : hasil data olahan 

 

Model persamaan regresi dari tabel 4 

adalah Y = 1,048 + 0,310 X1 + 0,420 X2 

+e. Koefisien regresi menunjukkan 
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bahwa setiap terjadi pertambahan 

variabel perceived ease of use sebanyak 

satu satuan maka menyebabkan 

meningkatnya minat menggunakan 

sebesar 0,310. Kemudian setiap terjadi 

pertambahan variabel perceived security 

sebanyak satu satuan maka menyebabkan 

meningkatnya minat menggunakan 

sebesar 0,420. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi (R2) 

 
sumber : hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 5, hasil perhitungan 

regresi dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (R square) diperoleh yaitu 

sebesar 0,706. Hal ini berarti 70,6% minat 

menggunakan e-wallet GoPay 

dipengaruhi oleh variabel independen 

yaitu perceived ease of use (X1) dan 

perceived security (X2) pada penelitian 

ini. Sedangkan sisanya 29,4% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

yang tidak dibahas pada penelitian ini. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi T 

 
sumber : hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel 6, hasil uji 

signifikansi parsial T yang diperoleh 

yaitu: 

1. Variabel perceived ease of use (X1) 

memiliki nilai thitung 4,900 > ttabel 

1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 

< 0,05 menunjukkan bahwa H1 

diterima. 

2. Variabel perceived security (X2) 

memiliki nilai thitung 6,899 > ttabel 

1,984 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan 

bahwa H2 diterima 

 

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi F 

 
sumber: hasil data olahan 

 

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa Fhitung 

116,357 > Ftabel 3,09 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 nilai 

tersebut menunjukkan bahwa secara 

simultan perceived ease of use (X1) dan 

perceived security (X2) mempunyai 

pengaruh terhadap minat menggunakan 

fintech e-wallet GoPay atau dapat 

disimpulkan bahwa H3 diterima 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa perceived ease of use dan 

perceived security memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat 

menggunakan fintech e-wallet GoPay 

pada pengguna GoPay di Kecamatan 

Sukmajaya Kota Depok. Kedua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisen regresi 

bernilai positif yang artinya setiap 

penambahan variabel perceived ease of 

use maupun perceived security maka 

akan meningkatkan minat menggunakan 
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e-wallet GoPay. Hasil penelitian ini 

mampu mengungkapkan 70,6% faktor 

yang mempengaruhi minat menggunakan 

fintech e-wallet GoPay pada Pengguna 

GoPay di Kecamatan Sukmajaya yaitu 

faktor perceived ease of use dan 

perceived security. Sedangkan 29,4% 

faktor lain yang tidak dibahas pada 

penelitian ini. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

tentang pengaruh perceived ease of use 

terhadap minat menggunakan e-wallet 

GoPay pada penelitian sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nina dkk 

(2018) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel perceived ease of use terhadap 

minat menggunakan E-Banking dalam 

bertransaksi pada UMKM di Kecamatan 

Buleleng. Kemudian hal ini juga sesuai 

dengan teori tentang perilaku yang 

dikemukakan oleh Davis (1986) dalam 

Indrawati dkk (2017:20), yang 

menyatakan bahwa Technology 

Acceptance Model (TAM) memiliki 

determinan utama sebagai dasar 

hubungan terkait penggunaan sistem 

salah satunya adalah perceived ease of 

use. Jika seseorang percaya bahwa suatu 

teknologi mudah untuk digunakan maka 

semakin tinggi minat seseorang untuk 

menggunakan teknologi tersebut. Dengan 

kata lain, perceived ease of use 

berpengaruh terhadap minat 

menggunakan suatu teknologi atau 

behavioral intention to use. Semakin 

besar perceived ease of use yang 

dirasakan oleh pengguna, maka minat 

untuk menggunakan juga akan semakin 

besar. 

Menurut Purwanto (2020:35) 

mengemukakan bahwa, Intensitas 

penggunaan teknologi informasi yang 

tinggi dan dengan adanya interaksi antara 

pengguna dengan sistem juga dapat 

menunjukkan bahwa sistem tersebut 

mudah untuk digunakan. Timbulnya 

perceived ease of use ini dikarenakan 

pengguna merasa pembayaran 

menggunakan dompet digital atau e-

wallet mudah untuk digunakan, sehingga 

membuat pengguna memiliki niatan 

untuk terus menggunakan e-wallet GoPay 

khususnya pada pengguna GoPay di 

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. 

GoPay juga dilengkapi dengan berbagai 

fitur yang mempermudah pengguna 

melihat riwayat transaksi mulai dari 

pengeluaran, pemasukan, sampai dengan 

jumlah cashback yang didapatkan selama 

sebulan. Fitur-fitur yang terdapat pada 

GoPay tentunya akan mempermudah 

aktivitas pengguna dan menjadi daya 

tarik agar layanan GoPay tetap eksis 

untuk digunakan. 

Hasil penelitian ini juga 

mengindikasikan adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara perceived security 

terhadap minat menggunakan e-wallet 

GoPay. Berdasarkan penelitian Thakur 

(2013) dalam Purwanto (2020:38) 

mengemukakan masalah keamanan dapat 

menjadi penghalang yang cukup 

berpengaruh dalam penggunaan e-wallet 

jika tidak diperhatikan dengan baik oleh 

pihak provider penyedia jasa layanan. 

Maka dari itu keamanan menjadi faktor 

yang patut untuk diperhatikan terlebih 

dalam keamanan keuangan digital. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Irawan dan Wildan (2020) 

yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel 

perceived security terhadap niat 
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menggunakan payment fintech. Dengan 

kata lain, semakin tinggi rasa aman yang 

dirasakan pengguna, maka semakin 

tinggi pula minat pengguna terhadap 

aplikasi e-wallet tersebut. 

Hasil rekapitulasi jawaban responden 

untuk variabel perceived ease of use (X1) 

dapat simpulkan bahwa sebagian 

pengguna GoPay di kecamatan 

Sukmajaya belum memiliki keterampilan 

yang baik dalam memahami dengan jelas 

mekanisme penggunaan layanan GoPay, 

mungkin sebagian pengguna lebih 

menyukai transaksi secara non tunai yang 

dianggap lebih mudah untuk digunakan 

atau dipahami dalam melakukan 

transaksi. Kemudian hasil rekapitulasi 

jawaban responden untuk variabel 

perceived security (X2) dapat 

disimpulkan bahwa sebagian pengguna 

GoPay di Kecamatan Sukmajaya merasa 

transaksi menggunakan layanan GoPay 

dianggap kurang aman karena mereka 

beranggapan bahwa ada kemungkinan 

hilangnya uang di dalam layanan GoPay. 

Maka dari itu sistem keamanan keuangan 

digital perlu untuk ditingkatkan agar 

menimimalisir tindak kejahatan, 

sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan pengguna bahwa transaksi 

aman dan bebas dari rasa khawatir 

menggunakan GoPay. 

 

KESIMPULAN 

Peneliti memberikan kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis yang diperoleh 

bahwa perceived ease of use berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap 

minat menggunakan fintech e-wallet 

GoPay pada pengguna GoPay di 

Kecamatan Sukmajaya dan perceived 

security berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap minat menggunakan 

fintech e-wallet GoPay pada pengguna 

GoPay di Kecamatan Sukmajaya. Serta 

secara simultan perceived ease of use dan 

perceived security berpengaruh positif 

atau signifikan terhadap minat 

menggunakan fintech e- wallet GoPay 

pada pengguna GoPay di Kecamatan 

Sukmajaya Kota Depok 

 

SARAN 

Saran dari peneliti yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perusahaan 

penyedia layanan jasa keuangan maupun 

pengguna dan masyarakat diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan agar perusahaan 

dapat menambahkan tutorial 

pembayaran menggunakan GoPay di 

dalam aplikasi yang dapat dilihat oleh 

pengguna kapan saja, serta diharapkan 

pengguna dapat lebih mudah dan 

mengerti untuk mengingat kembali 

cara melakukan transaksi ataupun 

pembayaran menggunakan e-wallet 

GoPay, yang pada akhirnya akan 

semakin memudahkan pengguna 

dalam bertransaksi. Serta dapat 

meningkatkan tingkat intensitas 

pengunaan dompet digital sehingga 

pengguna semakin mahir dalam 

menggunakan layanan GoPay. 

2. Pengguna GoPay dapat membuat 

proteksi pribadi seperti mengaktifkan 

pin atau sandi dan melakukan aktivasi 

menggunakan fingerprint sebagai 

proteksi data pengguna. Serta jangan 

pernah membagikan kata sandi atau 

kode verifikasi/OTP (one time 

password) yang dikirimkan kepada 

pihak lain untuk meminimalisir tindak 

kejahatan digital. 
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3. Bagi para peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk melakukan 

penelitian di tempat lain dan variabel 

lain yang tidak masuk ke dalam 

penelitian ini seperti perceived 

usefulness, perceived risk, 

kepercayaan, dan lain sebagainya. 

Sehingga diharapkan hasil penelitian 

tersebut nantinya dapat menjadi bahan 

pertimbangan kepada masyarakat 

dalam memilih serta meningkatkan 

minat dalam menggunakan keuangan 

digital. 
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ABSTRACT 

The retail industry in Indonesia, which consists of hypermarkets, supermarkets, minimarkets, department 

stores, and modern markets, continues to grow despite increasingly fierce competition. The Indonesian 

Retail Association noted there are 45,000 retail outlets, excluding modern stores and shopping centers. 

Currently, retail businesses face challenges in gathering, retaining customers, increasing sales, and profits. 

Sagala Mart, department store located on the main road in Bogor, Indonesia, has experienced fluctuations 

in sales with value reaching 30% during the last 3 years. Eventhough the number of daily buyers reaches 

220 people, gets positive feedback reviews such as strategically located, has spacious parking, complete 

goods, and competitive prices, why did they experience decline in sales? By using the marketing mix 

category, this study aims to explore variables that influence purchase decisions. Quantitative research 

methodology is employed with purposive technique sampling. The sample calculated using Roscoe's theory 

that is 67 buyers. Multiple regression analysis is utilized for data analysis. The results show the variables 

of product quality, price, and promotion have t-count value greater than t-table. That variable has a 

contribution to purchasing decisions of 50.3%. The most dominant variable is price. To improve sales 

performance, they should optimize marketing strategy including 1) Selling price promotion at the peak of 

shopping hours that is 5 pm on weekdays and 10 am on weekends; 2) maximize the shopping experience 

through online platforms; 3) analysis of purchasing data to develop promotional strategies; 4) carry out 

regular promotions; 5) routine check for product quality like freshness and expiration date. 

 

Keyword:  

 

ABSTRAK 

Industri ritel di Indonesia yang terdiri dari hypermart, supermarket, minimarket, department store, dan pasar 

modern terus berkembang meski persaingan semakin sengit. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mencatat 

ada 45.000 gerai ritel di Indonesia, tidak termasuk toko modern dan pusat perbelanjaan. Saat ini, bisnis ritel 

mendapat tantangan dalam mencari, mempertahankan konsumen, meningkatkan omzet, dan keuntungan. 

Sagala Mart, Department Store yang berlokasi di jalan utama kota Bogor, Indonesia, mengalami fluktuasi 

omzet selama 3 tahun terakhir dengan nilai mencapai 30%. Review pembeli mengatakan bahwa Sagala 

Mart berlokasi strategis, parkir luas, barang lengkap, dan harga bersaing. Jumlah pembeli harian mencapai 

220 orang. Mengapa Sagala Mart mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan? Dengan 

menggunakan kategori bauran pemasaran, penelitian ini ingin mengetahui variabel paling dominan yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Metodologi penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sample yakni pembeli, jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Teori Roscoe sebanyak 

67 orang. Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan nilai t-hitung 

lebih besar dari t-tabel untuk variabel kualitas produk, harga, dan promosi. Ketiga variabel tersebut 

memiliki kontribusi keputusan pembelian sebesar 50,3%. Variabel paling dominan dalam keputusan 

pembelian adalah harga. Guna meningkatkan kinerja penjualan, Sagala Mart perlu melakukan terobosan 

strategi pemasaran: 1) melakukan promo harga jual produk utamanya pada puncak jam belanja yakni jam 

5 sore pada hari kerja dan jam 10 pagi pada Sabtu dan Minggu; 2) memaksimalkan pengalaman belanja 

dengan online platform; 3) menganalisis data pembelian guna mengembangkan strategi promosi; 4) 

melakukan promosi secara ajeg; 5) kontinyu mengecek kualitas produk seperti kesegaran dan masa 

kadaluarsa. 

 

Kata Kunci: Bauran pemasaran, Harga, Kualitas produk, Promosi, Keputusan Pembelian 
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dari warung rumahan, pasar tradisional, 

serta supermarket. Dalam kamus 

Webster, eceran berasal dari kata retail 

yang artinya menjual dalam jumlah kecil 

secara langsung kepada konsumen. 

Dengan arti tersebut, ritel berarti menjual 

barang ke konsumen akhir dimana 

sebagian besar adalah jenis barang 

kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, 

atau kebutuhan sehari-hari. Pemerintah 

Indonesia mengatur dan menata berbagai 

jenis toko dan pusat perbelanjaan 

tradisional maupun modern melalui 

Perpres 112 Tahun 2007. Dalam Perpres 

tersebut, yang disebut dengan toko 

modern adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandiri yang berbentuk 

Minimarket, Supermarket, Department 

Store, Hypermarket ataupun grosir yang 

berbentuk perkulakan.  

Perdagangan ritel di Indonesia 

berkembang pesat seiring dengan 

pertumbuhan populasi kelas menengah 

Asia mencapai 52% dan Indonesia adalah 

negara terdepan dalam consumer 

confidence scores dibanding negara Asia 

lainnya seperti Thailand, China, dan 

Malaysia (Nielsen, 2020). BPS mencatat 

toko modern dan pusat perbelanjaan 

masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia 

(Aprindo) memiliki anggota sebanyak 

150 pengusaha ritel dengan gerai 

mencapai 45.000 yang tersebar di 

Indonesia. Dua pemain minimarket besar 

yakni Alfamart dan Indomaret 

melaporkan pewaralaba Alfamart pada 

Desember 2020 sebanyak 15.102 unit, 

sementara Indomaret mencapat 18.113 

unit (Purwanto, 2021).  

Dengan tingkat persaingan yang 

tajam, tantangan yang dihadapi bisnis 

ritel adalah mencari, mempertahankan, 

menambah jumlah konsumen, 

meningkatkan omzet serta ekspansi 

usaha. Sagala Mart, pemain baru 

Department Store yang berlokasi di jalan 

utama kota Bogor, Indonesia, tidak luput 

dari berbagai permasalahan tersebut. 

Selama 4 tahun beroperasi (2017-2020), 

omzetnya fluktuatif mencapai 30%. Pada 

tahun 2018, rata-rata omzet bulanan Rp 

168 juta, tahun 2019 meningkat menjadi 

Rp 220 juta, namun tahun 2020 menurun 

drastis menjadi 174 juta. Padahal rata – 

rata penilaian (rating) pembeli mencapai 

4.5 dari 5 bintang, adanya berbagai ulasan 

positif seperti lokasi strategis, parkir luas, 

barang lengkap, dan harga relatif murah. 

Memang ada juga ulasan negatif seperti 

produk roti tidak segar, kondisi barang 

tidak bagus, metode pembayaran terbatas, 

dan pelayanan lamban (Google, 2021). 

Sagala Mart berpendapat bahwa mereka 

telah berusaha meningkatkan 

kenyamanan pelanggan dalam berbelanja 

dengan menyediakan ruangan ber-AC, 

toilet bersih, penitipan barang, dan parkir 

luas. Promosi juga dilakukan misalnya 

dengan memiliki akun media sosial dan 

penyebaran brosur. Bahkan jumlah 

pembeli harian bisa mencapai 220 orang. 

Namun, mengapa Sagala Mart tetap 

mengalami fluktuasi omzet yang sangat 

signifikan?  

Keputusan pembelian dipengaruhi 

berbagai faktor. Kotler dan Keller (2012) 

mengatakan bahwa preferensi seseorang 

dalam mengambil keputusan pembelian 

dipengaruhi 4(empat) faktor yakni (1) 

faktor budaya seperti budaya setempat,  

kelas sosial, nilai yang dianut, dan 

persepsi; (2) faktor sosial seperti 

keikutsertaan dalam sebuah kelompok 
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tertentu, keluarga, peran dan status di 

masyarakat, pengaruh kelompok sebaya; 

(3) faktor pribadi meliputi usia, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

tahap siklus hidup; (4) faktor psikologis 

meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, 

keyakinan, dan sikap. Hasil penelitian 

Supriyadi (2018) menguatkan konsep 

tersebut dimana sebagian dari faktor 

budaya, faktor sosial dan faktor personal 

mempengaruhi keputusan pembelian.  

Dalam bisnis ritel dimana produk 

relatif mudah didapat dan terdapat 

berbagai alternatif barang substitusi, 

maka persaingan antar penyedia tak 

terelakkan. Berbagai faktor pembelian di 

atas tidak akan mampu menahan 

dinamika persaingan jika tidak disertai 

dengan strategi pemasaran yang kuat dan 

tepat. Metode yang secara ilmiah telah 

terbukti mendongkrak penjualan adalah 

dengan bauran pemasaran (marketing 

mix). Bauran pemasaran adalah “the set 

of controllable variables that the firm can 

use to influence the buyer’s response”. 

Komponen utama bauran pemasaran 

adalah 4P yakni Product, Price, Place, dan 

Promotion. Komponen dalam Product 

adalah variasi produk, kualitas, desain, 

fitur, brand, kemasan, ukuran, servis, 

garansi. Komponen Price adalah daftar 

harga, diskon, periode pembayaran, 

kredit. Komponen Promotion meliputi 

promosi penjualan, iklan, sales force, 

public relations, penjualan langsung. 

Sementara Place mewakili atribut 

channels, coverage, lokasi, transportasi 

(Kotler, 2012). 4Ps telah berkembang 

dengan penambahan 4Ps lainnya yakni 

People, Processes, Programs, dan 

Performance. Berbagai penelitian terus 

membuktikan bahwa dimensi 4Ps baik 

secara keseluruhan atau sebagian terbukti 

relevan dan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Diantara berbagai 

dimensi tersebut adalah kualitas produk, 

kualitas pelayanan, harga, strategi 

promosi, brand dan lokasi. (Pasaribu, 

2015, Utomo,2017, Bairizki, 2017, Brata, 

2017, Murdapa, 2018).  

Dengan latar belakang tersebut, 

penelitian ini ingin mengetahui apakah 3 

variabel yakni kualitas produk, harga, dan 

promosi mempengaruhi keputusan 

pembelian di Sagala Mart. Selain itu, 

ingin juga mengetahui variabel paling 

dominan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Kerangka pemikiran seperti 

dalam gambar berikut ini:  

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk menjawab kerangka pemikiran 

di atas, penelitian ini akan menggunakan 

metode kuantitatif kausal yang 

menjelaskan hubungan sebab akibat 

(Sugiyono, 2014). Lokasi penelitian di 

Sagala Mart Department Store di Jalan 

Merdeka Bogor. Waktu penelitian pada 

bulan April – Juni 2020. Populasi adalah 

seluruh konsumen atau pembeli yang 

mengunjungi Sagala Mart. Sampel dipilih 

dengan teknik purposive sampling secara 

acak dan hanya terpilih satu kali. Kriteria 

inklusi sampel adalah pengunjung yang 

pernah melakukan pembelian, berusia 

dewasa (di atas 17 tahun), terpilih pada 

saat pengambilan data dilaksanakan. 

Besaran sampel ditentukan dengan 
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menggunakan pendapat Roscoe (1975) 

dalam Sugiyono (2014) dimana ukuran 

sampel sudah tepat apabila jumlahnya 

lebih dari 30 orang atau kurang dari 500. 

Lebih baik apabila jumlah sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 

diteliti. Dengan jumlah variabel dalam 

penelitian ini ada 4, maka jumlah sampel 

minimal adalah 40. Dalam penelitian ini 

didapatkan 67 sampel yang mengisi 

kuesioner. Variabel yang diteliti adalah: 

(1) kualitas produk yakni kemampuan 

sebuah produk dalam memperagakan 

fungsi, (2) harga yakni sejumlah uang 

yang diminta untuk mendapatkan suatu 

produk atau jasa, (3) promosi yakni 

sebuah mekanisme komunikasi 

pemasaran, pertukaran informasi antara 

pembeli dan penjual, serta (4) keputusan 

pembelian yakni sebuah proses dimana 

pembeli mengetahui masalahnya, 

mencari informasi mengenai produk atau 

merek tertentu dan mengevaluasi 

beberapa dari masing – masing alternatif 

tersebut yang kemudian mengarahkannya 

pada keputusan pembelian. Teknik 

pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data primer melalui 

penyebaran kuesioner. Skala yang 

digunakan adalah skala Likert dengan 4 

kategori yakni 1 untuk sangat tidak 

setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk 

setuju, dan 4 untuk sangat setuju. Selain 

itu, penelitian ini juga memanfaatkan data 

sekunder berupa studi kepustakaan. 

Teknik analisis data dilakukan melalui 

beberapa tahapan yakni uji validitas dan 

reliabilitas. Kriteria penilaian uji validitas 

adalah apabila r-hitung > r-tabel (pada 

taraf signifikansi 5%) maka item 

pertanyaan dalam kuesioner tersebut 

valid. Uji reliabilitas untuk mengukur 

konsistensi alat ukur. Jika instrumen ini 

digunakan untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. 

Uji reliabilitas disini menggunakan 

rumus koefisien Cronbach Alpha dimana 

koefisien alpha dapat dikatakan reliable 

ketika nilai Cronbach Alpha > 0,6. 

Hipotesis diuji dengan Teknis Analisis 

regresi berganda dengan menggunakan 

Stata 20. Persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

- Y = keputusan pembelian 

- a  = konstanta 

- b1 = koefisien regresi kualitas produk 

(X1) 

- b2 = koefisien regresi harga (X2) 

- b3 = koefisien regresi promosi (X3) 

- X1 =  kualitas produk 

- X2 =  harga 

- X3 = promosi 

- e =  error 

 

Kemudian dilakukan Uji-t untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai 

t-hitung dengan nilai t-tabel. Jika nilai t-

hitung > nilai t-tabel, maka Ho diterima. 

Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel, maka Ho 

ditolak. Jika Ho diterima berarti variabel 

bebas yakni kualitas produk, harga, dan 

promosi secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Untuk 

mengetahui apakah variabel bebas 

berpengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap variabel terikat, maka 

dilakukan Uji F. Jika F-hitung > nilai F-

tabel, maka Ho diterima. Jika F-hitung < 

nilai F-tabel, maka Ho ditolak. Jika Ho 
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diterima berarti ketiga variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.  

Untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat, maka 

dihitung Koefisien Determinasi (R2). 

Semakin tinggi nilai koefisien 

determinasi semakin baik kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan 

hubungan terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

Temuan 

Hasil analisis regresi berganda seperti 

tertera dalam tabel berikut ini:  

 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi 

berganda Pengaruh Kualitas Produk, 

Harga, dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian 

 
Sumber: data diolah 

 

Nilai koefisien regresi kualitas produk 

sebesar 0,172 menginterpretasikan bahwa 

jika terjadi peningkatan tanggapan 

kualitas produk sebesar 1(satu) satuan 

dengan asumsi variabel lain dianggap 

tetap, maka keputusan pembelian 

diperkirakan akan meningkat sebesar 

0,172 satuan. Kualitas produk memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Demikian pula dengan 2 

variabel lain yakni Harga dan Promosi.  

Analisis Uji-t digunakan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh 

kualitas produk, harga, dan promosi 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian. Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah 5% (0,05) dengan 

degree of freedom = 67-2=65 diperoleh 

1,997 (t-tabel). T-hitung untuk variabel 

kualitas produk Nilai koefisien regresi 

kualitas produk sebesar 0,172 

menginterpretasikan bahwa jika terjadi 

peningkatan tanggapan kualitas produk 

sebesar 1(satu) satuan dengan asumsi 

variabel lain dianggap tetap, maka 

keputusan pembelian diperkirakan akan 

meningkat sebesar 0,172 satuan. Kualitas 

produk memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Demikian 

pula dengan 2 variabel lain yakni Harga 

dan Promosi.  

Analisis Uji-t digunakan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh 

kualitas produk, harga, dan promosi 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian. Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah 5% (0,05) dengan 

degree of freedom = 67-2=65 diperoleh 

1,997 (t-tabel). T-hitung untuk variabel 

kualitas produk sebagaimana tercantum 

dalam Tabel 1 adalah 2,312. Artinya nilai 

t-hitung kualitas produk > t-tabel 

(2,312>1,997). Demikian pula nilai t-

hitung untuk harga yakni 3,826> 1,997 

dan t-hitung promosi 2,382> 1,997. 

Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, harga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian, dan promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian diterima. 

Ketiganya secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

Uji-F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas produk, harga, dan 

promosi secara simultan terhadap 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,355 2,715  0,868 0,389 

Kualitas produk 0,172 0,074 0,251 2,312 0,024 
Harga 0,384 0,100 0,391 3,826 0,000 
Promosi 0,212 0,089 0,248 2,382 0,020 
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keputusan pembelian. Uji-F dilakukan 

dengan menggunakan analisis ANOVA 

dengan hasil sebagai berikut:  

 

Tabel 2. Hasil Analisis ANOVA 

 
Sumber: data diolah 

 

Dengan tingkat signifikansi 5% 

dengan df=3:63, diperoleh nilai F-tabel 

sebesar 2,751.  Berdasarkan tabel di atas 

nilai F-hitung yakni 21,266. Artinya nilai 

F-hitung >F-tabel. Dengan demikian 

kualitas produk, harga, dan promosi 

secara simultan (bersama-sama) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Dalam analisis regresi juga mencakup 

analisis korelasi dan determinasi. 

Analisis korelasi digunakan untuk 

melihat keeratan hubungan antara 

kualitas produk, harga dan promosi 

dengan keputusan pembelian. Hasil 

analisis korelasi dan determinasi 

sebagaimana dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi dan 

Determinasi 

 
Sumber: data diolah 

Nilai r sebesar 0,709 

menginterpretasikan bahwa hubungan 

antara kualitas produk, harga, dan 

promosi secara simultan positif terhadap 

keputusan pembelian sebesar 0,709. 

Kemudian nilai koefisien (R-square) 

sebesar 0,503 menunjukkan bahwa 

kualitas produk, harga, dan promosi 

memiliki kontribusi dalam menentukan 

keputusan pembelian sebesar 50,3% 

sedangkan sisanya (49,7%) dikontribusi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

 

Pembahasan 

Hasil uji statistik membuktikan bahwa 

ketiga variabel berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian dengan 

nilai terendah pada kualitas produk, 

diikuti promosi, dan harga. Penelitian 

terdahulu oleh Utomo (2017), Bairizki 

(2017) membuktikan hal yang sama 

dimana secara simultan atau parsial 

seluruh variabel mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Kualitas produk memang salah satu 

penentu keputusan pembelian. Pada 

akhirnya konsumen akan membeli 

produk yang berkualitas. Oleh karena itu, 

produsen mencoba menjamin kualitas 

produk dengan menempelkan informasi 

yang dapat diartikan sebagai produk 

berkualitas oleh konsumennya mulai dari 

Nomor 1 sampai label halal. Untuk 

produk makanan, konsumen tidak dapat 

memastikan kualitasnya sampai kemasan 

dibuka atau produk tersebut dikonsumsi 

(Kubicova&Kadekova, 2012). Produk 

obat-obatan akan disebut berkualitas 

apabila dapat menyembuhkan seseorang 

sesuai dengan penyakit yang diderita 

Produk mahal seperti perhiasan bahkan 

kadang tidak diketahui apakah karat yang 

disebutkan penjual benar adanya (Palma 

et al, 2016).. Produk – produk kebutuhan 

pokok harian seperti sabun, bahan 

makanan yang dikuasai oleh merek-

merek besar telah lama menjadi top of 

mind konsumen Indonesia dan terus 

bertahan. Salah satu contohnya adalah 

pasar deterjen dari merek global yakni 

Procter&Gamble, Unilever, Kao and 

Lion di Indonesia terus meningkat dari 
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USD 2,778 juta pada tahun 2016 menjadi 

USD 3,257 juta pada tahun 2020 (Statista 

for Indonesia market, 2021). Hal ini 

membuktikan bahwa konsumen 

Indonesia tidak menempatkan kualitas 

produk sebagai isu utama keputusan 

pembelian karena tingkat kepercayaan 

terhadap barang kebutuhan sehari-hari 

yang dikuasai merek-merek besar.  

Promosi dan harga adalah 2 variabel 

yang saling terkait. Promosi bertujuan 

untuk menarik konsumen melakukan 

pembelian. Strategi utama promosi 

adalah diskon harga. Berbagai penelitian 

sudah membuktikan efek promosi pada 

konsumen, diantaranya: (1) konsumen 

akan membeli dalam jumlah lebih dari 

biasanya untuk digunakan kemudian atau 

ditimbun (stockpilling), (2) 

meningkatkan pembelian ke produk 

dengan kualitas lebih tinggi terutama 

untuk produk tahan lama, (3) konsumen 

merasakan dobel untung ketika menerima 

kupon diskon untuk pembelian 

berikutnya, (4) konsumen makin sensitif 

terhadap promosi (pemotongan harga di 

tingkat ritel) dibandingkan dengan iklan 

(Ailawidi, 2007; Cheng, 2018; Mela, 

1997). Oleh karena itu dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa harga mendapatkan 

nilai koefisien tertinggi dibanding 2 

variabel lain. Analisis deskriptif juga 

menunjukkan bahwa secara rata – rata 

variabel harga mendapatkan skor ‘Sangat 

Setuju” tertinggi sebesar 46,27% 

dibanding skor 2 variabel lain. Data 

demografi sampel memperlihatkan 

bahwa pengunjung terbanyak adalah ibu 

rumah tangga mencapai 44,78%. Wajar 

apabila Ibu rumah tangga sensitif 

terhadap variabel harga karena biasanya 

memiliki keterbatasan dana atau 

anggaran untuk belanja kebutuhan sehari 

– hari. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian membuktikan bahwa 

Kualitas produk, Harga, dan Promosi 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hubungan 

simultan ketiga variabel termasuk kuat 

dan bersifat positif. Variabel harga 

merupakan variabel paling dominan 

terhadap keputusan pembelian. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa bauran 

pemasaran masih relevan sampai saat ini 

untuk diimplementasikan dalam strategi 

pemasaran bisnis ritel.  

 

SARAN 

Sagala Mart telah memiliki modal 

yang cukup baik dalam bisnis ritel seperti 

lokasi yang strategis, tempat parkir luas, 

dan suasana belanja yang nyaman. Guna 

meningkatkan kinerja penjualan, Sagala 

Mart perlu melakukan terobosan strategi 

pemasaran:  

1. Melakukan promo harga jual produk 

utamanya pada puncak jam belanja 

yakni jam 5 sore pada hari kerja (Senin 

– Jum’at) dan jam 10 pagi pada Sabtu 

dan Minggu. Berbagai metode 

promosi harga dapat dilakukan 

misalnya dengan diskon langsung atau 

diskon untuk pembelian selanjutnya.  

2. Memaksimalkan pengalaman belanja 

melalui online platform seperti 

pemesanan online dan pengantaran ke 

rumah;  

3. Memahami siapa pembeli terbesar di 

toko dari segi usia, jenis kelamin, 

pendidikan, tingkat ekonomi guna 

mengembangkan strategi promosi 

yang lebih tepat guna;  
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4. Melakukan promosi secara ajeg di 

media sosial misalnya 1-2 kali dalam 1 

hari;  

5. Melakukan evaluasi dan monitoring 

secara kontinyu dalam hal kualitas 

produk seperti kesegaran dan masa 

kadaluarsa. Terutama untuk produk – 

produk dengan masa kadaluarsa 

pendek seperti roti, susu, sayuran, dan 

buah.  

6. Saran untuk penelitian lanjutan adalah: 

(a) mereplikasi kerangka pemikiran 

pada toko yang lain; (b) menggunakan 

metode penelitian dari teori perilaku 

konsumen untuk mengetahui lebih 

dalam apa yang mendorong seseorang 

melakukan keputusan pembelian 

seperti menggunakan kerangka 

pemikiran dari Teory of Reason 

Action, priming dengan metode 

eksperimen, dan sebagainya.   
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has a major impact on all aspects and sectors in people's lives, especially in the 

economic sector. According to Finance Minister Sri Mulyani, there are three major economic impacts. 

First, it has an impact on the consumption of stairs or the purchasing power of people who fall. Second, 

investment also weakened amid the uncertainty of the covid-29 pandemic. Third, the weakening of the 

worldwide economy that brought Indosena exports to a standstill. Due to the decrease in community 

activities outside the home, it automatically also causes a decrease in the number of buyers in a business. 

So that the income earned becomes reduced. The impact is not only felt by large industries, but also felt by 

Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Similarly, Cilember Village is located in 

Bogor Regency, some of which are MSME people business such as snacks, lemon drinks and others. In 

addition, Cilember Village has many homestays which are an attraction for tourists both locally and 

internationally. However, since the spread of the coronavirus outbreak, not infrequently many tourist 

attractions are closed, the ban for people to travel and the number of businesses that go out of business. 

Therefore, not many people business is forced to twist their brains to determine marketing strategies since 

the enactment of social distancing and Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Therefore, in times of 

pandemic business actors are required to optimize online marketing and digital marketing as a means to 

market and a means of communication with target consumers. One of them is through social media that 

can be used to communicate in business, help marketing products and services, communicate with 

customers and suppliers, complement brands, reduce costs and for online sales. But it is unfortunate that 

not all people business can do marketers online. The resulting external is TKT-3 and publication articles 

in national journals and IPR. 

 

Keywords: community business, covid-19, MSMEs, tourism village 

 

ABSTRAK 

Pandemi covid-19 memiliki dampak besar terhadap segala aspek dan sektor di kehidupan masyarakat 

terutama pada sektor ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terdapat 3 dampak 

besar ekonomi. Pertama, berdampak pada konsumsi ruma tangga atau daya beli masyarakat yang jatuh. 

Kedua, investasi ikut melemah ditengah ketidakpastian pandemi covid-29. Ketiga, pelemahan ekonomi 

seluruh dunia yang membuat ekspor Indosena terhenti. Dikarenakan menurunnya kegiatan masyarakat 

diluar rumah, maka secara otomatis juga menimbulkan penurunan jumlah pembeli pada suatu usaha. 

Sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkurang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh 

industri besar, tetapi juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 

Sama halnya Desa Cilember yang terdapat di Kabupaten Bogor yang sebagian masyarakatnya adalah pelaku 

usaha UMKM seperti makan ringan rengginang, minuman lemon dan lainnya. Selain itu juga Desa 

Cilember memiliki banyak homestay yang mana menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun 

internasional. Akan tetapi sejak semakin menyebarnya wabah virus corona tak jarang banyak tempat wisata 

yang ditutup, larangan bagi masyarakat untuk berpergian serta banyaknya usaha yang gulung tikar. Maka 

dari itu, tidak banyak para pelaku usaha dipaksa untuk memutar otak salam menentukan strategi pemasaran 

sejak diberlakukannya social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Oleh karena itu, 

dimasa pandemi pelaku usaha dituntut untuk mengoptimalkan pemasaran secara online dan digital 

marketing sebagai sarana untuk memasarkan dan sarana komuniasi dengan target konsumen. Salah satunya 

adalah melalui media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dalam bisnis, membantu 

pemasaran produk dan jasa, berkomunikasi dengan pelanggan dan pemasok, melengkapi merk, mengurangi 

biaya dan untuk penjualan online. Namun sangat disayangkan tidak semua pelaku usaha dapat melakukan 
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mailto:nining.latianingsih@bisnis.pnj.ac.id
mailto:meisa.sofia@gmail.com


ISSN: 2775-7374 

 

379 

 

 

pemasara secara online. Adapun luaran yang dihasilkan adalah TKT-3 dan artikel publikasi dalam jurnal 

nasional dan HKI. 

 

Kata kunci: covid-19, desa wisata, masyarakat, pelaku usaha, UMK 

 

PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) 

menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) 

adalah virus yang menginfeksi sistem 

pernapasan. Infeksi virus ini disebut 

COVID-19. Virus Corona menyebabkan 

penyakit flu biasa sampai penyakit yang 

lebih parah seperti Sindrom Pernafasan 

Timur Tengah (MERS-CoV) dan 

Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-

CoV). Virus Corona adalah zoonotic yang 

artinya ditularkan antara hewan dan 

manusia. Berdasarkan Kementerian 

Kesehatan Indonesia, perkembangan 

kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada 

tanggal 30 Desember 2019 dimana 

Wuhan Municipal Health Committee 

mengeluarkan pernyataan “urgent notice 

on the treatment of pneumonia of 

unknown cause”. 

Penyebaran virus Corona yang telah 

meluas ke berbagai belahan dunia 

membawa dampak pada perekonomian 

Indonsia, baik dari sisi perdagangan, 

investasi dan pariwisata. Penyebaran 

virus Corona menyebabkan wisatawan 

yang berkunjung ke Indonesia menjadi 

berkurang. Sektor-sektor penunjang 

pariwisata seperti hotel, restoran maupun 

pengusaha retail pun juga akan 

terpengaruh dengan adanya virus Corona. 

Menurut Pakpahan terdapat tiga 

implikasi akibat pandemi Covid-19 di 

Indonesia yaitu dari sektor pariwisata, 

perdagangan dan investor. Di Indonesia 

UMKM berperan penting sebagai tulang 

punggung perekonomian, namun sejak 

munculnya covid-19 membuat 

perekonomian menjadi terdampak baik 

secara perorangan, rumah tangga, 

perusahaan makro dan mikro bahkan 

perekonomian negara di dunia.  

Tahun 2018 Kemenkop UMKM 

menunjukkan bahwa terdapat 64.194.057 

UMKM yang berada di Indonesia atau 

sekitar 99% dari unit usaha 

memperkerjakan sekitar 97% tenaga 

kerja. Dengan adanya kajian dari 

Kementerian Keuangan wabah Covid-19 

ini memberikan dampak yang sangat 

negatif bagi perekonomian domestik, 

seperti penurunan kinerja perusahaan, 

ancaman perbankan dan keuangan, 

eksistensi UMKM serta adanya 

penurunan tingkat daya beli masyarakat.  

Di tambah lagi sejak adanya kebijakan 

pemerintah yang menerapkan system 

Lockdown atau masa karantina. Upaya 

pemerintah dalam mengantisipasi 

perkembangan virus corona saat ini 

cukup membuat khawatir masyarakat. 

Bukan hanya khawatir terjangkit virus 

corona saja, tetapi kebijakan pemerintah 

daerah yang memberlakukan lockdown 

untuk beberapa wilayah yang merupakan 

bagian dari peraturan perundang-

undangan yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Nur Rohim 

Yunus, 2020). 

Ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh UMKM untuk mengatasi 

permasalah tersebut yaitu dengan dapat 

memilih untuk membuka atau membuat 

produk baru atau juga dapat 

memperbaharui sistem pemasaran 
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tersebut seperti menggunakan e-

commerce atau penggunaan media sosial 

ditengah pandemi covid-19 ini. 

Pemasaran secara online melalui media 

merupakan langkah tepat yang harus 

dilakukan oleh para pelaku usaha 

(Suswanto & Setiawati, 2020; Gu, Han, & 

Wang, 2020). Oleh karena itu strategi 

yang diterapkan oleh para pelaku usaha 

ini harus dilakukan secara optimal agar 

produk yang dihasilkan dapat diterima 

oleh masyarakat dengan memberikan 

keterangan yang jelas dan dapat 

dipercaya konsumen.  

Namun transformasi digital mengacu 

pada proses dan strategi menggunakan 

teknologi digital untuk secara drastis 

mengubah cara berbisnis dan beroperasi 

dalam melayani pelanggan. Meskipun 

teknologi komputer telah ada selama 

beberpa dekade, namun konsep 

trasformasi digital masih relatif baru dan 

bersifat memaksa para pelaku UMKM 

karena kondisi pandemi covid-19 

sekarang ini. Maka dari itu perlu adanya 

strategi dari berbagai pihak untuk 

membangkitkan UMKM agar dapat 

bertahan ditengah pandemi covid-19. 

  

METODE PENELITIAN 

Lokasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Desa Wisata yang 

terdapat di Kabupaten Bogor. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

selama 6 bulan untuk persiapan 

pembuatan proposal, pembuatan angket, 

penyebaran angket serta pengolahan dan 

analisa data. 

Metode pendekatan yang dipakai 

adalah pendekatan normatif sosisologis 

serta normatif empiris, dengan 

mengumpulkan data tidak saja dari 

kepustakaan tetapi juga dilapangan dan 

penelitian lapangan berarti 

berkomunikasi dengan masyarakat dalam 

hal ini melalui informan yang 

penentuannya atas dasar pengamatan 

terhadap kegiatan pelaku usaha di tengah 

pandemi covid-19 di Desa Cilember 

Kabupaten Bogor serta permasalahan 

yang dialami sejak adanya pandemi 

covid-19, maka dapat juga disebut yuridis 

sosiologis, mengingat permasalahan yang 

diteliti adalah mengenai hubungan antara 

faktor sosiologis, psikologis terhadap 

faktor yuridis termasuk hukum adat 

dalam konteks peran serta Pemerintah 

daerah serta melalui pemberdayaan 

masyarakat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dampak pandemi 

covid-19 terhadap pelaku usha 

terutama UMKM. 

2. Menentukan strategi yang tepat bagi 

pelaku usaha UMKM agar usaha 

tersebut dapat bertahan dan 

berkembang di tengah pandemi covid-

19. 

 

Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif 

untuk mengetahui dampak yang 

ditimbukan Covid-19 pada sector 

UMKM sedangkan untuk mendapatkan 

strategi pemasaran digunakan analisis 

SWOT. Menurut Rangkuti (2006) adalah 

identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan atau suatu kegiatan bisnis. 

Strategi pemasaran yang disebut bauran 

pemasaran (marketing mix) memiliki 

peranan penting dalam mempengaruhi 

konsumen agar dapat membeli suatu 
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produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Elemen-elemen bauran 

pemasaran terdiri dari semua variabel 

yang dapat dikontrol perusahaan untuk 

dapat memuaskan para konsumen. 

Pengertian bauran pemasaran menurut 

Alma “Marketing mix merupakan strategi 

mencampur kegiatan-kegiatan marketing, 

agar dicari kombinasi maksimal 

mendapatkan hasil yang paling 

memuaskan” (Buchari, 2007). 

Luaran wajib penelitian ini adalah 

publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 

nasional atau internasional terakreditasi 

atau tidak terakreditasi. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menghailkan luara 

seperti Hak Kekayaan Intelektual berupa 

website atau sistem guna pemasaran 

produk usaha UMKM. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Desa Cilember merupakan salah satu 

desa yang terletak di Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bogor termasuk dalam 

Kawasan Puncak dimana sektor 

penggerak perekonomiannya berasal dari 

kegiatan pariwisata serta pertanian. 

Toprografi desa ini berada di pegunungan 

dengan diapit oleh dua sungai besar yakni 

Sungai Ciliwung dan Sungai Ciesek. 

Mata pencaharian masyarakat desa 

bergantung pada kegiatan pariwisata 

yang mana pemuda desa bekerja sebagai 

pelaku local tour guide, outbound, dan 

photography. Hal tersebut menjadi 

pendorong dalam pembentukan Desa 

Wisata Cilember yang diinisiasi oleh 

kelompok sadar wisata (Pokdarwis) 

diresmikan pada awal tahun 2015 oleh 

para pemangku kepentingan setempat. 

Kampung Kota Batu merupakan 

wilayah dimana hampir 75% 

masyarakatnya merupakan pengrajin 

bunga yang berbahan limbah kayu. Hasil 

kerajinan tersebut dijajakan di Taman 

Wisata Matahari. Kegiatan di Desa 

Wisata Cilember berbasis ekowisata 

dimana salah satu aktivitasnya dilakukan 

di sawah dan perkebunan milik 

masyarakat yang diperbolehkan untuk 

dikelola oleh lembaga desa wisata. 

Adapun kegitan tersebut mulai dari 

membajak sawah, menanam padi 

(tandur), berkebun, beternak, merangkai 

bunga kayu, jaipong, pencak silat, 

ngaliwet, dll. Kegiatan membuat 

kerajinan bunga merupakan paket 

edukasi yang ditawarkan dimana nanti 

hasilnya dapat dijadikan sebagai buah 

tangan serta kenangan dari Desa Wisata 

Cilember. Oleh karena itu, UMKM di 

desa ini sangat berkaitan dengan kegiatan 

pariwisata. 

 

Pembahasan 

1. Dampak Pandemi Covid-19 pada 

UMKM 

UMKM unggulan Desa Cilember 

yakni kerajinan bunga berbahan 

limbah kayu yang bentuk menjadi 

serangkaian bunga mengalami 

keterpurukan semenjak awal taun 

2020. Hal tersebut disebabkan 

menurunnya kunjungan di Taman 

Wisata Matahari, dimana hasil dari 

produk UMKM kerajinan bunga 

sebagian besar dijual ditempat 

tersebut. Ditutupnya destinasi tersebut 

mengakibatkan berhentinya penjualan 

yang berimbas pada operasional 

pembuatan kerajinan tersebut di 

UMKM yang dikelola masyarakat. 
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Penghentian operasional UMKM 

karena tidak ada tempat untuk menjual 

dan mempromosikan otomatis 

menghentikan pula pendapatan 

masyarakat yang bersumber dari 

kerajinan sehingga ekonomi 

masyarakat turut menurun. Lebih 

lanjut lagi, keterbatasan masyarakat 

yang masih memasarkan produk 

secara konvensional dan belum 

optimalnya pemasaran dengan media 

internet menyebabkan industri 

UMKM terhenti. 

 

2. Strategi Pemasaran UMKM 

Strategi pemasaran pada dasarnya 

adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu di bidang 

pemasaran, yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan 

dijalankan untuk dapat tercapainya 

tujuan pemasaran suatu pemasaran. 

Dengan kata lain strategi pemasaran 

adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi 

arah kepada usaha pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu, pada 

masing-masing tingkatan dan acuan 

serta alokasinya, terutama sebagai 

tanggapan perusahaan dalam 

menghadapi lingkungan dan keadaan 

persaingan yang selalu berubah 

(Asauri, 2011). Strategi yang dapat 

diterapkan dalam pemasaran UMKM 

di Kabupaten Bogor diperoleh 

menggunakan analisis SWOT sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Analisis SWOT Strategi Pemasaran UMKM di Kabupaten Bogor 

 STRENGTHS (S)/ 

KEKUATAN 

- Produk UMKM kerajinan 

bunga yang dimiliki Desa 

Cilember merupakan produk 

khas lokal 

- Pemanfaatan limbah 

lingkungan yakni limbah kayu 

sebagai bahan baku 

- Harga yang ditawarkan relatif 

murah 
- Ketersediaan website desa 

wisata 

WEAKNESSES (W)/ 

KELEMAHAN 
- Terbatasnya modal dan akses 

dari sumber dan lembaga 

keuangan 

- Masih rendahnya kualitas 

SDM pelaku usaha 

- Terbatasnya upaya pemasaran 

- Akses informasi usaha yang 

masih rendah 

- Belum terjalin kemitraan yang 

baik dan saling 

menguntungkan antar pelaku 

UMKM, usaha besar, dan 

Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 
- Keterbatasan distribusi dan 

pengadaan bahan baku 
OPORTUNITIES (O) 

PELUANG 

- Kolaborasi dengan berbagai 

pihak yang sudah dan sedang 

terjalin yakni akademisi, 

asosiasi, dan pemerintah 

daerah 

- Program pemerintah terkait 

pengembangan UMKM 

STRATEGI (SO) 

 

- Optimalisasi pemasaran 

melalui website dan media 

online lainnya 

- Kolaborasi program dengan 

pemerintah atau pihak lain 

yang terkait dengan UMKM 

atau lingkungan 

 

STRATEGI (WO) 

 

- Bekerja sama dengan 

pemerintah setempat terkait 

bantuan permodalan usaha 

- Peningkatan kapasitas SDM 

melalui kerjasama dengan 

pihak lain untuk pelatihan 

- Komitmen dan kerjasama 

antar seluruh pihak dalam 
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penyebaran informasi kepada 

seluruh masyarakat 
TREATS (T)/ 

ANCAMAN 

- Pembatasan kegiatan akibat 

Covid-19 

- Biaya prosedur administrasi 

yang tinggi terkait birokrasi 

yang kompleks dalam 

pengurusan izin usaha 

- Ketidakpastian akibat 

peraturan dan kebijaksanaan 

ekonomi yang tidak jelas dan 

tidak menentu arahnya 

STRATEGI (ST) 

 

- Kegiatan operasional dan 

produksi dilakukan dengan 

penerapan prokes 

- Kolaborasi dengan pihak 

terkait yang dapat membantu 

dalam proses perizinan usaha 

- Membuat rencana dan 

manajemen resiko terkait 

untuk menghadapi 

kemungkinan yang terjadi 

STRATEGI (WT) 

 

- Menjalin kemitraan terkait 

birokrasi perizinan, peratuan 

yang berlaku untuk 

pengembangan UMKM, serta 

permodalan. 

- Upaya pengadaan bahan baku 

yang stabil melalui kerja sama 

dengan masyarakat desa lain 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

KESIMPULAN 

Fenomena Pandemi Covid-19 yang 

melanda seluruh lini kehidupan juga 

berdampak pada keberlangsungan 

UMKM di Desa Cilember Kabupaten 

Bogor. Produksi UMKM bunga kayu 

terhenti karena tidak adanya kesempatan 

untuk menajajkan produk secara 

langsung kepada wisatawan. 

Perekonomian Desa Cilember sangat 

bergantung pada kegiatan pariwisata. 

Akibatnya tingkat ekonomi masyarakat 

turut mengalami penurunan seiring 

dengan keterbatasan dalam memasarkan 

produknya.  

Adapun Pemasaran UMKM dalam 

masa Pandemi Covid-19 diperlukan kerja 

sama dari berbagai pihak. Semakin 

banyak yang terlibat maka pembagian 

peran dapat terlaksana secara optimal. 

Penguatan strategi pemasaran dalam 

kondisi pandemi adalah dengan 

memaksimalkan pemasaran secara online 

dengan pemanfaatan website desa dan 

media online lainnya. Hal tersebut perlu 

dilakukan dengan peningkatan kapasitas 

Sumber Daya Manusia pada masyarakat 

setempat dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi untuk 

kepentingan pemasaran. Selain itu, fungsi 

adanya kolaborasi dengan berbagai pihak 

adalah membuka informasi yang akan 

bermanfaat bagi pengembangan produk 

UMKM seperti informasi terkait 

perencanaan, permodalan, dan perizinan. 

 

SARAN 

Adapun berdasarkan simpulan di atas 

maka untuk memaksimalkan upaya 

terkait penelitian ini disarankan: 

1. Perlunya komitmen bersama dalam 

mewujudkan pemasaran berbasis 

teknologi guna meningkatkan 

perekonomian masyarakat yang 

berasal dari UMKM. 

2. Kolaborasi dengan stakeholder terkait 

untuk tambahan informasi yang 

diperlukan dari berbagai aspek.  

3. Evaluasi setiap program yang 

dijalankan agar mengetahui tingkat 

perkembangan serta kekurangan dan 

keperluan perbaikan pada perencanaan 

selanjutnya. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze how the process of making promotional materials for tourism 

destinations in Agam Regency is and how effective is the use of social media to promote tourism destinations 

in Agam Regency. This study uses descriptive qualitative data with a case study approach. Data mining is 

done by means of observation, interviews and some secondary data that supports this research. The results 

of this study indicate that the Agam Regency Tourism and Sports Office uses social media promotion only 

based on social media users in Indonesia, not first determining market segmentation, marketing plans, and 

marketing strategies for tourism destinations. The process of making promotional materials in the form of 

uploading videos and photos is carried out through three stages, namely pre-production, production, and 

post-production. In uploading promotional materials, several programs are carried out, namely creating 

awareness, creating update patterns, writing status, descriptions, and follower interactions. In its 

implementation, several obstacles were found, such as limited tools and experts which caused the quality 

of promotional materials to be poor and required a lot of time to produce promotional materials. The lack 

of interaction between social media admins and followers makes it difficult to increase the number of visits 

and followers on social media. Promotion of Agam Regency tourism destinations through social media is 

considered effective because it can save promotion costs and the information provided is not limited in time 

and time. And proven to be able to increase the number of tourists in Agam Regency 

Keywords: Destination tourism, destination marketing, promotion, social media 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pembuatan materi promosi 

destinasi wisata Kabupaten Agam oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan 

bagaimana efektivitas penggunaan media sosial sebagai media promosi destinasi wisata Kabupaten Agam. 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penggalian data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan beberapa data sekunder yang mendukung penelitian ini. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 

menggunakan media sosial sebagai media promosi hanya didasarkan pada banyaknya pengguna media 

sosial di Indonesia, tidak dengan terlebih dahulu menentukan segmentasi pasar, rencana pemasaran, dan 

strategi pemasaran destinasi wisata. Proses pembuatan materi promosi berupa unggahan video dan foto 

dibuat melalui tiga tahap yaitu pra-production, produksi, dan post-produksi. Dalam mengunggah materi 

promosi diterapkan beberapa program yaitu menciptakan awareness, membuat pola update, stategi 

penulisan caption dan interaksi followers. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti 

keterbatasan alat dan tenaga ahli yang menyebabkan kualitas bahan promosi tidak begitu baik dan 

banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi materi promosi. Kurangnya interaksi admin media 

sosial dengan followers menyebabkan sulit bertambahnya jumlah kunjungan dan pengikut pada media 

sosial. Promosi destinasi wisata Kabupaten Agam melalui media sosial dinilai efektif karena dapat 

mengehemat biaya promosi dan informasi yang diberikan tidak terbatas jarak dan waktu. Serta terbukti 

dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Kabupaten Agam. 

Kata kunci: Destinasi wisata, media sosial, pemasaran destinasi, promosi 

 

PENDAHULUAN 

Pemasaran destinasi wisata 

merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan dan pengembangan 

destinasi wisata. Pemasaran destinasi 

merupakan proses manajerial, aktivitas 

riset, periklanan, dan komunikasi yang 

didorong oleh permintaan dengan fokus 

pada konsumen eksternal potensial. Ini 

terutama berfokus pada daya tarik 

pengunjung, wisatawan, investor, 

mailto:savira.ariandini.an17@mhsw.pnj.ac.id
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mahasiswa atau tenaga kerja terampil 

(Pomerantsev, 2017). Pemasaran 

destinasi termasuk dalam bagian integral 

dari mengembangkan dan 

mempertahankan popularitas lokasi 

tertentu (Kotlers dkk, 2006) Dalam 

pemasaran destinasi, terdapat beberapa 

program pemasaran yang harus 

diperhatikan seperti bauran pemasaran, 

segementasi pasar, rencana pemasaran, 

dan alat pemasaran serta strategi 

pemasaran destinasi. 

Bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang dikenal dalam istilah 

7P yaitu product (produk), price (harga), 

place (distribusi), promotion (promosi), 

physical evidence (sarana fisik), people 

(orang), dan process (proses) (Kotler dan 

Amstrong, 2012). Pada segmentasi pasar, 

terdapat variable-variable yang 

terkandung di dalamnya yaitu segmentasi 

geografis segmentasi demografis, 

segementasi psikografis. serta tingkah 

laku yang pengelompokkan konsumen 

berdasarkan pada pengetahuan, sikap 

penggunaan atau reaksi mereka terhadap 

suatu produk (Kotler, 1995). Kegiatan 

pemasaran berikutnya, rencana 

pemasaran, yaitu dengan melakukan 

analisis pada situasi lingkungan dan 

peluang pasar, mengembangkan sasaran 

pemasaran menetapkan strategi 

pemasaran, dan menciptakan taktik atau 

tindakan pelaksanaan (Bigrave, 1994). 

Alat pemasaran adalah alat yang 

digunakan oleh perusahaan atau bisnis 

untuk mengembangkan produk dan 

layanan mereka. Yang termasuk dalam 

marketing tools ini adalah iklan baris, 

media sosial, survei, analitik google, dan 

email langsung. 

Selanjutnya, membuat strategi 

pemasaran destinasi yang didasarkan 

pada bauran pemasaran, segementasi 

pasar, rencana pemasaran, dan akan 

terlihat alat pemasaran apa yang menjadi 

pilihan untuk digunakan dalam kegiatan 

promosi. Promosi mencakup semua alat 

bauran pemasaran (marketing mix) yang 

peran utamanya adalah lebih mengadakan 

komunikasi yang sifatnya membujuk 

(Kotler,2000). Media sosial merupakan 

salah satu marketing tools dalam bauran 

promosi internet marketing. Pengguna 

media sosial sebanyak 160 juta pengguna 

di Indonesia. Media sosial yang paling 

banyak digunakan adalah facebook 

diikuti whatsapp, youtube dan Instagram. 

Media sosial saat ini menjadi alat 

promosi yang efektif dan spesifik, 

sehingga banyak digunakan oleh pelaku 

industri pariwisata dalam kegiatan 

promosi. Hal ini dapat dilihat dengan 

munculnya akun-akun media sosial oleh 

daerah tujuan wisata. Media sosial 

mampu menyebarkan informasi dengan 

cepat dan daya jangkau yang luar biasa 

dibandingkan dengan media manapun. 

(Sulianta, 2014). Dengan menggunakan 

media sosial juga wisatawan atau 

konsumen dapat membagikan 

pengalaman mereka serta bisa juga 

digunakan sebagai sumber dalam 

pencarian informasi mengenai destinasi 

wisata (Gohil,2015). 

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 

tercatat sebanyak 196,7 juta atau 73,7 

persen dari populasi warga Indonesia 

sudah menjadi pengguna akses internet di 

Indonesia. Dan 160 juta di antaranya 

adalah pengguna media sosial. Dengan 

jumlah pengguna yang mencapai 
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setengah penduduk Indonesia, potensi 

media sosial sebagai alat promosi 

pariwisata sangat besar. 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat 

merupakan salah satu daerah yang saat ini 

aktif menggunakan media sosial sebagai 

media promosi untuk mempromosi 

destinasi wisata dearah. Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 

mengemas dan menjadikan media sosial 

sebagai media promosi utama saat ini. 

Promosi destinasi wisata Kabupaten 

Agam melalui media sosial merupakan 

hal yang menarik bagi penulis dan penulis 

ingin mengetahui lebih rinci mengenai 

penggunaan media sosial oleh Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Agam untuk mempromosikan 

destinasi wisata Kabupaten Agam. 

Berdasarkan latar belakang di atas 

masalah yang ingin diteliti penulis adalah 

bagaiman proses pembuatan bahan 

promosi destinasi wisata melalui media 

sosial oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Agam, dan 

efektivitas penggunaan media sosial 

sebagai alat promosi destinasi wisata 

Kabuten Agam. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

Data diperoleh menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi yaitu dengan 

mengikuti praktik kerja lapangan di 

bidang terkait yaitu Bidang Promosi dan 

Pengembangan Pariwisata Disparpora 

Agam. Bentuk pekejaan yang dilakukan 

adalah ikut serta dalam pembuatan bahan 

promosi berupa video.  Melakukan 

wawancara dengan yaitu Kepala 

Disparpora Agam dan Bidang Promosi 

dan Pengembangan Pariwisata, dan juga 

mengumpulkan data sekunder berupa 

data dokumen, dan foto dari Disparpora 

Agam. Penelitian dilakukan pada saat 

melakukan praktek kerja lapangan selama 

empat bulan dari bulan Agustus hingga 

Desember di Bidang Promosi dan 

Pengembangan Pariwisata Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Agam. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Dalam kegiatan pemasaran destinasi, 

Disparpora Agam menggunakan bauran 

pemasaran sebagai berikut: 1) Produk 

(produk) yaitu destinasi wisata 

Kabupaten Agam berupa objek wisata 

alam, budaya, sejarah, wisata minat 

khusus, religi dan wisata kuliner. 2) Price 

(harga). Rata-rata uang yang dikeluarkan 

pengunjung sekitar Rp10.000-Rp200.000 

di masing-masing destinasi wisata. 3) 

Promotion (promosi) dilakukan 

menggunakan bauran promosi internet 

marketing dengan marketing tools media 

sosial facebook, youtube dan Instagram 

dengan nama akun Agam Pesona 

Beragam. 4) Physical evidence (sarana 

fisik) yaitu fasilitas pada objek wisata 

belum memadai secara merata, dan 

peralatan untuk pembuatan bahan 

promosi masih seadanya dan terbatas. 5) 

People (orang) yang terlibat yaitu 

pemerintah daerah khususnya Disparpora 

Agam, pengelola objek wisata, 

masyarakat sekitar, komunitas, 

Kelompok Sadar Wisata travel agent dan 

banyak pihak lainnya belum menjalin 
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kerja sama yang baik. 6) Process (proses) 

Disparpora Agam melakukan kegiatan 

promosi melalui media sosial. Saat 

melakukan kegiatan pemasaan 

Disparpora Agam tidak menentukan 

terlebih dahulu segmentasi pasar, rencana 

pemasaran dan strategi pemasaran 

destinasi. Dalam proses pembuatan bahan 

promosi terdapat 3 tahapan, yaitu: tahap 

pertaman persiapan produksi, pada tahap 

ini akan dikumpulkan informasi destinasi 

wisata seperti objek wisata, homestay, 

dan kuliner. Informasi didapat dari Wali 

Nagari setempat, pendataan langsung ke 

daerah, dan dari penguna media sosial 

lainnya. Selanjutnya membuat rencana 

unggahan. Unggahan yang dibuat 

difokuskan pada visual yaitu foto dan 

video. Foto dan video didapatkan melalui 

beberapa cara yaitu melalui stok foto 

yang dimiliki Disparpora Agam, 

repost/regram foto dan video dari 

followers. dan membuat unggahan foto 

dan video secara langsung. 

Setelah menentukan bentuk unggahan 

akan dianggarkan dana produksi bahan 

promosi. Selanjutnya ditentukan waktu 

pelaksanaan produksi bahan promosi. 

Tahap kedua, produksi, pada tahap ini 

untuk unggahan berupa video dilakukan 

survei lapangan untuk menentukan jalan 

cerita yang akan dibuat, dilanjutkan 

dengan membuat skenario dan narasi. 

Selanjutnya dilakukan shooting lalu 

editing video, saat melakukan shooting 

sering terjadi kendala karena terbatasnya 

tenaga ahli dan peralatan yang 

dibutuhkan. Tahap ketiga, pasca 

produksi, pada tahap ini bahan promosi 

yang telah dibuat yaitu unggahan foto dan 

video di unggah pada akun media sosial 

Disparpora Agam. Menurut Freddy 

(2009) ada beberapa program yang 

diterapkan dalam mengunggah materi 

promosi yaitu: a) mencipatakan 

awareness, b) membuat pola update yaitu 

dengan melakukan unggahan sebanyak 1 

hingga 3 foto sehari, dan minimal 1 video 

dalam seminggu, dalam pelaksanaan pola 

update ini sering terjadi kendala karena 

bahan unggahan yang belum jadi akibat 

adanya kendala pada saat produksi. c) 

membuat strategi penulisan caption, 

caption yang dibuat berupa fakta- fakta 

menarik mengenai konten yang diunggah 

dan menulis caption dalam bentuk 

pertanyaan untuk menarik respon 

follower, d) menjalin interaksi dengan 

follower admin akun media sosial 

Disparpora Agam khsusnya Instagram 

dan facebook mengajak agar follower 

mengunggah foto dan video destinasi 

wisata Kabupaten Agam dan 

menyebutkan akun media sosial 

Disparpora Agam agar dapat diunggah 

ulang. Setelah itu, dibuat laporan 

kegiatan yang berisi rincian dana dan 

dokumentasi kegiatan. Memanfaatkan 

media sosial sebagai media promosi 

dianggap efektif untuk menarik minat 

pengunjung terhadap destinasi wisata. 

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

pengguna media sosial yang membagikan 

pengalamannya di destinasi wisata 

Kabupaten Agam yang menyebutkan 

akun media sosial Disparpora Agam. 

Selain itu, terjadi juga peningkatnya 

jumlah pengunjung khususnya wisatawan 

domestik yaitu sebelum menggunakan 

media sosial sebanyak 690,913 pada 

tahun 2018 dan setelah menggunakan 

media sosial sebanyak 753,135 pada 

tahun 2019. Penggunaan media sosial 
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tidak membutuhkan banyak biaya dan 

tidak terbatas oleh jarak dan waktu. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil temuan didapatkan 

bahwa Disparpora Agam telah memiliki 

bauran pemasaran yang tepat dan sesuai 

dengan teori yang dikemukaan oleh 

Kotler (1995). Disparpora Aga 

menerapkan baruran promosi internet 

marketing secara efektif dengan 

memanfaatkan penggunaan media sosial. 

Tahapan pembuatan materi promosi pada 

media sosial telah dibuat dengan baik dan 

terstuktur sehingga dapat memudahkan 

dalam pengerjaan pembuatan materi 

promosi. Dalam menggugah materi 

promosi Disparpora Agam menerapkan 

program yang beberapa diantaranya telah 

berjalan dengan baik seperti menciptakan 

awareness, membuat caption dengan 

bahasa promosi dan dapat membangun 

interaksi dengan followers. Namun dalam 

penerapan kegiatan promosi Disparpora 

Agam tidak terlebih dahulu menentukan 

segmentasi pasar, rencana pemasaran dan 

strategi pemasaran destinasi sehingga 

ditemukan beberapa kendala. Pada 

bauran promosi physical evidence 

peralatan dan tenaga ahli yang terbatas 

menyebabkan pada saat proses produksi 

bahan promosi membutuhkan waktu yang 

lama untuk pengerjaannya dan 

terbatasnya bahan promosi yang dapat 

diproduksi sehingga pada pelaksanaan 

pola update tidak sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

Pada bauran promosi people tidak 

adanya kerja sama antara setiap pelaku 

wisata menyebabkan peran setiap pelaku 

wisata tidak dapat dilakukan secara 

maksimal. Interaksi follower juga belum 

dapat dilakukan secara intens karena 

keterbatasan tenaga ahli sehingga sulit 

untuk menambah jumlah follower di 

media sosial Disparpora Agam. Salain 

itu, pemasaran detinasi wisata Kabupaten 

Agam yang belum mengikuti tahapan 

sesuai dengan teori yang telah 

dikemukakan, menyebabkan sulit untuk 

menentukan destinasi wisata unggulan 

bagi Kabupaten Agam dan efektivitias 

penggunaan media sosial sebagai media 

promosi belum maksimal. 

 

KESIMPULAN 

Disparpora Agam menggunakan salah 

satu bauran promosi yaitu internet 

marketing yaitu pemasaran destinasi 

wisata melalui internet dengan marketing 

tools yaitu media sosial Instagram, 

Facebook dan Youtube dengan 

mengfokuskan pada unggahan foto dan 

video. Dalam menentukan bauran 

promosi dan alat pemasaran yang 

digunakan ini, Disparpora Agam 

sayangnya tidak terlebih dahulu 

menentukan segmentasi pasar, rencana 

pemasaran, dan strategi pemasaran 

destinasi wisata. Penggunaan media 

sosial hanya didasarkan pada banyaknya 

pengguna di Indonesia saat ini. Hal ini 

menyebabkan destinasi Kabupaten Agam 

sulit berkembang dan pemasaran yang 

dilakukan tidak tepat sasaran. Ada 3 tahap 

dalam proses pembuatan bahan promosi 

yaitu pra-produksi, produksi, dan post-

produksi. Dalam pelaksanaanya 

ditemukan beberapa kendala seperti 

keterbatasan alat dan tenaga ahli. Selain 

itu, kurangnya interaksi dengan follower 

menyebabkan sulit bertambahnya jumlah 

follower pada akun media sosial. Promosi 

destinasi wisata Kabupaten Agam 
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melalui media sosial dinilai efektif karena 

dapat mengehemat biaya promosi dan 

tidak terbatas jarak dan waktu. 

 

SARAN 

Dari proses pembuatan bahan dan 

efektivitas promosi destinasi wisata 

Kabupaten Agam melalui media sosial 

oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Agam penulis dapat 

memberikan beberapa saran agar dapat 

menjadi lebih baik. Berikut beberapa 

saran yang dapat diberikan oleh penulis. 

Untuk lebih memaksimalkan 

efektivitas penggunaan media sosial 

sebagai media promosi dan menghindari 

kendala yang terjadi dalam proses 

pembuatan bahan promosi, akan lebih 

baik jika Disparpora Agam terlebih 

dahulu menjalankan kegiatan pemasaran 

dengan baik dimulai dengan memenuhi 

alat bauran pemasaran, menentukan 

segmentasi pasar, membuat rencana 

pemasaran dan strategi pemasaran 

destinasi wisata yang akan digunakan. 

Sehingga, tidak hanya dapat menjangkau 

wisatawan yang tepat dan meningkatkan 

jumlah kungjungan wisatawan tetapi 

Disparpora Agam juga dapat 

mengembangkan destinasi wisata 

unggulan yang dapat menjadi iconic 

Kabupaten Agam. Melalui 

pengembangan objek wisata unggulan 

tersebut diharapkan Kabupaten Agam 

akan lebih dikenal sekaligus dikenang 

sehingga wisatawan tertarik untuk datang 

lagi dan lagi ke Kabupaten Agam. 

Dengan melakukan aktivitas pemasaran 

yang baik juga dapat mempermudah 

Disparpora Agam dalam menjangkau 

wisatawan potensial yang lebih luas. 
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ABSTRACT 

As a strategic economic support industry, tourism became the impacted industry in the COVID-19 era due 

to restrictions on tourist visit. Therefore, The Banten Province Tourism Service devised the MICE 

destination promotion strategy using online media because assessed effective implemented at this time. The 

purpose of the research is to describe management stages of promotion activites of MICE destination 

through online media conducted by the Banten Province. The study is qualitative research with using data 

collection methods through interviews, observation, literature review and documentation techniques that 

began since early November to late December 2020 at The Banten Province Tourism Service where the 

datas that has been obtained were analyzed using data analysis methods in the form of qualitative 

descriptive techniques. Based on the results obtained, The Banten Province Tourism Service conducts 

several activities at each promotion stages which is divided into 3 stages, that is the planning stage, the 

implementation stage and the evaluation stage of promotion activities. The conclusion of the research is 

the process of managing the promotion of MICE destinations through online media that implemeted by The 

Banten Province Tourism Service were already systematic but it was still less effective and efficient in 

attracting the interest of market targets to visit Banten Province. 

 

Key words: Promotion, MICE Destination, Online Media, Banten Province Tourism Service r 

 

ABSTRAK 

Sebagai industri penunjang ekonomi yang strategis, pariwisata menjadi industri yang terdampak di era 

COVID- 19 karena pembatasan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

merancang strategi promosi destinasi MICE menggunakan media online karena dinilai efektif dilaksanakan 

saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan pengelolaan kegiatan promosi 

destinasi MICE melalui media online.yang dilakukan oleh Provinsi Banten. Penelitian ini bersifat kualitatif 

dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan 

dokumentasi yang dimulai sejak awal November hingga akhir Desember 2020 di Dinas Pariwisata Provinsi 

Banten dimana data-data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data berupa teknik 

deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

melakukan beberapa kegiatan di setiap tahapan promosi yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan promosi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

proses pengelolaan promosi destinasi MICE melalui media online yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten sudah sistematis namun masih kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya guna 

menarik minat target pasar sasaran MICE berkunjung ke Provinsi Banten. 

 

Kata kunci: Promosi, Destinasi MICE, Media Online, Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

 

PENDAHULUAN 

Industri Pariwisata memiliki peranan 

pentingterhadap perekonomian di 

Indonesia. Menurut Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020), 

kontribusi Industri Pariwisata terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

pada tahun 2019 telah mencapai 5,5% 

dibandingkan tahun 2018 yang hanya 

mencapai 5,25%. Sementara devisa dari 

sektor pariwisata pada tahun 2019 telah 

mencapai IDR 280 triliun, meningkat 

cukup pesat sebanyak 25% dari capaian 

devisa pada tahun 2018 dengan jumlah 

IDR 229,50 triliun. Pariwisata juga telah 

berkontribusi dalam membuka 

kesempatan kerja nasional bagi 13 juta 

orang di Indonesia. Bahkan jumlah 

mailto:nadhirashafira.official@gmail.com
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investasi yang dihasilkan dari Industri 

Pariwisata pada bulan Januari–Juni 2019 

telah mencapai USD 840,66 juta dengan 

persentase sebesar 33,63%. 

Industri Pariwisata di Indonesia 

tentunya tidak terlepas dari mata rantai 

sektor usaha jasa MICE. Pendit (2002: 

33) dalam Soraya (2018: 7) mengatakan 

bahwa kepariwisataan juga dapat 

memberikan dorongan langsung kepada 

kemajuan– kemajuan pembangunan dan 

perbaikan pelabuhan–pelabuhan (laut 

atau udara), jalan–jalan raya, 

pengangkutan setempat, program–

program kebersihan atau kesehatan, 

proyek sarana budaya dan kelestarian 

lingkungan, dan sebagainya yang 

semuanya dapat memberikan keuntungan 

dan kesenangan baik bagi wisatawan 

dalam lingkungan wilayah yang 

bersangkutan, maupun bagi wisatawan 

pengunjung dari luar. 

Akibat munculnya wabah Corona 

Virus Disease 2019 (COVID–19) di 

Indonesia, membuat Industri Pariwisata, 

sebagai salah satu industri penunjang 

ekonomi yang paling strategis, menjadi 

industri yang paling terdampak di era 

pandemi ini. Wabah ini memiliki efek 

domino pada semua sektor Industri 

Pariwisata, terutama dalam sektor MICE. 

Fahrika dan Roy (2020: 207) 

menjelaskan dampak pandemi COVID–

19 terhadap kondisi makro Indonesia, 

terutama dalam sektor MICE, dari 

beberapa peristiwa yang terjadi pada 

tahun 2020 berikut ini : (1) Pada bulan 

April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan di 

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), di 

mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari 

sektor formal dan 265.000 dari sektor 

informal; (2) Maskapai penerbangan 

kehilangan pendapatan sekitar IDR 207 

miliar dimana IDR 48 milyar pendapatan 

yang hilang berasal dari penerbangan 

wisatawan China; (3) Jumlah wisatawan 

menurun sebanyak 6.800 per hari, 

khususnya wisatawan asing dari China 

yang saat ini menduduki peringkat ke–2 

dalam jumlah kunjungan wisatawan 

terbesar di Indonesia; (4) Menurut 

Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia (PHRI), terjadi penurunan 

tingkat okupansi hotel di Indonesia 

sebanyak 50% yang mempengaruhi 

kelangsungan bisnis hotel, restoran 

maupun pengusaha retail dalam jangka 

panjang; (5) Penyebaran COVID–19 juga 

berdampak pada perdagangan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

karena ketika para wisatawan berkunjung 

ke tempat wisata, para wisatawan tersebut 

akan melakukan pembelian oleh–oleh 

(souvenir); (6) Terjadi deflasi pada 

komoditas cabe dan tarif angkutan udara; 

(8) Virus Corona juga mempengaruhi 

jumlah investasi di Indonesia, karena 

adanya ketakutan para investor untuk 

melakukan kegiatan investasi. Di sisi 

lain, para investor juga menunda investasi 

karena kurangnya permintaan. 

Semakin meningkatnya wabah 

COVID–19 dinilai Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) RI menjadi tantangan 

tersendiri dalam pemulihan Industri 

Pariwisata di Indonesia. Beragam 

kebijakan dan inovasi pun dituangkan, 

salah satunya dengan melakukan kegiatan 

promosi destinasi menggunakan media 

digital (online). Karena dinilai cukup 

efektif dilaksanakan di tengah pandemi 

saat ini, Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

merancang strategi pemasaran destinasi 
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wisatanya, termasuk destinasi wisata 

MICE, melalui media online di tahun 

2020 sebagai salah satu langkah dalam 

pemulihan pariwisata Provinsi Banten 

pasca COVID-19. 

Berdasarkan uraian di atas, masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah bagaimana tahapan perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi 

Banten dalam mengelola kegiatan 

promosi destinasi MICE melalui media 

online. Penellitian ini bertujuan untuk 

mengetahui serta mendeskriptifkan 

tahapan Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

dalam mempromosikan destinasi MICE 

dengan menggunakan media online yang 

dimiliki sebagai sarana perantaranya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 

bulan November sampai Desember 2020 

di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana 

metode pengumpulan data yang 

diterapkan menggunakan teknik 

wawancara terstruktur, wawancara tidak 

terstruktur, observasi partisipasi, studi 

pustaka serta dokumentasi yang 

menghasilkan sumber data primer dan 

sekunder terhadap topik yang akan 

diteliti. Data primer diperoleh dari pihak 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang 

diwakili oleh Kasi dan 2 orang pegawai 

Seksi Promosi Pariwisata. Sedangkan 

data sekunder berasal dari sumber lain 

yang berkaitan dengan lingkup Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten serta topik 

penelitian, seperti penggunaan literatur 

buku, data, dokumen serta gambar 

penunjang dari website dan akun sosial 

media resmi milik Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten serta dokumentasi milik 

pribadi. Kemudian data-data tersebut 

dianalisis menggunakan metode analisis 

data berupa teknik deskriptif kualitatif 

melalui tahap reduksi data, tahap 

penyajian data (data display), dan yang 

terakhir tahap verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, didapatkan temuan 

bahwa dalam pengelolaan kegiatan 

promosi destinasi MICE melalui media 

online yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten terdapat 

beberapa tahapan diantaranya (1) tahapan 

perencanaan; (2) tahapan pelaksanaan; 

dan (3) tahapan evaluasi kegiatan 

promosi. 

1. Tahapan Perencanaan Kegiatan 

Promosi 

Tahap perencanaan kegiatan promosi 

terbagi menjadi 8 proses, antara lain: 

a. Menentukan tujuan promosi 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

menentukan beberapa tujuan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan serta menjaga 

pengembangan pangsa pasar, 

kelembagaan dan kemitraan 

pariwisata dan MICE 

2) Mengenalkan dan 

menginformasikan mengenai 

potensi–potensi wisata yang 

dimiliki oleh Provinsi Banten 

kepada para target pasar sasaran 

3) Menarik minat dan daya tarik para 

target pasar sasaran agar ke 

destinasi wisata di Provinsi Banten 
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4) Membujuk dan mempengaruhi para 

target pasar sasaran yang telah 

berkunjung ke Provinsi Banten agar 

selalu tertarik dengan objek–objek 

wisata yang ada di Provinsi Banten 

5) Menjalin hubungan baik dengan 

para stakeholder pariwisata dan 

MICE di Provinsi Banten 

6) eyakinkan bahwa destinasi di 

Provinsi Banten telah 

melaksanakan protokol kesehatan 

CHSE sehingga aman untuk 

dikunjungi oleh para target sasaran 

 

b. Menentukan sasaran dan indikator 

promosi 

Sasaran dan indikatornya dalam 

kegiatan promosi yang ditentukan oleh 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

ialah: 

1) Terciptanya Sistem Promosi 

Pariwisata Provinsi Banten yang 

Efektif dan Efisien 

Indikator sasarannya adalah: 

a) Jumlah sarana dan prasarana 

promosi yang tersedia 

b) Jumlah sumber daya manusia 

yang tersedia 

2) Meningkatnya Segmentasi Pangsa 

Pasar Pariwisata Provinsi Banten 

Indikator sasarannya terdiri dari : 

a) Jumlah kunjungan wisatawan 

b) Rata–rata lama kunjungan 

3) Terpromosikannya Destinasi 

Wisata Provinsi Banten 

Indikator sasarannya antara lain: 

a) Jumlah sebaran informasi 

promosi 

b) Rata–rata jangkauan informasi 

promosi 

c) Rata–rata impresi informasi 

promosi 

d) Jumlah pemangk kepentingan 

yang bekerjasama 

 

c. Menentukan jumlah anggaran 

promosi 

Berdasarkan Rumusan Rencana 

Program dan Kegiatan Perangkat 

Daerah Dinas Pariwisata Provinsi 

Banten Tahun 2019 dan Prakiraan 

Maju Tahun Berikutnya, perkiraan 

jumlah anggaran yang diajukan oleh 

Seksi Promosi Pariwisata di tahun 

2020 untuk kegiatan promosi melalui 

media sebesar IDR 500 juta untuk 

pelaksanaan sebanyak 17 kali. 

 

d. Mengidentifikasi target pasar sasaran 

promosi 

Target pasar sasaran yang dituju 

dalam kegiatan promosi destinasi 

MICE melalui media online ialah: 

1) Wisatawan berasal dari luar 

wilayah Provinsi Banten 

2) Wisatawan dengan jenis kelamin 

laki–laki dan memiliki rentang usia 

antara 25–34 tahun 

3) Wisatawan dengan pendidikan 

terakhir S1 dan bekerja sebagai 

pegawai swasta 

4) Wisatawan yang memiliki motivasi 

untukmelakukan kegiatan bisnis 

 

e. Menganalisis strategi SWOT promosi  

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

menganalisis 4 strategi utama SWOT 

yaitu sebagai berikut: 

1) Strategi S–O (Strength–

Opportunity) 

a) Mempertahankan dan 

meningkatkan wisatawan asal 

Jabodetabek dan nasional 
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sebagai pasar utama yang sudah 

ada 

b) Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam menunjang 

kegiatan promosi, terutama 

masyarakat di sekitar destinasi 

wisata 

c) Peningkatan promosi dan 

pemasaran pariwisata dan MICE 

dengan memanfaatkan berbagai 

media dan sarana promosi 

2) Strategi W–O (Weakness– 

Opportunity) 

a) Melakukan pemetaan profil 

wisatawan yang berkunjung ke 

Provinsi Banten 

b) Mendorong ketersediaan SDM 

Seksi Promosi Pariwisata yang 

memiliki kompetensi dalam 

bidang Pariwisata dan MICE 

3) Strategi S–T (Strength–Threat) 

a) Mendorong terciptanya 

masyarakat sadar wisata dan 

penerapan Sapta Pesona dalam 

kehidupan masyarakat 

b) Melibatkan masyarakat sekitar 

dalam kegiatan promosi 

destinasi Pariwisata dan MICE 

4) Strategi W–T (Weakness–Threat) 

a) Merencanakan dan mengusul-

kan anggaran program atau 

kegiatan promosi destinasi 

Pariwisata  dan MICE 

 

f. Merancang pesan promosi 

Pesan promosi yang dirancang 

oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

diaplikasikan dalam kata Exciting 

Banten dan juga hashtag #ayokebanten 

dan #safetytravel yang terdapat di 

setiap postingan akun media sosial 

milik Dinas Pariwisata Provinsi 

Banten 

 

g. Menyusun bahan data dan informasi 

promosi 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

mengumpulkan seluruh data dan 

informasi yang ada dari berbagai 

sumber, seperti karya ilmiah, buku– 

buku, data internal Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten, dan lain sebagainya 

yang membahas mengenai destinasi 

wisata MICE di Provinsi Banten. 

 

h. Mengatur persyaratan dan ketentuan 

OCS 

Online Campaign Specialist (OCS) 

merupakan sekelompok ahli di bidang 

media online yang dipekerjakan untuk 

mengelola kegiatan promosi secara 

teknis seluruh media milik Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten. Tugas 

utama mereka adalah membuat 

konten–konten promosi yang menarik 

untuk mempengaruhi target pasar 

sasaran sesuai dengan karakteristik 

dari masing– masing platform. Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten membagi 

OCS menjadi 4 bidang, yaitu Bidang 

Delivery Content, Photo/Video, 

Graphic Design dan Penulis, yang 

memiliki persyaratan dan ketentuan 

kerja sesuai fungsi dan keahliannya. 

Adapun persyaratan dan ketentuan 

yang dimaksud diantaranya mengenai 

uraian pekerjaan (job description) dan 

target pencapaian bulanan. 

 

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi 

Tahap pelaksanaan kegiatan promosi 

terbagi menjadi 3 proses, antara lain: 



ISSN: 2775-7374 

 

396 

 

 

a. Membimbing pelaksanaan tugas OCS  

Bimbingan yang diberikan oleh 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

kepada OCS pada umumnya berisi 

pengarahan melalui aplikasi Whatsapp 

serta pemberian bahan data dan 

informasi promosi untuk isi konten. 

 

b. Memeriksa hasil tugas OCS 

Selain sebagai pembimbing, Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten juga 

bertugas sebagai pemeriksa hasil tugas 

yang dilaksanakan oleh OCS. Hal ini 

dilakukan guna menghindari pe-

langgaran terhadap kode etik 

kedinasan dan hak cipta (copyright) 

serta menarik atensi target pasar 

sasaran. 

 

c. Membangun kemitraan dalam 

kerjasama promosi 

Kesuksesan kegiatan promosi 

destinasi di Provinsi Banten tidak 

terlepas dari campur tangan para 

stakeholder-nya, baik dalam bentuk 

mempromosikan potensi destinasi di 

daerah masing–masing, memasarkan 

perusahaannya sebagai destinasi 

MICE di Provinsi Banten atau 

melaksanakan protokol kesehatan 

CHSE yang wajib diterapkan oleh 

seluruh usaha maupun lembaga saat 

ini. 

 

3. Tahapan Evaluasi Kegiatan 

Promosi  

Tahap evaluasi kegiatan promosi 

menjadi 3 proses, antara lain: 

a. Mengevaluasi pencapaian promosi  

Evaluasi capaian promosi 

merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

untuk menilai hasil dari kegiatan 

promosi yang telah di laksanakan oleh 

Seksi Promosi Pariwisata selama 1 

tahun berjalan. Penilaian diukur dari 

pencapaian indikator sasaran yang 

telah ditetapkan pada tahap 

perencanaan. 

 

b. Mengevaluasi pelaksanaan promosi  

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

juga mengadakan evaluasi terkait 

pelaksanaan kegiatan promosi yaitu 

untuk mengidentifikasi kendala yang 

terjadi dan solusi terhadap kendala 

tersebut demi perbaikan kinerja dan 

pelayanan di tahun berikutnya. 

 

c. Menyusun laporan realisasi kegiatan 

Laporan realisasi kegiatan 

merupakan dokumen berisi tentang 

pelaporan hasil realisasi anggaran 

maupun pelaksanaan kinerja Seksi 

Promosi Pariwisata kepada Kepala 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten 

sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai akuntabilitas 

kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang. Laporan hasil evaluasi 

diharapkan disusun secara ringkas, 

padat, jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil temuan di atas, 

dapat diketahui bahwa dalam proses 

pengelolaan kegiatan promosi destinasi 

MICE melalui media online.yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi 

Banten didasarkan pada teori pemasaran 

strategis yang dikemukakan oleh David 

W. Cravens, dimana menurut Cravens 

(1998: 77), strategi promosi adalah 
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perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian komunikasi dari suatu 

organisasi kepada para konsumen dan 

sasaran lainnya. Adapun pengertian dan 

aplikasi teori ini dalam proses 

pengelolaan kegiatan promosi destinasi 

MICE yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses Perencanaan  

Merupakan serangkaian rencana 

tahunan yang diarahkan oleh strategi 

pemasaran. Jangka waktu tahunan 

diperlukan karena beberapa aktivitas 

yang diperlihatkan memerlukan 

tindakan dalam 12 bulan atau kurang 

(Cravens, 1998: 151). 

Dari penjelasan Cravens mengenai 

proses perencanaan tersebut terhadap 

aplikasinya dalam proses pengelolaan 

destinasi MICE melalui media online 

yang dilaksanakann oleh Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten sudah 

sangat efektif dan terstruktur. Segala 

aspek strategi promosi yang efektif 

telah ditentukan dengan sebaik 

mungkin berdasarkan hasil evaluasi 

dari pelaksanaan di tahun-tahun 

sebelumnya yang dapat 

memaksimalkan perencanaan yang 

akan dilaksanakan selama 1 tahun ke 

depan. 

 

2. Proses Implementasi 

Implementasi merupakan penentu 

hasil pemasaran. Proses implementasi 

yang baik memperlihatkan aktivitas 

yang akan diimplementasikan, siapa 

yang bertanggung jawab dalam 

implementasi tersebut, waktu dan 

lokasi, dan bagaimana implementasi 

itu akan tercapai (Cravens, 1998: 153). 

Dalam proses implementasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten dalam proses 

pengelolaan kegiatan promosi 

destinasi MICE melalui media online 

sudah sangat jelas bentuk dan 

pelaksanaan aktivitas yang dikerjakan. 

Begitu juga pembagian tugas dan 

tanggungjawabnya kepada setiap 

pegawai di Seksi Promosi Pariwisata. 

Namun dalam koordinasi antara Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten dengan 

anggota OCS dirasa masih pasif, 

karena kurang ketatnya kontrol 

terhadap kinerja dan hasil pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh seluruh 

anggota OCS. 

 

3. Proses Evaluasi dan Kontrol. 

Evaluasi dan kontrol merupakan 

tahap terakhir dari sebuah strategi. 

Evaluasi tindakan pemasaran dan 

hasilnya sangat penting untuk 

mempertahankan kinerja agar tetap 

sejalan dengan tujuannya. Evaluasi 

berusaha mungkin untuk mencari 

peluang-peluang baru atau untuk 

menghindari ancaman, mempertahan-

kan kinerja agar tetap sejalan dengan 

tujuan, dan dapat memecahkan 

masalah-masalah spesifik (Cravens, 

1998:160). 

Hasil analisa dari tahap akhir teori 

Cravens ini terhadap realisasinya 

dalam kegiatan evaluasi kegiatan 

promosi destinasi MICE yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten ialah Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten belum 

dapat memaksimalkan potensi dari 

media online serta kompetensi dari 

seluruh anggota OCS dalam setiap 
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kegiatan promosi destinasi MICE 

melalui media online yang 

dilaksanakannya berdasarkan hasil 

pencapaian indikator sasaran yang 

telah ditetapkan. 

 

KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa tahapan pengelolaan promosi 

destinasi MICE melalui media online 

yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten sudah sistematis namun 

masih dapat dikatakan kurang efektif dan 

efisien dalam pelaksanaannya guna 

menarik minat target pasar berkunjung ke 

Provinsi Banten. Oleh karena itu, masih 

banyak aspek yang perlu diperbaiki dan 

dikembangkan oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Banten dari pelaksanaan 

kegiatan promosi destinasi MICE melalui 

media online sebelumnya, seperti 

memaksimalkan pemanfaatan media 

online dan seluruh anggota OCS, agar 

dapat menghasilkan strategi promosi 

yang lebih baik, efektif, efisien serta tepat 

sasaran guna menghadapi percepatan era 

digitalisasi di masa pandemi sekarang ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dewi, Ika Janita. (2011). Implementasi 

dan Implikasi Kelembagaan 

Pemasaran Pariwisata Yang 

Bertanggungjawab (Responsible 

Tourism Marketing). Jakarta Pinus 

Book Publisher. 

Fahrika, A. Ika & Juliansyah Roy. (2020). 

Dampak Pandemi COVID-19 

Terhadap Perkembangan Makro 

Ekonomi di Indonesia dan Respon 

Kebijakan yang Ditempuh. INOVASI 

Jurnal Ekonomi Keuangan dan 

Manajemen Universitas Mulawarman. 

Vol 16, No 2, 2020. 206–213. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. (2020). Laporan Kinerja 

Kementerian Pariwisata Tahun 2019. 

Kemenparekraf RI. Jakarta. 

Cravens, David W. (1998). Pemasaran 

Strategis, Edisi Ke-4 Jilid 2. Jakarta. 

Erlangga 

  



ISSN: 2775-7374 

 

399 

 

 

AKTIVITAS PUBLIKASI PADA VENDOR PHOTO BOOTH EVENT 

DI PT. HOLOGRAIL MAJU 
Nuke Divanka Putri 1, Maswir S.E., MM 2 

 
1 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, nukedivankap@gmail.com   
2 Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Jakarta, mawi.maswir@gmail.com  

 

 

ABSTRACT 

Polytechnic Education for the Applied Bachelor Program in Convention, Incentive Travel, and Exhibition 

Services (MICE) is a vocational institution so that students are educated to be ready to work in the MICE 

field. Therefore, practical work was carried out by the author at PT. Holograil Maju Bersama. The purpose 

of fieldwork practice activities is to understand public relations activities in carrying out publications on 

photo booth service providers, to understand the supporting and inhibiting factors at PT. Holograil Maju 

Bersama. The data collection methods in this report are observation, documentation, and interviews. The 

research method uses qualitative data analysis methods. The results of this report indicate the publication 

strategy of PT. Holograil Maju Bersama consists of two types, namely internal relations and external 

relations. The media used for promotion are print media, social media, events (exhibitions), and 

sponsorship. After that, the author runs the publication according to the chosen platform, then evaluates 

the community's assessment and the final stage is to make a publication report. Supporting factors are 

Theholograil products that make people curious because of their uniqueness and rarity, and in Indonesia, 

there are also many events that require a photo booth. The inhibiting factor is that other service providers 

imitate Theholograil products and sell them at a lower price, especially because Covid-19 can only be 

published online and it is difficult to build public trust in Theholograil products because they cannot be 

seen and felt directly 

 

Keywords: Media, Photo, Publication 

 

ABSTRAK 

Pendidikan Politeknik Program Sarjana Terapan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran 

(MICE) ialah lembaga vokasi sehingga mahasiswa dididik untuk siap bekerja di bidang MICE. Maka dari 

itu, praktek kerja dilakukan oleh penulis di PT. Holograil Maju Bersama. Tujuan kegiatan praktik kerja 

lapangan untuk memahami aktivitas humas dalam melaksanakan publikasi pada Penyedia Jasa Photobooth, 

memahami faktor pendukung serta penghambatnya di PT. Holograil Maju Bersama. Metode pengumpulan 

data dalam laporan ini ialah observasi, dokumentasi, serta wawancara. Metode penelitian menggunakan 

metode analisis data kualitatif. Hasil laporan ini menunjukkan strategi publikasi PT. Holograil Maju 

Bersama terdiri dua macam, yaitu internal relations serta external relations. Media yang dilakukan untuk 

promosi ialah media cetak, media sosial, event (pameran), serta sponsorship. Setelah itu penulis 

menjalankan publikasinya sesuai dengan platform yang dipilih, selanjutnya mengevaluasi penilaian 

masyarakat dan tahap akhir yaitu membuat laporan hasil publikasi. Faktor pendukung terdapat produk 

Theholograil membuat penasaran masyarat karena keunikan dan kelangkaannya, serta di Indonesia juga 

terdapat banyak event yang membutuhkan photo booth. Faktor penghambat ialah penyedia jasa yang lain 

meniru produk Theholograil dan dijual dengan harga yang lebih rendah, terutama karena covid-19 hanya 

bisa dipublikasikan secara online dan sulit membangun kepercayaan publik terhadap produk Theholograil 

dikarenakan tidak dapat dilihat dan dirasakan langsung 

 

Kata Kunci: Media, Foto, Publikasi 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Politeknik Program 

Sarjana Terapan Usaha Jasa Konvensi, 

Perjalanan Insentif, dan Pameran (MICE) 

adalah lembaga pendidikan jalur vokasi 

yang mendidik mahasiswa agar siap 

menjadi tenaga kerja yang terampil di 

bidang keahlian MICE dengan sebutan 

S.Tr (Sarjana Terapan). 

Untuk mencapai tingkat terampil, 

mahasiswa tidak hanya mengikuti kuliah 

teori dan praktik, tetapi mahasiswa harus 

mailto:nukedivankap@gmail.com
mailto:mawi.maswir@gmail.com
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melakukan praktik kerja yaitu melakukan 

kerja sesungguhnya di tempat kerja di 

perusahaan yang sesuai dengan bidang 

MICE. Laporan Praktik Kerja dan 

dipresentasikan dalam ujian presentasi 

Praktik Kerja Lapangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis yang melakukan praktik kerja di 

PT. Holograil Maju Bersama diharapkan 

dapat mencapai tingkat terampil dan siap 

menjadi tenaga kerja yang terampil di 

bidang keahlian MICE. 

Terdapat masalah dalam penilitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana Aktivitas Publikasi pada 

Vendor Photo Booth Event di PT. 

Holograil Maju Bersama 

Adapun tujuan dalam penilitian ini 

adalah: 

1. Untuk memahami Aktivitas Publikasi 

pada Vendor Photo Booth Event di PT. 

Holograil Maju Bersama 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penulis melakukan penilitian 

di PT. Holograil Maju Bersama. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 10 

Agustus – 11 Desember 2020 

berdasarkan waktu PKL yang ditentukan. 

Objek Penelitian 

Objek penilitian pada jurnal ini 

berfokus pada bagaimana aktivitas humas 

dalam melaksanakan Publikasi dan factor 

pendukung maupun penghambat PT. 

Holograil Maju Bersama. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data berdasarakan tektik 

observasi terhadap pelaksanaan event, 

metode wawancara dengan staff jejaring 

dan kapasitas MICE, dan sekaligus 

menggunakan metode dokumentasi. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan 

dalam penulisan jurnal ini menggunakan 

analisis deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2014:21) metode analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Publikasi Dalam Public Relations 

Menurut Nova (2011:54) kegiatan 

publikasi yang dilakukan oleh seorang 

public relation officer, yaitu ; 

1. Publisitas adalah penempatan berupa 

artikel, tulisan, foto, atau tayangan 

visual yang penuh nilai, berita baik 

karena luar biasa, penting, atau 

mengandung unsurunsur emosional, 

kemanusiaan dan humor secara gratis 

dan bertujuan untuk memusatkan 

perhatian terhadap suatu tempat, orang 

atau suatu institusi yang biasa 

dilakukan oleh penerbitan umum. 

2. Event (acara) adalah setiap bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh PR 

dalam proses penyebaran informasi 

kepada khalayak, contoh: kampanye 

PR, seminar, pameran pertunjukan, 

dan lainlain. Hal ini berkaitan dengan 

penyususnan program acara yang 

dibedakan menjadi: 

a. Calender event/reguler event 

(kegiatan rutin) 
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b. Special event (kegiatan khusus 

yang dilakukan pada moment 

tertentu) 

c. Moment event (kegiatan yang 

bersifat momentum) 

3. News (pesan/berita) adalah informasi 

yang dikomunikasikan kepada 

khalayak yang dapat disampaikan 

secara langsung maupun tidak 

langsung, informasi yang disampaikan 

bertujuan agar dapat diterima oleh 

khalayak dan mendapat respon positif. 

4. Press release adalah informasi dalam 

bentuk tulisan yang dibuat oleh publik 

relation suatu organisasi/perusahaan 

yang disampaikan kepada pengelola 

pers/redaksi media massa (tv, radio, 

surat kabar, majalah) untuk 

dipublikasikan dalam media massa 

tersebut. 

5. Penggunaan media baru informasi 

yang dikomunikasikan ke khalayak 

dengan menggunakan media internet 

seperti web, blog, dan sosial media. 

  

Temuan 

Maraknya pandemi COVID-19 di 

tahun 2020 yang membatasi seluruh 

kegiatan yang menyangkut kontak antar 

manusia membuat ruang gerak industri 

event menjadi sangat terbatas. Penetapan 

social distancing, protokol kesehatan dan 

peniadaan kegiatan event yang bersifat 

tatap muka dan mengumpulkan orang 

membuat pelaku industri event harus 

mengubah metode kegiatannya. Tidak 

terkecuali aspek aspek pendukungnya, 

seperti vendor, partner, dan juga sponsor. 

Aktivitas Humas dalam melaksanakan 

Publikasi sangat penting dikarenakan 

Humas merupakan tembok awal dari 

sebuah perusahaan. Untuk mencapai 

perusahaan yang mempunyai citra yang 

baik dan perusahaan yang dikenal oleh 

public adalah Tugas Humas dalam 

perusahaan. 

 

Flowchart Aktivitas Publikasi PT. 

Holograil Maju Bersama 

 
Sumber: data diolah 2021 

1. Strategi Publikasi 

Strategi yang digunakan oleh PT. 

Holograil Maju Bersama meliputi 

internal relations dan external relations. 

Didalam internal relations 

Menyampaikan laporan tentang kegiatan 

dan rencana Public Relations yang 

dilakukan Mengadakan koordinasi 

dengan bagian lain dalam 

penyelenggaraan kegiatan – kegiatan 

perusahaan, dalam bentuk rapat 

Mengadakan komunikasi dan koordinasi 
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dengan para   karyawan   untuk 

mendukung aktivitas kelancaran kerja 

perusahaan. Didalam external relations 

Menjalin hubungan baik dengan media 

cetak maupun elektronik, Membina 

hubungan baik dengan pemerintah baik 

dalam lingkup department ataupun 

pemerintah daerah. Membina hubungan 

baik dengan masyarakat sekitar, dan 

Menjalin hubungan baik dengan relasi 

perusahaan. 

 

2. Pemilihan Platform 

Platform yang dipilih oleh PT. 

Holograil Maju Bersama dalam 

melaksanakan aktivitas Publikasinya 

yaitu, Media Cetak, Media Sosial, Event 

(Pameran), dan Sponsorship. 

 

3. Persiapan Platform 

Persiapan yang dilakukan oleh PT. 

Holograil Maju Bersama untuk Media 

Publikasi Media Cetak yaitu, 

Melaksanakan meeting bersama tim 

Publikasi, Menyiapkan data informasi 

dan bahan - bahan yang akan di publish di 

media cetak, Mempersiapkan design 

yang akan digunakan untuk media cetak  

Untuk media social, persiapan yang 

dilakukan Publikasi adalah 

Melaksanakan meeting bersama tim 

Publikasi, Menyiapkan data informasi 

dan bahan – bahan yang akan di publish 

di media social, Menyiapkan data e- mail 

untuk program e – mail blast, 

Mempersiapkan design yang akan 

digunakan untuk publish di Media Sosial, 

Mendaftar akun – akun social media 

seperti Instagram, Youtube, Website dan 

E-mail, Mendata dan mencari kontak 

Influencer Sosial Media salah satunya 

Instagram, Membuat Kontrak kerja untuk 

Influencer. 

Persiapan untuk media Publikasi 

selanjutnya yaitu Event adalah, 

Menganalisis event yang akan diikuti 

(riset peserta, calon pengunjung, target 

market dalam event tersebut, dsb), 

Menyiapkan media publikasi yang akan 

diberikan ke Pengunjung Event (brosur, 

flyer, daftar harga, promo, dll), 

Menyiapkan press release untuk media. 

Persiapan untuk media Publikasi 

sponsorship yang dilakukan PT. 

Holograil Maju Bersama yaitu, Mendata 

dan menganalisis Event/acara yang akan 

di Sponsor oleh PT. Holograil Maju 

Bersama, Memikirkan value yang akan 

didapat dari event/acara yang akan 

didapat, Mempersiapkan media cetak 

yang akan diberikan pada saat PT. 

Holograil Maju Bersama menjadi sponsor 

pada event, Membuat kontrak 

kesepakatan antara pengada acara dan 

PT. Holograil Maju Bersama 

 

4. Menjalankan Publikasi 

Dalam menjalankan Publikasi, dalam 

Media Cetak yaitu Brosur dalam PT. 

Holograil Maju Bersama digunakan 

sebagai Media Cetak yang bertujuan 

untuk memasarkan produk, Brosur 

biasanya diberikan kepada Customer 

pada saat PT. Holograil Maju Bersama 

mengikuti sebuah Event. Lalu, Company 

Profile berisikan profil dari perusahaan 

PT. Holograil Maju Bersama Company 

profile digunakan untuk diberikan kepada 

perusahaan lain yang berniat untuk 

bekerja sama dengan PT. Holograil Maju 

Bersama. Dan dibuatnya Kartu Nama 

berisikan contact yang dapat dihubungi 

oleh customer apabila tertarik untuk 
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menyewa photo booth Theholograil. 

Kartu nama juga bisa digunakan untuk 

diberikan kepada perusahaan yang ingin 

bekerja sama dengan PT. Holograil Maju 

Bersama. 

Dalam menjalankan Publikasi dengan 

Media Platform Sosial Media, Didalam 

media social Instagram, digunakan untujk 

posting video dan photo dari hasil – hasil 

produk, promo produk, dan testimoni dari 

para customer. Lalu, memantau 

influencer dalam mempublikasi Produk 

Theholograil, serta menggunakan 

Instagram ads yang ada di Instagram 

dalam mempublikasikan produknya agar 

lebih banyak dikenal oleh public dan 

dijangkau oleh se masyarakat luas. 

Website digunakan untuk 

mempublikasikan produk, harga, dan 

contact person PT. Holograil Maju 

Bersama agar pengguna website langsung 

bisa reach PT. Holograil Maju Bersama, 

Tim Publikasi PT. Holograil Maju 

Bersama mempublikasikan produk pada 

YouTube dengan cara memposting video 

hasil event – event yang dijalankan oleh 

PT. Holograil Maju Bersama agar 

masyarakat luas bisa melihat proses dan 

hasil dari produk Photo Booth PT. 

Holograil Maju Bersama. Dan Dalam 

mendukung kelancaran Public Relations 

untuk melakukan pendekatan dengan 

calon customer, Public Relations 

mengadakan program e- mail blast yang 

berguna untuk memberikan informasi 

terbaru tentang perusahaan seperti 

program – program (promo) apa yang 

sedang berlangsung, event – event yang 

akan dan sedang diselenggarakan serta 

tempat pameran yang sedang 

berlangsung. E- mail blast dilakukan 

setiap bulannya oleh Tim Humas. 

Dalam menjalankan Publikasi melalui 

Platform Event, Media publikasi PT. 

Holograil Maju Bersama dilakukan 

dengan mengikuti event pameran, agar 

masyarakat bisa melihat dan merasakan 

secara langsung proses Photo booth dan 

mendapatkan produk Theholograil secara 

gratis. Event pameran diikuti oleh PT. 

Holograil Maju Bersama juga bertujuan 

agar membangun Brand awareness public 

terhadap Theholograil. Publikasi 

dilakukan secara memberikan flyer dan 

brosur kepada customer pengunjung 

pameran tersebut. 

Media Publikasi selain mengikuti 

event, PT. Holograil Maju Bersama juga 

turut menjadi Sponsorship dalam event. 

Dengan menjadi sponsor pada event 

tersebut, PT. Holograil Maju Bersama 

mendapatkan benefit dari pengada event, 

seperti mendapatkan booth. Dengan 

menjadi sponsor pada event, Publikasi 

mencoba untuk membangun brand 

awareness dari masyarakat. Sama halnya 

dengan mengikuti event, Tugas publikasi 

dalam Sponsor juga mengenalkan dan 

memasarkan produk ke masyarakat luas. 

Masyarakat dengan adanya Theholograil 

di event, mereka bisa melihat langsung 

dan merasakan sensasi dari photo booth 

Theholograi secara langsung. 

5. Evaluasi Penilaian 

Setelah melakukan proses publikasi, 

tahap terakhir yaitu mendapat evaluasi 

penilaian dari masyarakat. Apabila 

penilaian dari masyarakat memuaskan, 

berarti lanjut ke step selanjutnya yaitu 

membuat laporan hasil publikasi, tetapi 

apabila masyarakat tidak menyukai 

strategi publikasi yang digunakan oleh 

PT. Holograil Maju Bersama, maka Tim 

Humas harus mengganti strategi 
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Publikasi menjadi yang lebih diminati 

oleh masyarakat. 

 

6. Laporan Penjualan Hasil Publikasi 

Setelah dilakukan proses publikasi, 

tim publikasi membuat laporan hasil 

Publikasi, apakah sebelum dan sesudah 

diadakannya Strategi Publikasi, hasil 

penjualan dari PT. Holograil Maju 

Bersama meningkat atau menurun. 

Laporan dikerjakan setiap minggunya 

dan melihat perkembangannya. 

 

Pembahasan 

Dapat dilihat dari temuan yang ada 

bahwa kegiatan publikasi yang dilakukan 

oleh seorang public relation officer 

beberapa kegiatan sudah sesuai Publikasi 

Menurut Nova (2011:54). 

Kegiatan pertama, Publisitas, kegiatan 

Humas dalam PT. Holograil Maju 

Bersama sudah sesuai dengan prosedur, 

hal ini dapat dilihat dari Media Cetak dan 

Media Sosial yang dibuat oleh PT. 

Holograil Maju Bersama yang bertujuan 

untuk untuk memusatkan perhatian 

terhadap suatu tempat, orang atau suatu 

institusi yang biasa dilakukan oleh 

penerbitan umum. 

Kegiatan kedua, Event, dalam hal ini 

PT. Holograil Maju Bersama 

berpartisipasi dengan Event Pameran 

yang bertujuan untuk mengenalkan 

produk PT. Holograil Maju Bersama 

secara langsung ke khalayak banyak. 

Kegiatan ketiga, News, diterapkan pada 

PT. Holograil Maju Bersama berupa 

berita yang diinformasikan oleh Media 

Partner bertujuan agar informasi dapat 

diterima oleh khalayak dan mendapat 

respon positif. 

Prosedur keempat, press release, 

diterapkan oleh Publikasi PT. Holograil 

Maju Bersama bertujuan untuk 

memberikan informasi yang jelas dan 

benar adanya yang dibuat oleh tim 

Publikasi PT. Holograil Maju Bersama 

dengan berdasarkan fakta. 

Prosedur kelima, Penggunaan media 

baru informasi yang dikomunikasikan ke 

khalayak dengan menggunakan media 

internet seperti web, blog, dan sosial 

media diterapkan dalam Publikasi PT. 

Holograil Maju Bersama. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan publikasi yang 

dilakukan oleh seorang public relation 

officer, dapat dilihat bahwa pelaksanaan 

Publikasi pada PT. Holograil Maju 

Bersama secara garis besar sudah sesuai 

dengan prosedur. Aktivitas Public 

Relations sangatlah penting dalam 

kelancaran suatu perusahaan, guna 

membuat citra baik dan hubungan antar 

internal maupun external dapat terjalin 

dengan baik dan membangun brand 

awareness perusahaan kepada khalayak 

banyak. 

 

SARAN 

Dari pembahasan yang sudah 

dipaparkan, saran yang dapat diberikan 

kepada Humas PT. Holograil Maju 

Bersama yaitu Penulis menyarankan Tim 

Publikasi untuk terus mengikuti media 

platform social media maupun 

sponsorship dikarenakan Media tersebut 

mudah untuk membangun brand 

awareness masyarakat pada produk PT. 

Holograil Maju Bersama. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze how the effectiveness of platform MICE.id belonging to the 

ministry of tourism and creative economy of the republic of Indonesia as a public relation media. . Platform 

mice.id made for the purpose of provide facilities for for users to find information about tourism industry 

and mice and they provide promotion of the stakeholders in promoting its products such as hotels, resorts, 

venues, restaurant leisure, attraction, event, exhibitor booth and others. This study using a qualitative 

approach with a method of interviews and observations directly from the source. The object of this research 

is development and communication meeting tourism, incentive, convention, and exhibition division ministry 

of tourism and creative economy of the republic of Indonesia. Primary data was collected through interview 

techniques with the sub- director head and employee development and communication meeting tourism, 

incentive, convention, and exhibition division handles platform MICE.id and vendor makes platform 

MICE.id. Secondary data was collected through the FGD (Focus Group Discussion) activities, data input 

to platform MICE.id, and socialization event held by development and communication meeting tourism, 

incentive, convention, and exhibition division ministry of tourism and creative economy of the republic of 

Indonesia. The result achieved from this research is that platform mice.id as one of the Public Relation 

media belonging to KEMENPAREKRAF and was one of public relation media besides social media as in 

instagram, twitter, and youtube. 

 

Keywords: MICE, Public Relation, Platform MICE.id, Tourism, promotion 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektifitas platform MICE.id milik Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai media Public Relation. Platform MICE.id 

dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk mencari informasi 

seputar industri pariwisata dan MICE dan dapat menjadi sarana promosi bagi para stakeholder dalam 

mempromosikan produk- produknya seperti hotel, resort, venue, restoran, leisure, attraction, event, 

exhibitor booth, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara 

dan observasi secara langsung dari sumbernya. Objek penelitian ini adalah divisi pengembangan dan 

komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan 

pihak divisi pengembangan dan komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran, seperti 

kepala subdirektorat, karyawan divisi pengembangan dan komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, 

dan pameran yang menangani platform MICE.id, dan pihak ketiga (vendor) yang membuat platform 

MICE.id. pengumpulan data sekunder melalui hasil kegiatan FGD (Focus Group Discussion), pengiputan 

data-data untuk platform MICE.id dan sosialisasi yang di selenggarakan oleh divisi pengembangan dan 

komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia. Hasil yang dicapai adalah dari penelitian adalah bahwa platform MICE.id 

sebagai salah satu media Public Relation miliki KEMENPAREKRAF dan menjadi salah satu media Public 

Relation selain media sosial seperti instagram, twitter, dan youtube 

 

Kata Kunci: MICE, Public Relation, Platform MICE.id, Pariwisata, Promosi 

 

PENDAHULUAN 

Industri MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition) sudah menjadi 

salah satu industri yang memiliki 

pengaruh terbesar dalam dunia, di 

Indonesia industry mice sudah menjadi 

mailto:asritamira07@gmail.com
mailto:rimsky.judisseno@bisnis.pnj.ac.id
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salah satu industri yang memiliki 

pertumbuhan yang sangat pesat serta 

memiliki potensi yang besar dan paling 

berpengaruh dalam industri di Indonesia. 

Sejak tahun 1980-an industri MICE di 

Indonesia menunjukkan peningkatan 

jumlah peserta yang tinggi dengan jumlah 

pengeluaran rata-rata perhari terbesar 

untuk setiap peserta konvensi. 

Dibandingkan dengan wisatawan yang 

sengaja datang ke Indonesia untuk 

berwisata, maka dari itu perkembangan 

industri MICE di Indonesia berkembang 

sangat pesat sehingga menjadi salah satu 

pemasukan devisa negara dalam sektor 

pariwisata konveksi. 

Dari tahun ke tahun teknologi kian hari 

makin mengalami perkembangan yang 

sangat pesat terutama teknologi 

informatika seperti internet, televisi, 

smartphone, dan lain-lain. Terlebih lagi 

pada saat pandemi seperti ini industri 

MICE tetap berjalan seperti biasa dengan 

memanfaatkan teknologi yang ada. 

Teknologi sangat amat dibutuhkan karena 

kondisi yang harus berada tetap berada di 

rumah dan tidak di sarankan adanya 

perkumpulan, maka teknologi sangat 

amat di butuhkan untuk memenuhi 

kegiatan masyarakat yang sebelumnya 

dilakukan secara tatap muka atau 

langsung maka saat ini dilakukan secara 

online. 

Untuk saat ini teknologi sangat amat 

dibutuhkan dalam industri MICE, yang 

kita ketahui bahwa rata-rata kegiatan 

MICE dilakukan secara langsung (on 

site), karena kondisi saat ini tidak di 

perbolehkan untuk adanya kegiatan 

perkumpulan dalam kapasitas besar 

maupun kecil, maka untuk sementara 

waktu seluruh kegiatan MICE harus 

berbasis online. Adapun acara yang di 

selenggarakan secara online yaitu virtual 

conference, virtual meeting, webinar, dan 

virtual/hybrid exhibition, dengan 

demikian bahwa teknologi sangat amat 

dibutuhkan dalam industri MICE. bukan 

hanya untuk kegiatan MICE saja, 

teknologi juga sangat berperan penting 

untuk memberika informasi tentang 

industri MICE. 

Menurut (Kusumastuti, 2002: 20-21). 

Public Relation adalah salah satu subbab 

komunikasi. Meskipun komunikasi 

adalah tulang punggung kegiatan PR, 

praktik dari PR adalah “jembatan” antara 

perusahaan atau organisasi dengan 

publiknya terutama tercapainya mutual 

understanding (saling pengertian). 

Praktik Public Relation juga bertujuan 

untuk membentuk dan mempertahankan 

perasaan, serta perilaku positif 

masyarakat luas terhadap organisasi, 

lembaga, atau perusahaan. Tujuan praktik 

Public Relation adalah membuat publik 

dan organisasi, lembaga atau perusahaan 

saling mengenal, baik kebutuhan, 

kepentingan, harapan, maupun budaya 

masing-masing. Sedangkan menurut 

Scott Cutlip, Allen Center, dan Glen 

Broom (2006:6) menjelaskan bahwa 

Public Relations sebagai fungsi 

manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan baik dan 

bermanfaat dengan publiknya yang 

memengaruhi kesuksesan atau kegagalan 

organisasi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Public Relation adalah salah satu 

“jembatan” antara perusahaan atau 

organisasi dengan publiknya, bertujuan 

untuk membentuk dan membangun serta 

membuat public, perusahaan, dan 

organisasi untuk saling mengenal, baik 
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kebutuhan, kepetingan, harapan, maupun 

budaya masing-masing. 

 

LITERATUR REVIEW 

Menurut Sibero (2013:11) web adalah 

suatu sistem yang berkaitan dengan 

dokumen digunakan sebagai media untuk 

menampilkan teks, gambar, multimedia, 

dan lainnya pada jaringan internet. 

Sedangkan menurut Bekti (2015:35) 

Website merupakan kumpulan halaman-

halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar 

diam atau gerak, animasi, suara,dan atau 

gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait, yang masingmasing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman. Dari dua penelitian yang di 

lakukan oleh para ahli yaitu dari Sibero 

dan Bekti, penulis memutuskan bahwa 

dari penelitian diatas tidak dapat 

menghasilkan hasil maka dari itu penulis 

melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan teknik penelitian kualitatif 

yaitu dengan cara wawancara terbuka 

melalui FGD (Forum Group Discusion), 

observasi lapangan secara langsung, dan 

melakukan penyebaran kusioner. Dari 

penelitian yang di lakukan penulis teknik 

penelitian ini dapat menghasilkan hasil 

yang akan di bahas pada jurnal ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan 

oleh penulis dalam pembuatan jurnal ini 

adalah metode kualitatif yaitu data yang 

didapat menggunakan metode 

wawancara terstruktur dengan pertanyaan 

pertanyaan terbuka, dalam pengambilan 

data penulis juga menggunakan metode 

observasi dan dokumentasi. Untuk 

metode observasi dan dokumentasi data 

yang diambil pada saat FGD (Forum 

Group Discusion) dan event yang 

diselanggarakan oleh Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia (KEMENPAREKRAF). 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penulis melakukan penelitian 

di Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia di divisi 

Pengembangan Dan Komunikasi Wisata 

Pertemuan, Insentif, Konvensi, Dan 

Pameran. Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

(KEMENPAREKRAF) berlokasi di 

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan 

Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat 

10110, dengan waktu penelitian yang 

dilakukan pada tanggal 5 November 2020 

sampai dengan 10 Januari 2021 

 

Objek Penelitian 

Objek penelitian pada jurnal ini 

berfokus bagaimana Platform MICE.id 

sebagai media Public Relation 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia 

 

Metode Pengumpulan Data 

Wawancara 

Pada saat mengikuti praktik kerja 

lapangan secara langsung di Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(KEMENPAREKRAF), penulis akan 

melakukan wawancara kepada beberapa 

narasumber yang berkaitan dengan 

rumusan masalah. Narasumber yang akan 

di pilih oleh penulis adalah mentor yang 

sedang menanangi platform MICE.id. 
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Dokumentasi 

Selama melakukan praktik kerja 

lapangan di Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (KEMENPAR-

EKRAF), penulis mendokumentasikan 

proses terbentuknya platform MICE.id. 

Selain itu penulis akan melampirkan 

data- data berupa profil dari Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(KEMENPAREKRAF). 

 

Observasi 

Penulis melakukan observasi langsung 

dengan mengikuti praktik kerja lapangan 

pada saat persiapan dan pelaksaan 

platform mice.id oleh Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia (KEMENPAREKRAF). Pada 

pelaksanan praktik kerja lapangan penulis 

mengamati secara langsung bagaimana 

platform MICE.id ini terbentuk, kendala 

dalam pembuatan, perbaikan, serta 

tantangan dalam pembuatan platform 

MICE.id. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Dalam pembuatan platform MICE.id 

hingga menjadi media Public Relations 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif terdapat dua faktor pembuatan 

platform MICE.id yaitu metode dan 

tahapan hingga siap menjadi media 

Public Relations Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif. Dua faktor yaitu 

adalah: 

1. Metode Pembuatan platform 

MICE.id 

Dalam pelaksanaan pembuatan 

platform MICE.id pihak Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(KEMENPAREKRAF) menggunakan 

metode pelaksanaan pembuatan dengan 

bekerjasama oleh pihak ketiga, pihak 

ketiga ini adalah mitra kerja yang 

bergerak pada bidang T.I.K/Digital. 

Pelaksanaa ini harus melibatkan mitra 

kerja yang bergerak pada bidang T.I.K. / 

Digital dalam membuat platform 

MICE.id sampai bisa di publikasikan ke 

pihak mice association, government, 

supplier, tourism organisation, dan lain-

lain. 

2. Tahapan Pembuatan platform 

MICE.id 

Dalam tahap pelaksanaan pembuatan 

platform MICE.id pihak Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(KEMENPAREKRAF) dan pihak ketiga, 

memberikan dan membuat jangka waktu 

kegiatan/pekerjaan ini ditetapkan selama 

60 hari kalender, 60 hari kalender ini di 

mulai dari bulan Agustus sampai saat ini, 

pelaksanaan dimulai dari setelah 

penandatanganan kontrak pekerjaan, 

ruang lingkup kegiatan laporan konsultan 

MICE Platform ini terdiri atas 3 (tiga) 

kegiatan utama yaitu: 

a. Lelang (Bidding) 

Sebelum pelaksanaan pembuatan 

platform MICE.id, pihak KEMEN-

PAREKRAF membuka bidding bagi 

para vendor untuk membuat kerjasama 

dalam pembuatan platform MICE.id. 

 

b. Perencanaan dan Kordinasi 

Pihak KEMENPAREKRAF me-

nyediakan informasi dan bahan- bahan 

apa saja yang akan ditampilkan dalam 

platform MICE.id kepada pihak 

ketiga. Penyediaan informasi, data, 

dan lain-lain di ambil official di google 

atau mengubungi langung, data-data 
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ini akan dikirimkan ke pihak ketiga 

untuk di publish di platform MICE.id 

 

c. Pemantauan MICE.id Platform. 

Dalam pemantau platform MICE.id 

ini dari awal pembuatan hingga akhir 

pihak KEMENPAREKRAF diberikan 

saran dan kritik ketika fitu-fitur sudah 

siap digunakan dan di coba oleh pihak 

internal apabila masih ada yang 

kurang Pihak KEMENPAREKRAF 

mengajukan saran dan kritik kepada 

pihak ketiga agar fitur siap di pakai 

oleh masyarakat dan industri 

pariwisata dan MICE 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang di dapatkan 

penulis selama magang, bahwa platform 

MICE.id milik Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

(KEMENPAREKRAF) menjadikan 

platform MICE.id sebagai bentuk 

dukungan langsung pemerintah Indonesia 

melalui Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

(KEMENPAREKRAF) bagi para 

pengusaha, supplier, pendukung industri 

pariwisata dan MICE, mice association, 

government (pemerintah), dan lain-lain. 

Dari semua metode dan tahapan yang 

di lakukan pihak Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

(KEMENPAREKRAF) dan pihak vendor 

(T.I.K/Digital) dalam pembuatan 

platform MICE.id mendapatkan respon 

yang sangat baik dari para pengusaha, 

supplier, pendukung industri pariwisata 

dan MICE, mice association, government 

(pemerintah), dan lain-lain, dan sangat 

berharap platform MICE.id ini segera di 

sosialisasikan kepada masyarakat dan 

para stakeholder. 

Platform MICE.id sangat bermanfaat 

sekali guna untuk membantu industri 

MICE dan pariwisata dalam memberikan 

info seputar dunia industri MICE dan 

pariwisata, promosi event, wisata, leisure, 

attraction,dll. 

Kelebihan dari platform MICE.id 

adalah dapat membantu para stakeholder 

dalam mempromosikan produk mereka 

seperti event, resort, hotel, leisure, 

attraction, dan produk jualan mereka jual 

dan mereka upload di booth vitual/hybrid 

exhibition. 

Kekurangan dari platform MICE.id 

adalah, masih banyak fitur-fitur yang di 

kembangkan lagi sehingga siap di 

publiskasikan ke pihak stakeholder dan 

masyarakat.  

Fitur-fitur dalam platform MICE.id 

sudah terbilang cukup baik dan bagus 

tetapi perlu dikembangkan kembali 

menjadi lebih baik sehingga para 

penggunanya bisa mengakses lebih 

mudah tanpa harus punya akun MICE.id 

kecuali untuk para stakeholder yang ingin 

promosikan produknya seperti hotel, 

venue, leisure, event, exhibitor booth, dan 

lain-lain. 

 

KESIMPULAN 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia 

(KEMENPAREKRAF) menjadikan 

platform MICE.id sebagai bentuk 

dukungan langsung pemerintah Indonesia 

melalui Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia(KEMENPAREKRAF) bagi 

Industri MICE dan pariwisata, Metode 

dan tahapan dalam pembuatan dan 
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pengembangan platform MICE.id saat ini 

sudah teruji karena sudah banyak 

digunakan untuk membantu event 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, namun kelemahanya fitur-fitur 

tersebut harus dalam proses tahap 

pengembangan. Dan dilihat dari logbook 

perkerjaan yang di lakukan oleh tim 

platform MICE.id dari tahapan 

pembuatan sampai Platform MICE.id 

siap digunakan oleh pihak industri MICE 

dan pariwisata. 
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ABSTRACT 

Event needs some of requirements such as venue and concept. All of the structures of the event should be 

fulfilled for making a successful event. Festival Batik has been an annual event of Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bekasi. In pandemic era of 2020 pre-event has been made a bit different from the previous year. 

Pre-event of Festival Batik 2020 needs requirements like any event in general including secretarial. This 

research aims to find out stepped for making event especially festival in Kabupaten Bekasi on covid-19 

pandemic. Research methods that used is by doing an active participation on pre, during and post event 

and also secretarial on Festival Batik Kabupaten Bekasi. Analysis method was using qualitative data that 

compared a theory with the data in this research. The research result shows every steps of festival in 

pandemic of covid-19 and the requirements of secretarial. Preparation of Festival Batik and the 

requirements of secretarial followed by Peraturan Kabupaten Bekasi on Pencegahan Virus Covid-19 in an 

effort to prevent exposure of virus in Kabupaten Bekasi area 

 

Key word: event management, festival, pre-event, secretarial 

 

ABSTRAK 

Berbagai macam unsur yang harus dipenuhi demi terlaksananya keberhasilan event. Festival Batik 

merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Pada masa pandemi 

yang terjadi di tahun 2020 membuat persiapan kegiatan Festival Batik menjadi berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Persiapan dari Festival Batik Kabupaten Bekasi 2020 memerlukan persiapan kegiatan seperti 

event pada umumnya termasuk dengan penanganan kesekretariatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana proses penyelenggaraan event khususnya untuk festival di daerah Kabupaten Bekasi pada masa 

Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan observasi melalui partisipasi aktif dalam 

persiapan, pelaksanaan hingga kegiatan setelah festival dan kesekretariatan pada Festival Batik Kabupaten 

Bekasi 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan data kualitatif yaitu 

membandingkan teori dengan data yang ada di penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tahapan-tahapan 

yang dilakukan untuk membuat festival pada masa covid-19 hingga proses kesekretariatan yang harus 

dipenuhi. Berbagai rangkaian persiapan termasuk dalam penanganan kesekretariatan pada Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020 mengikuti Peraturan Kabupaten Bekasi tentang Pencegahan Virus Covid-19 dalam 

upaya mencegah terjadinya pemaparan virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi 

 

Kata kunci: festival, manajemen kegiatan, pre-event, kesekretariatan  

 

PENDAHULUAN 

Festival merupakan salah satu bentuk 

dari event yang dapat dinikmati oleh 

seluruh kalangan masyarakat. Berbagai 

macam festival dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan rekreasi masyarakat 

khususnya dalam bidang budaya. 

Kegiatan festival dapat berlangsung 

dengan baik jika persiapan, pelaksanaan 

hingga kegiatan setelah event diikuti 

dengan prosedur yang ada. Proses 

kesekretariatan merupakan salah satu 

unsur event yang harus dipenuhi. 

Pandangan menurut Wagen (2018) dalam 

melaksanakan kegiatan dibutuhkan 

perizinan dari instansi yang ada. 

Beberapa pemerintahan ataupun instansi 

mempunyai peraturan yang harus 

dipenuhi tergantung dari dampak event 

tersebut. Perizinan dengan bidang 

mailto:sirinhuwaida20@gmail.com
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keamanan juga menjadi salah satu 

regulasi yang harus dipenuhi seperti 

dalam penanganan keramaian kegaitan. 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi 

melaksanakan seluruh perencanaan 

mengikuti prosedur yang ada termasuk 

dengan prosedur surat keluar untuk 

seluruh kegiatan Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020. Surat-surat yang 

ada tentunya ditujukan dan juga berguna 

sebagai alat komunikasi dari persiapan 

Festival Batik Kabupaten Bekasi 2020. 

Surat-surat dalam perisapan Festival 

Batik Kabupaten Bekasi 2020 dibuat 

bedasarkan berbagai macam peraturan 

yang berlaku. Salah satu peraturan yang 

dipakai oleh Dinas Pariwisata dalam 

membuat surat untuk Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020 adalah Naskah 

Dinas. Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Pedoman Tata Naskah Dinas 

Intansi Pemerintah pada tahun 2013 

Nomor 69. Pedoman tersebut berisikan 

seluruh jenis, format naskah dinas serta 

pedoman dalam membuat naskah dinas 

yang sesuai. Pedoman Tata Naskah 

Dinas Instansi Pemerintah yang 

dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birkorasi Republik Indonesia 

ini yang akan mendasari berbagai macam 

peraturan tata naskah dinas di wilayah- 

wilayah Indonesia termasuk dengan 

wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

Prosedur penyelenggaraan naskah dinas 

bedasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Bekasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bekasi pada BAB IV tentang 

Penyelenggaraan Naskah Dinas pada 

pasal 14. Festival Batik Kabupaten 

Bekasi 2020 merupakan salah satu 

festival yang dilakukan pada masa 

kegiatan covid-19. Tahapan 

kesekretariatan yang dibuat untuk 

kegiatan ini tentu saja sedikit berbeda 

dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meninjau bagaimana kegiatan 

perencanaan dari Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020 termasuk 

penanganan kesekretariatan. Metode 

penelitian yang dipakai adalah penelitian 

kualitatif, dimana seluruh dokumen yang 

ada dibandingkan dengan keadaan 

sebenarnya serta seluruh teori yang ada 

akan dibandingkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan menggunakan metode 

studi empiris bedasarkan data dan juga 

hasil pengalaman dan pengamatan selama 

di lapangan. Menurut Sugiyono (2013:2) 

metode studi empiris merupakan proses 

yang dilakukan dapat dilihat melalui 

indera manusia sehingga orang lain dapat 

mengetahui cara yang digunakan. Metode 

pengumpulan data yang dipakai adalah 

dengan observasi partisipatif. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai tidak 

hanya melakukan pengamatan dan 

pencatatan, tetapi adanya partisipasi aktif 

dalam kegiatan. Pandagan Susan 

Stainback yang dikutip oleh Sugiyono 

(2013:227) tentang observasi partisipatif 

yaitu peneliti melakukan observasi, 

mendengarkan apa yang terjadi serta ikut 

berpartisipasi seluruh aktivitas yang ada. 

Metode analisis data yang dipakai yaitu 

membandingkan teori mengenai 
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persiapan kegiatan serta Keputusan 

Bupati Kabupaten Bekasi mengenai 

Pedoman Protokol Kesehatan nomor 

440/Kep. 251-Dinkes/2020 pada masa 

covid-19 dengan seluruh penemuan yang 

ada selama kegiatan berlangsung baik 

secara persiapan, pada saat kegiatan dan 

setelah kegiatan. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang 

berguna untuk menggambarkan kondisi 

Festival Batik Kabupaten Bekasi 2020 

khususnya pada masa pandemi covid-19. 

Penelitian berlangsung selama 4 bulan 

dimulai dari bulan September-Desember, 

hingga seluruh kegiatan dari Festival 

Batik Kabupaten Bekasi selesai. 

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Persiapan kegiatan Festival Kabupaten 

Bekasi 2020 sudah direncanakan dan 

dianggarkan pada tahun 2019. Berikut 

adalah berbagai macam tahapan 

kesekretariatan yang dilaksanakan 

selama kegiatan Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020 pada masa covid-

19. 

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi 

membuat surat permohonan izin 

kegiatan kepada Tim Gugus Tugas 

Percepatan dan Penanganan Covid-19 

yang bertugas di Kabupaten Bekasi. 

Surat permohonan izin juga 

dikirimkan kepada Polres Metro 

bekasi, Kodim 0509, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bekasi, Satpol PP, 

Kecamatan Cikarang Timur, dan 

Kelurahan Sertajaya. 

 

Gambar 1. Surat Permohonan Izin 

Kegiatan 

 
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, 

2020 

 

2. Instansi yang mendapatkan surat 

permohonan perizinan akan kembali 

dikirimkan surat undangan rapat. 

Rapat- rapat persiapan untuk kegiatan 

Festival Batik Kabupaten Bekasi 2020 

juga merupakan salah satu prosedur 

evaluasi kelayakan dari Tim Gugus 

Tugas Percepatan dan Penanganan 

Covid-19. Tim yang bertugas akan 

melakukan pemantauan khususnya 

pada persiapan kegiatan apakah sudah 

sesuai protokol. Pengecekan terdiri 

dari pengecekan tempat dan rapat 

mengenai prosedur rencana 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Surat undangan akan dikeluarkan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi 

untuk mengundang juri, partisipan dan 

tamu-tamu dari Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah 
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rapat pertama dengan Tim Gugus 

Tugas Percepatan dan Penanganan 

Covid-19, Dinas Kesehatan dan Polres 

Metro Bekasi. Surat Keputusan untuk 

tim teknis pelaksanaan dan dewan juri 

dibuat secara bersamaan. Surat 

membutuhkan tanda tangan para 

pejabat yang berwenang seperti Bupati 

Kabupaten Bekasi. Sebelum Surat 

Keputusan ditandatangani, tedapat 

nota dinas serta pemberian paraf yang 

dilakukan oleh kepala seksi, kepala 

bidang, sekretaris 

4. Surat-surat serta dokumen pendukung 

yang ada akan disimpan pada kabinet 

dan map khusus Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020 tanpa adanya 

pengurutan dokumen. Seluruh 

dokumen sekretariat yang dibutuhkan 

untuk kegiatan Festival Batik 

Kabupaten Bekasi dipenuhi sesuai 

dengan keadaan tahun 2020. Kegiatan 

berjalan dengan protokol kesehatan 

yang terbatas sesuai dengan 

persyaratan dari Tim Gugus Tugas 

Percepatan dan Penanganan Covid- 

19. 

 

Pembahasan 

Perizinan dari Festival Kabupaten 

Bekasi 2020 memiliki satu hal yang 

berbeda dibanding dengan persiapan pada 

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, 

persiapan melibatkan instansi Tim Gugus 

Tugas Percepatan dan Penanganan 

Covid-19. Dinas Parwisata Kabupaten 

Bekasi melengkapi dokumen yang 

dibutuhkan untuk penyelenggaraan 

kegiatan pada masa pandemi. Tim Gugus 

Tugas Percepatan dan Penanganan 

Covid-19 pun melakukan pengecekan 

pada tempat kegiatan dan rancangan 

pelaksanaan kegiatan Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020. Bedasarkan 

aktivitas yang sudah dilakukan, kegiatan 

tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati 

Bekasi nomor 440/Kep. 251-Dinkes/2020 

tentang Pedoman Protokol Kesehatan 

mengenai pengelola kegiatan yang 

mengajukan permohonan kegiatan 

dengan menerapkan protokol kesehatan 

ke Tim Gugus Tugas Percepatan dan 

Penanganan Covid-19. 

Surat keluar yang berasal dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bekasi sesuai 

dengan tata naskah yang tertera pada 

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi 

Nomor 32 Tahun 2018. Seluruh surat 

yang dikirimkan untuk Bupati Bekasi 

dikirim dengan nota dinas dan juga 

terdapat paraf dari setiap pejabat yang 

berwenang di Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bekasi. 

 

KESIMPULAN 

Proses dari kegiatan Festival Batik 

Kabupaten Bekasi 2020 mengacu pada 

peraturan yang ada dan ditetapkan ole 

Bupati Bekasi. Seluruh perizinan hingga 

surat-surat dibuat sesuai dengan kondisi 

yang ada setiap tahunnya. 

 

SARAN 

Kegiatan Festival Batik Kabupaten 

Bekasi 2020 pada masa covid-19 harus 

tetap mengikuti prosedur hingga 

peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Bupati Kabupaten Bekasi. Seluruh 

perizinan serta berkas-berkas harus tetap 

dipatuhi dan diikuti sesuai dengan 

prosedur yang berlaku dan kondisi setiap 

tahunnya. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the partial and simultaneous effect of work-life balance and work environment 

on job satisfaction with Work from Home (WFH) for employees domiciled in Depok City. In addition, this 

research is expected to be a positive suggestion in implementing a work-life balance system and creating a 

good, safe, and comfortable work environment in order to create job satisfaction. This research includes 

causal associative research with a quantitative approach. Sampling using purposive sampling technique 

using the Slovin formula at a critical value of 10% and getting results of 100 respondents. Testing the 

instrument using validity and reliability tests. While the data analysis method using multiple linear 

regression analysis, T test, F test, test the coefficient of determination R². The results of this study indicate 

that the regression equation is positive. Based on the results of the coefficient of determination (R²) job 

satisfaction is influenced by work-life balance and work environment. This study shows that partially work-

life balance has a significant positive effect on job satisfaction. The work environment has a significant 

positive effect on job satisfaction. Simultaneously, work-life balance and work environment have a 

significant effect on job satisfaction. Thus, H1, H2, and H3 are accepted and H0 is rejected 

 

Keyword: Job Satisfaction, Work Environment, and Work-Life Balance 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan antara work-life balance 

dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan Work From Home (WFH) pada karyawan berdomisili 

di Kota Depok. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi saran yang bersifat positif dalam menerapkan 

sistem work- life balance dan menciptakan lingkungan kerja yang baik, aman, dan nyaman agar mampu 

menciptakan kepuasan kerja. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan rumus 

Slovin pada nilai kritis 10% dan mendapatkan hasil sejumlah 100 responden. Pengujian instrumen 

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

linier berganda, uji T, uji F, uji koefisien determinasi R². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

persamaan regresi bernilai positif. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R²) kepuasan kerja dipengaruhi 

oleh work-life balance dan lingkungan kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial work-life 

balance berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

positif terhadap kepuasan kerja. Secara simultan, work-life balance dan lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Sehingga, H1, H2, dan H3 diterima dan H0 ditolak 

 

Kata kunci: Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, Work-Life Balance 

 

PENDAHULUAN 

Untuk mendukung kemajuan 

Indonesia dibutuhkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas, hal ini 

terbukti dengan adanya kebijakan 

Kampus Merdeka yang telah resmi 

diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) yang memiliki 

tagline “Indonesia Jaya”. 

Namun, pada 2 Maret 2020, Indonesia 

memiliki hambatan yaitu hambatan dari 

coronavirus disease atau COVID-19 

sehingga menghambat tercapainya 

“Indonesia Jaya”. Oleh karena itu, 

pemerintah menerapkan Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 

mengenai pengaturan sistem kerja dan 

membatasi jumlah karyawan yang 

mailto:hikmah.murwida.an17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:syamsurizal@bisnis.pnj.ac.id
mailto:erlyn.rosalina@bisnis.pnj.ac.id
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bekerja di kantor atau Work from Office 

(WFO). 

Perusahaan sebagai wadah karyawan 

bekerja harus mempunyai kesadaran akan 

pentingnya menyusun program kerja 

yang memperhatikan work-life balance. 

Terlebih lagi, pada masa pandemi 

COVID-19 ini pemerintah menerapkan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) berskala mikro dengan aturan 

masing-masing Work From Office 

(WFO) dan Work From Home (WFH) 

sebanyak 50%. 

Selain work-life balance, lingkungan 

kerja adalah lingkungan di mana 

seseorang dapat bekerja baik itu berupa 

sarana maupun prasarana yang terdapat di 

sekeliling karyawan yang bekerja serta 

dapat memberikan pengaruh terhadap 

kegiatan pekerjaan. 

Kota Depok merupakan kota yang 

pertama kali terdeteksinya COVID-19 di 

Indonesia, mengingat hal tersebut maka 

pemerintah Kota Depok menerapkan 

protokol kesehatan yang lebih ketat 

terutama di lingkungan kerja. 

 

 

 

 

Tabel 1. Rincian Karyawan 

Berdomisili di Kota Depok pada 2019 

 
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Depok, 

2019 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian kepada karyawan berdomisili 

di Kota Depok dengan jumlah 737.188 

jiwa sebagai objek penelitian karena 

karyawan memiliki work-life balance dan 

lingkungan kerja yang berbeda antara 

perusahaan satu dengan perusahaan yang 

lainnya. 

Penerapan Work from Home (WFH) 

menyebabkan gangguan dari aspek work- 

life balance dan lingkungan kerja yang 

menimbulkan masalah seperti stres kerja, 

menurunnya produktivitas kerja, 

menurunnya motivasi kerja, dan 

menurunnya semangat kerja karyawan. 

Berdasarkan berbagai macam 

permasalahan yang dapat timbul akibat 

tidak adanya work-life balance dan 

lingkungan kerja yang baik, aman, dan 

nyaman, maka penulis tertarik untuk 

Melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Work-Life Balance dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja.” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Depok. Penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dua variabel dan melihat 

terdapat hubungan yang bersifat sebab 

akibat. Pendekatan kuantitatif digunakan 

karena data yang akan digunakan untuk 

menganalisis pengaruh antar variabel 

yang dinyatakan dengan angka. 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang 

berdomisili di Kota Depok dengan 

jumlah 737.188 jiwa. Dalam menentukan 

jumlah sampel penelitian dibutuhkan 

perhitungan dengan menggunakan rumus 

Slovin dengan nilai kritis sebesar 10% 

dan mendapatkan hasil sejumlah 100 
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responden. Dalam menentukan serta 

pengambilan sampel pada penelitian ini, 

menggunakan teknik nonprobability 

sampling dan purposive sampling. 

Sehingga, peneliti menerapkan kriteria 

untuk responden yaitu sebagai berikut: 

1. karyawan; 

2. berdomisili di Kota Depok; 

3. bekerja secara Work From Home 

(WFH) pada masa pandemi COVID- 

19; dan 

4. berusia 25-40 tahun. 

Lalu, agar penelitian lebih 

representatif maka peneliti menggunakan 

teknik proportionate stratified random 

sampling, berikut merupakan tabelnya: 

 

Tabel 2. Karyawan Berdomisili di 

Kota Depok Per Kecamatan 

 
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Depok, 

2019 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah work-life balance 

(X1) dan lingkungan kerja (X2). 

Sedangkan, variabel dependennya adalah 

kepuasan kerja (Y). Untuk mendapatkan 

data dari variabel tersebut diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada sampel penelitian dan wawancara 

kepada beberapa karyawan berdomisili di 

Kota Depok. 

Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk pernyataan yang 

dapat diakses melalui google form. 

Sehingga, sampel penelitian harus 

menjawab pernyataan yang tertera pada 

kuesioner penelitian dengan 

menggunakan skala Likert yang telah 

dimodifikasi dengan skala satu sampai 

dengan lima. 

Pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan perangkat lunak Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versi 

22.0 for windows. Pengujian validitas 

dan reliabilitas kuesioner dilakukan 

kepada seratus karyawan berdomisili di 

Kota Depok. 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, uji T 

menggunakan rumus t parsial, uji F, dan 

analasis     koefisien     determinasi     (R2). 
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

Penelitian ini membahas pengaruh dua 

variabel independen yaitu work-life 

balance (X1) dan lingkungan kerja (X2) 

terhadap satu variabel dependen yaitu 

kepuasan kerja (Y). Untuk mendapatkan 

data variabel tersebut diperoleh dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan berdomsili di Kota Depok yang 

telah memenuhi kriteria yang ditetapkan 

oleh peneliti. Dalam pengumpulan data, 

sebelum kuesioner disebarkan di 

lapangan, terlebih dahulu dilakukan uji 

instrumen. Pada penelitian ini, uji 

instrumen yang digunakan berupa uji 

validitas dan reliabilitas. Dengan 

pengujian tersebut, akan diketahui 

ketepatan dan keandala suatu alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian. 

Uji validitas dan uji reliabilitas 

dilakukan kepada 100 sampel penelitian. 

Kuesioner penelitian terdiri dari 15 

pernyataan terkait variabel work-life 

balance (X1), 15 pernyataan terkait 

lingkungan kerja (X2), dan 25 pernyataan 

terkait kepuasan kerja (Y). Dengan nilai 

rhitng>rtabel (0,1966). Dari hasil penyebaran 

kuesioner, diperoleh 15 pernyataan valid 

pada variabel work-life balance (X1), 15 

pernyataan valid pada variabel 

lingkungan kerja (X2), dan 25 pernyataan 

valid pada variabel kepuasan kerja (Y). 

Selanjutnya, variabel pada penelitian ini 

dikatakan reliabel dengan nilai reliabilitas 

0,919 untuk variabel work-life balance 

(X1), 0,921 untuk variabel lingkungan 

kerja (X2), dan 0,958 untuk variabel 

kepuasan kerja (Y). 

Setelah seluruh pernyataan dalam 

kuesioner penelitian dinyatakan valid dan 

reliabel, maka langkah selanjutnya adalah 

menyebarkan seluruh pernyataan yang 

ada dalam kuesioner kepada sampel 

penelitian. 

Selanjutnya, untuk mengetahui 

normalitas data dan menguji data tersebut 

menjadi suatu informasi yang sesuai 

dengan tujuan penelitian maka dilakukan 

analisis data. Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang 

sudah dilakukan pada tabel di atas, 

didapatkan koefisien sebesar 0,200 (lebih 

besar dari 0,05) sehingga penyebaran data 

variabel pada penelitian ini berdistribusi 

normal. 

 

Gambar 1. Grafik Histogram 

 

Sumber: hasil data olahan 
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Gambar 2. Uji Normalitas 

Probability Plot 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Pada gambar satu, terlihat bahwa 

histogram mengikuti kurva dan pada 

gambar dua dapat dijelaskan bahwa 

penyebaran sebagian besar titik-titik 

beredar di sekitar garis dan searah dengan 

garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel empat, hasil uji 

multikolonieritas menunjukkan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dari 

masing-masing variabel independen <10 

dan nilai tolerance >0,1. Merujuk pada 

hasil perhitungan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) dan nilai tolerance dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolonierita antar variabel 

independen dalam model regresi. 

 

 

Gambar 3. Grafik Scatterplot 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan gambar tiga, terlihat 

bahwa hasil uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari titik-titik terjadi secara acak 

dan tidak membentuk pola tertentu serta 

tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu y. Hal ini memiliki arti tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi yang digunakan sehingga model 

regresi layak untuk digunakan dalam 

peneliltian ini karena terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

Tabel 5. Hasil Regresi Linier 

Berganda 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel lima, dapat 

diperoleh model persamaan regresi yaitu 

Y=5,670+0,869 X1+0,821 X2+e. 

Koefisien regresi positif menunjukkan 

bahwa setiap terjadi peningkatan satu 

variabel independen maka akan 

meningkatkan kepuasan kerja dengan 

Work From Home (WFH) pada karyawan 

berdomisili di Kota Depok.  
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Tabel 6. Hasil Signifikansi Parsial T 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel enam, hasil 

signifikansi parsial T diperoleh: 

1. Variabel work-life balance (X1) 

memiliki nilai thitung>ttabel yaitu 

5,199>1,984 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000<0,05 yang memiliki 

makna bahwa work-life balance 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja; 

2. Variabel lingkungan kerja (X2) 

memiliki nilai thitung>ttabel yaitu 

7,475>1,984 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000<0,05 yang memiliki 

makna bahwa lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

 

Tabel 7. Hasil Signifikansi Simultan F 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel tujuh, dapat dilihat 

bahwa Fhitung>Ftabel yaitu 75,933>3,09 

dan tingkat signifikansi sebesar 

0,000<0,05 yang menunjukkan bahwa 

work-life balance (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja (Y). 

 

 

 

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Berdasarkan tabel delapan, hasil 

koefisien determinasi didapat dengan 

nilai R Square sebesar 0,610. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebesar 61,0% 

kepuasan kerja dengan Work from Home 

(WFH) pada karyawan berdomisili di 

Kota Depok dipengaruhi oleh work-life 

balance (X1) dan lingkungan kerja (X2 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui hubungan variabel work-life 

balance dan lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja dengan Work from Home 

(WFH) pada karyawan berdomisili di 

Kota Depok 

Hasil penelitian kepada 100 responden 

menunjukkan bahwa work-life balance 

dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Kedua variable 

independen tersebut memiliki koefisien 

yang positif yang artinya setiap 

penambahan work-life balance atau 

lingkungan kerja maka akan 

menyebabkan peningkatan kepuasan 

kerja. 

Hasil penelitian ini telah menunjukkan 

pentingnya indikator keseimbangan 

waktu, keseimbangan keterlibatan, dan 

keseimbangan kepuasan yang dimiliki 

oleh karyawan berdomisili di Kota Depok 

dalam meningkatkan kepuasan kerja. 

Selanjutnya, penelitian ini 

menunjukkan pentingnya indikator 

tempat, peralatan, dan proses kerja yang 

dimiliki oleh karyawan berdomisili di 
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Kota Depok dalam meningkatkan 

kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

variabel work-life balance, indikator 

keseimbangan keterlibataan mempunyai 

pengaruh yang paling banyak dan 

pengaruh yang paling sedikit yaitu 

indikator keseimbangan waktu. 

Selanjutnya, penelitian ini 

memberikan dukungan pada penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Qodrizana dan Al 

Musadieq (2018) dan Rondonuwu dkk. 

(2018), penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa work-life balance mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

variabel lingkungan kerja, indikator 

proses kerja mempunyai pengaruh yang 

paling banyak dan pengaruh yang paling 

sedikit yaitu indikator peralatan. 

Selanjutnya, penelitian ini 

memberikan dukungan pada penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rauda (2020) dan Aliya 

dan Saragih (2020), penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan dan 

pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Work-life balance berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

pada karyawan berdomisili di Kota 

Depok. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

pada karyawan berdomisili di Kota 

Depok. 

3. Work-life balance dan lingkungan 

kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja pada 

karyawan berdomisili di Kota Depok. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

berikut merupakan saran yang dapat 

peneliti berikan, yaitu: 

1. Perusahaan diharapkan dapat 

menyelenggarakan webinar mengenai 

penerapan time management yang 

baik. 

2. Perusahaan diharapkan dapat 

menyediakan fasilitas penunjang 

untuk kegiatan berupa peralatan 

seperti laptop, earphone, dan 

sebagainya. Selain itu, pastikan pula 

bahwa peralatan yang disediakan 

dapat berjalan baik dan lancar. 

3. Selanjutnya, bagi peneliti disarankan 

untuk melakukan penelitian dengan 

variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian ini seperti halnya burnout, 

beban kerja, kinerja pegawai, budaya 

organisasi, dan lain sebagainya. 
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ABSTRACT 

Felfest UI is the venue for organizing various MICE events, especially meetings and special events. The 

purpose of this study is to find out how the implementation procedures and services implemented by Felfest 

UI as an event venue. This research is using Qualitative methods and focuses on organizing meeting and 

wedding events. This research describes the procedures for implementing events from dealing with clients, 

meeting administrative needs related to events, coordinating with various vendors to the implementation of 

the events. The population of this research is people who want to hold an event at Felfest UI. As for the 

sample, the client who held an event at Felfest UI. The results of this study are to know and understand that 

Felfest UI implements sales procedures, vendor cooperation, and also services to clients so that all 

activities and work refer to established procedures to avoid mistakes and make work more effective 

 

Keyword: Client, Event, Meeting, Procedure, Services 

 

ABSTRAK 

Felfest UI merupakan venue penyelenggara berbagai event MICE khususnya meeting dan special event. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelenggaraan serta pelayanan 

yang diterapkan oleh Felfest UI sebagai venue yang dapat dijadikan sebagai penyelenggaraan berbagai jenis 

event. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan event 

meeting dan wedding. Di dalam penelitian ini menjelaskan prosedur pelaksanaan event dari dealing dengan 

klien, memenuhi kebutuhan administrasi terkait acara, berkoordinasi dengan berbagai vendor hingga 

pelaksanaan acara. Populasi dari penelitian ini adalah orang yang ingin mengadakan acara di Felfest UI. 

Sedangkan untuk sampelnya adalah klien yang mengadakan acara di Felfest UI. Hasil dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan memahami bahwa Felfest UI menerapkan prosedur seorang sales, kerjasama 

vendor, dan juga pelayanan terhadap klien sehingga seluruh kegiatan dan kerja mengacu terhadap prosedur 

yang sudah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan membuat kerja semakin efektif. 

 

Kata Kunci: Acara, Klien, Rapat, Pelayanan, Prosedur 

 

PENDAHULUAN 

Sebuah jasa pelayanan merupakan hal 

yang sangat penting bagi industri bisnis. 

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki 

pelayanan yang prima apabila dalam 

memberikan pelayanan pelaksanaannya 

tidak menyulitkan, memberikan proses 

yang tidak berbelit dan dapat 

mempermudah masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya dalam 

menggunakan jasa atau produk yang 

ditawarkan. 

Salah satu yang bertanggung jawab 

dalam memberikan sebuah pelayanan 

adalah seorang sales. Sales berperan 

penting dalam memasarkan produk yang 

ditawarkan dengan memberikan jasa 

pelayanan yang layak dan diharuskan 

mengikuti prosedur penanganan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Prosedur yang diberikan meliputi tata 

cara dalam melayani dan rangkaian 

kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

menghandle sebuah acara yang 

didapatkan oleh seorang klien. Prosedur 

harus dijalankan dengan sesuai dan 

memperhatikan proses administrasi yang 

perlu dilakukan untuk mendapat 

kepuasan klien dan menghindari 

terjadinya kesalahan dalam bekerja. 

mailto:nadachariski24@gmail.com
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Dalam menjalankan sebuah acara, 

diperlukannya jasa dari berbagai vendor 

yang membantu dalam memfasilitasi 

rangkaian kebutuhan acara. Pentingnya 

sebuah prosedur kerja dan juga kerjasama 

yang baik dalam membangun sebuah 

bisnis menjadikan bisnis tersebut dapat 

mencakupi segala kebutuhan dan juga 

mendapatkan kepuasan dari klien. 

Seluruh prosedur yang ditetapkan 

mempengaruhi bagaimana pelayanan 

yang diberlakukan oleh pemangku usaha 

dalam melayani klien untuk membantu 

memenuhi kebutuhannya dalam 

menyelenggarakan sebuah acara. 

Pedoman yang berisi prosedur 

operasional yang ada di dalam suatu 

organisasi yang digunakan untuk 

memastikan bahwa semua keputusan dan 

tindakan, serta penggunaan fasilitas- 

fasilitas proses yang dilakukan oleh 

orang- orang di dalam organisasi yang 

merupakan anggota organisasi berjalan 

efektif dan efisien, konsisten, standar dan 

sistematis. Rudi M. Tambunan (2013:84) 

Pengertian pelayanan menurut Kasmir 

(2010:22) Pelayanan (customer service) 

secara umum adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

melalui pelayanan ini keinginan dan 

kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 

Mulyadi (2009:5) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa karakteristik prosedur, 

yaitu: 

1. Prosedur menunjang tercapainya 

tujuan organisasi 

2. Prosedur mampu menciptakan adanya 

pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya seminimal 

mungkin 

3. Prosedur menunjukkan urutan- urutan 

yang logis dan sederhana 

4. Prosedur menunjukkan adanya 

penetapan keputusan dan tanggung 

jawab 

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya 

keterlambatan dan hambatan 

 

Objek yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah klien yang membutuhkan 

layanan dari Felfest UI. Klien akan masuk 

dan menghubungi untuk menggali 

informasi terkait kebutuhan acara. 

Pelayanan kepada klien perlu 

diperhatikan karena akan mempengaruhi 

citra dari sebuah perusahaan dan 

mengevaluasi kinerja dari perusahaan 

agar berjalan dapat lebih baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

didapat dengan wawancara dengan rekan 

kerja dan juga SPV di perusahaan dengan 

pengambilan data berupa data primer 

terkait. Penulis juga melakukan observasi 

terhadap seorang sales ketika melayani 

klien dari awal masuk hingga dealing 

pelaksanaan acara. Variabel yang didata 

berupa pelayanan sales kepada klien 

dalam memenuhi kebutuhannya 

menyelenggarakan sebuah acara untuk 

mencapai kepuasan klien. Pelayanan 

dalam menyambut, merencanakan, 

bekerjasama, dan juga menghandle 

sebuah acara. Dalam memenuhi 

kebutuhan klien, Felfest UI menetapkan 

berbagai prosedur yang perlu dilakukan 

dalam memenuhi data dengan 

menggunakan dropbox, microsoft excel, 

dan juga microsoft word dalam membuat 

kebutuhan data klien. 
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TEMUAN DAN BAHASAN  

Temuan 

Felfest UI memiliki standar prosedur 

yang harus diterapkan dalam melayani 

klien yang masuk. Setiap orang memiliki 

tugasnya masing-masing yang berkaitan 

dan saling bekerja sama dalam 

menjalankan tugasnya agar tujuan dari 

penjualan dapat tercapai dengan baik. 

Prosedur yang diterapkan Felfest UI 

dalam menangani klien adalah sebagai 

berikut: 

 

Bagan 1. Prosedur Penanganan Sales 

Melayani Klien 

 
Sumber: hasil data olahan 

Prosedur Koordinasi Sales 

1. Pemberian Kontak Oleh Admin 

Flowchart diatas menggambarkan 

bagaimana alur yang perlu dilakukan 

dalam melayani klien yang masuk alur 

yang diberikan sampai dengan 

pemberian kepada salesnya masing- 

masing. Klien masuk bisa dari 

website, instagram, email, chat 

(WhatsApp), dan juga yang langsung 

datang ke lokasi atau biasa disebut 

dengan walk in. 

 

2. Pengisian Inquiry 

Sales memberikan tanggal yang 

tersedia terhadap klien yang 

didapatkan dari admin. Lalu klien akan 

menentukan tanggal yang akan 

digunakan. Apabila sudah disepakati 

tanggalnya, klien akan diarahkan 

untuk mengisi form inquiry melalui 

link yang tertera mengarahkan kepada 

google form. Di dalam form tersebut, 

klien diminta untuk mengisikan data 

pribadi, kebutuhan-kebutuhan terkait 

acara, serta tanggal yang akan 

digunakan. 

 

3. Mengisi Data Kalender 

Klien yang telah mengisi inquiry 

datanya akan diperiksa oleh admin. 

Selanjutnya admin akan menghold 

tanggal di google calendar sesuai 

dengan yang telah disepakati oleh 

salesnya. Tanggal tersebut akan dihold 

sampai dengan tahap selanjutnya. 

 

4. Membuat File 

Sales akan membuat file di 

dropbox. File yang dibuat oleh klien 

menyesuaikan dengan kategori file 

yang sudah dibagi sebelumnya. Setiap 

klien memliki foldernya masing- 

masing. 

 

5. Membuat Surat Penawaran 

Data yang telah diisi oleh klien 

melalui inquiry selanjutnya akan 

diproses oleh sales dengan membuat 

surat penawaran. Di dalam surat 

penawaran terdapat harga, faslitas 

yang didapatkan, dan juga batas dari 
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pembayaran yang harus dilakukan 

oleh klien. 

 

6. Dealing dengan Klien 

Surat penawaran diterima oleh 

klien. Klien berhak memutuskan 

pilihannya sampai dengan waktu yang 

sudah ditentukan sesuai dengan 

tenggat waktu pembayaranyang tertera 

di dalam surat penawaran. Apabila 

dalam waktu yang sudah ditentukan 

tidak adanya pembayaran, maka klien 

akan dihubungi kembali oleh sales 

untuk menagihkan pembayaran atau 

kejelasan klien dalam menggunakan 

Felfest UI sebagai tempat 

penyelenggaraan acaranya. 

Jika klien tersebut menyatakan 

cancel, maka admin akan release 

tanggal yang sudah di hold 

sebelumnya di google calendar dan 

menjualnya kembali kepada sales. 

Selain me release tanggal, folder yang 

telah dibuat sesuai dengan penamaan 

yang diterapkan ditambahkan kata 

cancel diakhir nama file. Klien yang 

bersedia melanjutkan ke tahap 

selanjutnya akan lanjut ke proses 

pembayaran. Berikut ini merupakan 

kendala dan juga solusi yang diberikan 

ketika sedang melayani klien: 

 

Tabel 1. Kendala dan Solusi yang 

Dilakukan 

 
Sumber: hasil data olahan 

 

Pembahasan 

Manfaat dari penulisan jurnal ini 

adalah untuk mengetahui prosedur 

penanganan klien yang diterapkan oleh 

Felfest UI, mempelajari bagaimana 

prosedur kerjasama yang diterapkan 

Felfest UI terhadap vendor dan 

mengetahui standar prosedur pelayanan 

klien. Penggunaan prosedur dalam 

pelayanan ini sangat penting untuk 

diterapkan sebagai acuan Langkah 

pekerjaan yang dapat dilakukan pekerja 

untuk menghindari adanya kesalahan 

yang dapat mengakibatkan citra 

perusahaan menjadi buruk apabila adanya 

langkah yang sulit untuk dipahami dan 

diikuti oleh klien. Setiap orang memiliki 

tugasnya masing-masing yang berkaitan 

dan saling bekerja sama dalam 

menjalankan tugasnya agar tujuan dari 
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penjualan dapat tercapai dengan baik. 

Dalam pelaksanaan event meeting, 

prosedur yang perlu dilakukan oleh sales 

akan lebih mudah dibandingkan 

pelaksanaan event wedding. 

Hal tersebut dikarenakan meeting 

hanya melibatkan vendor yang lebih 

sedikit serta klien yang memang 

kebutuhannya sudah jelas. Alur dari 

pelayanan sales dalam melayani klien 

adalah berkomunikasi dengan bahasa 

yang baik, sopan, mudah dimengerti. Jika 

klien datang untuk survey, langkah sales 

yang perlu dilakukan menyesuaikan 

prosedur adalah menyambut tamu, 

memperkenalkan diri, menanyakan 

kebutuhan atas kehadirannya. 

Setelah mengetahui kebutuhan dari 

klien tersebut, maka sales akan 

mengambil brosur atau dokumen yang 

dapat membantu dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk 

menjelaskan terkait paket yang 

ditawarkan oleh Felfest UI. Hal yang 

perlu dipahami oleh sales sebelum dapat 

menjelaskan kepada klien adalah 

memahami keseluruhan produk dan 

informasi-informasi tambahan yang 

kemungkinan akan menjadi pertanyaan 

yang paling sering diajukan oleh klien. 

Penyampaian informasi harus dijelaskan 

dengan detail tanpa tergesa-gesa. 

Penampilan dari sales juga merupakan 

hal yang penting untuk diperhatikan 

karena dapat mempengaruhi penilaian 

seorang klien terhadap pelayanan Felfest 

UI. 

Berikut adalah standar pelayanan 

menurut Kasmir (2005: 18-21) yang 

dapat dijadikan sebagai pedoman oleh 

sales dan juga perusahaan dalam 

melayani klien: 

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi 

dan bersih. 

2. Percaya diri, bersikap akrab dan 

penuh dengan senyuman. 

3. Menyapa dengan lembut dan 

berusaha menyebutkan nama jika 

sudah mengenal satu sama lain. 

4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun 

mendengarkan sikap pembicaraan. 

5. Berbicara dengan bahasa yang baik 

dan benar. 

6. Bergairah dalam melayani nasabah 

dan menunjukkan kemampuannya. 

7. Jangan menyela atau memotong 

pembicaraan. 

8. Mampu meyakinkan nasabah serta 

memberikan kepuasan. 

9. Jika tidak sanggup menangani 

permasalahan yang ada, minta 

bantuan. 

10. Bila belum dapat melayani, beritahu 

kapan akan dilayani. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penerapan Felfest UI 

dalam melayani klien dalam 

menyelenggarakan sebuah event, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur yang diterapkan 

mempermudah langkah kegiatan yang 

harus dilakukan sales, vendor ataupun 

tim house-keeping dan engineering 

dalam berkoordinasi menyelenggara-

kan sebuah event. Setiap orang 

memiliki prosedur kerjanya dan SOP 

masing-masing yang harus diikuti 

sehingga dapat mencegah dan 

memudahkan pengawasan atau 

kontrol dalam sebuah perusahaan. 

2. Standar pelayanan seorang sales 

terhadap klien yang diterapkan oleh 
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Felfest UI sampai saat ini selalu 

mendapatkan kepuasan pelayanan dari 

klien. Penerapan sikap, pengetahuan 

akan produk, dan performa seorang 

sales dengan memberikan penerapan 

prosedur yang mudah dipahami dan 

diikuti langkahnya sangat 

mempermudah klien. Selama 

melayani klien menyelenggarakan 

sebuah acara berdasarkan yang 

diharapkan selalu terpenuhi dan 

mejadikan Felfest UI hingga saat ini 

dijadikan sebagai tempat acara 

khususnya pernikahan yang diimpikan 

oleh banyak orang. 

3. Penerapan prosedur kerjasama Felfest 

UI terhadap vendor rekanan selalu 

membuka kesempatan pada setiap 

vendor. Pemilihan vendor rekanan 

dilakukan dengan prosedur yang 

sesuai dalam melakukan kontrak 

kerjasama. Vendor yang menjadi 

rekanan dari Felfest UI akan 

mendapatkan perhatian yang lebih dan 

diberikan kemudahan dalam 

bekerjasama menyelenggarakan 

sebuah acara. 

 

SARAN 

Berdasarkan dari pembahasan yang 

telah dibuat, saran yang diberikan adalah 

pentingnya mengadakan sebuah training 

rutin bagi setiap divisi untuk selalu 

menambah dan memperluas ilmu dan 

berbagi pengalaman pada setiap divisi 

untuk meningkatkan kualitas kerja. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic gives the impact on all aspects of life, including the economic sector after health 

and social sectors put on the worst situation. Tourism as an economic support is highly affected by activities 

restrictions due to prevention of virus spreading. The decline of tourism activities was very significant in 

the cities because of the tourism destinations closing, whether it is the small or huge scale destination. This 

motivates people in rural areas to develop their tourism potential and resources. Cikondang Village located 

in Tasikmalaya Regency is one of the villages that can perceive the opportunity. This study is designed to 

expose the role of the community on tourism development in rural areas using a qualitative descriptive 

approach. The data are obtained by the results of observations, interviews with stakeholders, and 

documentation. The finding shows that the community accept tourism activities positively with the 

assumption it will have a positive impact on the area development, could be economy and social. This is 

realized by the establishment of Kompepar (tourism activator groups) as managers and Kelompok Tani as 

the agricultural empowerment community to support tourism activity in Cikondang. Community 

participation is also shown by the participation of all society levels, started from the planning to developing 

of two tourist destinations. With the establishment of two tourist destinations, Cikondang becomes one of 

the villages that managed to develop their potential resources by involving community participation. With 

the limited discussion on this article, the findings of the topic may enhance information about the 

development of rural tourism with Community Based Tourism 

Keywords: Tourism Development, Rural Tourism, and Community Based Tourism 

 

ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berimbas pada seluruh aspek kehidupan, sektor ekonomi termasuk 

yang paling terpuruk selain kesehatan dan sosial. Pariwisata sebagai penggerak ekonomi sangat terdampak 

oleh pembatasan kegiatan guna mencegah penyebaran virus. Penurunan kegiatan pariwisata sangat 

signifikan terjadi di kota besar karena ditutupnya berbagai destinasi pariwisata baik yang berskala besar 

maupun kecil. Hal tersebut mendorong masyarakat di area pedesaan untuk mengembangkan potensi 

pariwisata yang mereka miliki. Desa Cikondang di Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu desa 

yang dapat melihat adanya peluang tersebut. Penelitian ini dirancang untuk mengungkap peran masyarakat 

dalam mengembangkan pariwisata di kawasan pedesaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta 

dokumentasi. Temuan data menunjukkan bahwa masyarakat menyambut positif kegiatan pariwisata dengan 

anggapan akan berdampak positif bagi pengembangan desa, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hal 

tersebut diwujudkan dengan pembentukan kelompok penggerak pariwisata sebagai pihak pengelola serta 

kelompok tani sebagai pemberdayaan masyarakat sektor pertanian yang akan turut mendukung pariwisata 

desa. Peran masyarakat juga ditunjukkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat pada tahap 

pembangunan dua destinasi wisata desa. Dengan diresmikannya dua destinasi wisata, Desa Cikondang 

termasuk salah satu desa yang berhasil mengembangkan potensi tersebut dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat. Dengan masih terbatasnya pembahasan pada artikel ini, temuan pada topik ini dapat menambah 

informasi mengenai pengembangan pariwisata pedesaan dengan Community Based Tourism 

Kata kunci: Pengembangan Pariwisata, Wisata Pedesaan, dan Pariwisata Berbasis Masyarakat. 

PENDAHULUAN 

Fenomena Covid-19 yang melanda 

dunia termasuk Indonesia berimbas pada 

seluruh kegiatan pariwisata. Upaya 

menghentikan virus diberlakukan dengan 

pembatasan kegiatan pariwisata dimana 

menurut Chinazzi et al. (2020) dan Hoque 

et al. (2020), pembatasan perjalanan 

berlaku secara global untuk 

menghentikan penyebaran virus. 
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UNWTO (2021) mencatat pembatasan 

berbagai perjalanan baik itu pariwisata 

dengan tujuan bisnis maupun leisure 

merupakan upaya penggendalian 

pandemi Covid-19. Upaya tersebut 

mengakibatkan penurunan kedatangan 

internasional di berbagai negara sebesar 

74% pada tahun 2020. Hampir sepertiga 

dari destinasi wisata yang ada di dunia 

benar-benar ditutup bagi wisatawan. 

Kunjungan wisatawan mancanegara 

ke Indonesa hanya sekitar 4,053 juta 

orang dengan presentase sebesar 25% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Puncak penurunan yang sangat drastis 

terjadi pada April 2020 dengan jumlah 

kunjungan hanya sebanyak 158 ribu. 

Kerugian yang dialami Indonesia karena 

penurunan pendapatan negara dari sektor 

pariwisata adalah sebesar Rp 20,7 miliar 

(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, 2021). Dampak yang 

ditimbulkan adalah hilangnya lapangan 

pekerjaan di sektor pariwisata, tercatat 

sebanyak 409 ribu tenaga kerja tidak lagi 

bekerja. 

Penurunan tingkat enkonomi yang 

sangat signifikan terjadi pada daerah 

yang menggantungkan ekonominya pada 

kegiatan pariwisata. Kabupaten 

Tasikmalaya kehilangan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) dari sektor 

pariwisata sebesar 1,1 miliar pada tahun 

2020, yakni hanya sekitar Rp 600 juta. 

Kerugian tersebut diakibatkan oleh 

ditutupnya Daya Tarik Wisata yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasaikmalaya seperti 

Galunggung, Pantai Sindangkerta 

Cipatujah, Kampung Naga, Karang 

Tawulan, dan Wisata Religi Pamijahan. 

Dilihat dari sisi ekonomi dan social 

masyarakat ikut terdampak seperto 

pedagang di objek wisata, penginapan, 

jasa transportasi, dan UMKM (Dinas 

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 

Kabupaten Tasikamlaya, 2020). 

Di sisi lain, berdasarkan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021), 

tren berwisata yang sedang berkembang 

bagi para wisatawan adalah pariwisata 

alternatif. Konsep berwisata yang lebih 

berfokus pada alam dan masyarakat lokal, 

dimana wisatawan menemukan hal yang 

tak dapat ditemui saat berkunjung ke 

destinasi wisata biasa. 

Masterplandesa.com (2020) 

menambahkan bahwa pariwisata 

alternatif atau bisa juga disebut wisata 

tematik mengedepankan wisata alam, 

budaya, keunikan, dan karakteristik lokal 

yang terdapat di suatu daerah. Sejalan 

dengan Kemenpar tren pariwisata yang 

tengah berkembang mengalami 

pergeseran dari pariwisata masal ke arah 

pariwisata alternatif. Konsep pariwisata 

ini lebih mengarah pada pengembangan 

budaya, alam, dan hal unik yang dimiliki 

oleh daerah tertentu, sehingga 

memunculkan jenis pariwisata lainnya 

yakni pariwisata pedesaan. 

Hal tersebut menjadi pemicu 

masyarakat Desa Cikondang, Kecamatan 

Cineam, Kabupaten Tasikmalaya untuk 

mengembangkan desanya. Atas inisiasi 

dari kelompok pemuda dan pemudi desa 

yang tergabung dalam Karang Taruna 

Hanjuang Mekar membentuk Kelompok 

Penggiat Pariwisata (Kompepar) atau 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

untuk mengembangkan potensi 

pariwisata desa serta kelompok tani untuk 

mengembangkan hasil pertanian dan 

mensejahterakan petani yang ada di desa. 
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Keberadaan kelompok penggerak 

pariwisata desa ditujukan untuk 

memberdayakan masyarakat melalui 

kegiatan pariwisata serta meningkatkan 

pendapatan. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitaitf dimana 

peneliti melakukan observasi di lokasi 

penelitian yakni Desa Cikondang, 

Kecamatan Cineam, Kabupaten 

Tasikmalaya selama kurun waktu tiga 

bulan yakni Juli- September 2021. 

Adapun fokus penelitain berpusat pada 

upaya pengembangan pariwisata yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Teridentifikasinya pengembangan 

pariwisata di Daya Tarik Wisata utama 

Desa Cikondang 

2. Teridentifikasinya peran masyarakat 

dalam pengembangan pariwisata desa 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 

perencanaan penelitian, pengumpulan 

data, analisis data serta penulisan. 

Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua sumber 

yakni data primer yang diperoleh melalui 

observasi langsung, wawancara dengan 

key person terkait. Sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui hasil 

pengumpulan dokumen terkait 

kepariwisataan, studi pustaka, serta 

dokumen terkait lainnya. 

Sementara itu, dalam menganalisis 

data untuk menjawab tujuan penelitian 

dilakukan beberapa proses terlebih 

dahulu yakni: pengorganisasian data 

termasuk membuat transkrip wawancara, 

reduksi data dilakukan untuk memilah 

data penting dan sesuai, triangulasi data 

mencocokan semua sumber data yang 

diperoleh. penyajian data dengan 

melakukan analisis dengan 

menginterpretasikan data berdasarkan 

pengamatan di lapangan dengan teori 

yang digunakan, penyimpulan akhir 

adalah tahap akhir dimana tim peneliti 

menarik kesimpulan, menjawab masalah 

penelitian guna memenuhi tujuan 

penelitian. 

  

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan 

1. Kajian Kebijakan 

Berdasarkan Rencana Perwilayahan 

Pariwisata yang terdapat pada Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan 

Cineam termasuk ke dalam Kawasan 

Pengembangan Pariwisata Kabupaten 

Kabupaten dan Kawasan Strategis 

Pariwisata (KSP) Kabupaten yakni 

wilayah yang dikembangkan untuk 

pariwisata berbasis budaya dan religi. Hal 

ini erat kaitannya dengan sejarah yang 

terdapat di Kecamatan Cineam banyak 

terdapat peninggalan kerajaan atau 

kedaleman Nagaratengah dimana salah 

satu situsnya terdapat di Desa Cikondang. 

Untuk pengembangan pariwisata potensi 

budaya dapat saling melengkapi dengan 

potensi wisata lainnya. Sementara itu, 

pembentukan Kelompok Penggerak 

Pariwisata dan Kelompok Tani sudah 

disahkan dalam Surat Keputusan Kepala 

Desa. 

 

2. Potensi Pariwisata Desa Cikondang 

Desa Cikondang yang terletak di 

Kecamatan Cineam berada di bagian 

timur Kabupaten Tasikmalaya sekitar 

satu jam perjalanan dari Kota 
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Tasikmalaya. Berdasarkan data 

Kemendes (2020) Desa Cikondang 

tergolong ke dalam desa berkembang 

menurut Indeks Pembangunan Desa. 

Sumber daya pariwisata yang terdapat di 

desa ini adalah berbasis alam, dua 

diantaranya saat ini sedang dalam tahap 

pengelolaan oleh pemerintah desa dan 

kelompok masyarakat. 

a. Bukit Dharma 

Bukit yang berlokasi di Dusun 

Sukahurip merupakan tempat yang 

menyediakan spot foto dengan 

pemandangan Manonjaya dan Kota 

Tasikmalaya. Bukit ini sempat 

menerima banyak kunjungan pada 

tahun 2017, mayoritas pengunjung 

berasal dari Priangan Timur. 

Semenjak kunjungan mulai menurun 

fasilitas di tempat ini tidak terpakai 

dan terbengkalai. Tahun ini Bukit 

Dharma menjadi salah satu destinasi 

yang sedang dibangun oleh 

pemerintah desa dan masyarakat. 

b. Gunung Pin 

Destinasi unggulan utama yang 

dimiliki oleh Desa Cikondang, terletak 

di Dusun Campaka dengan ketinggain 

1.011 mdpl yang merupakan puncak 

tertinggi di Tasikmalaya Timur. 

 

 

Gambar 1 Peta Lokasi Gunung Pin  

 
Sumber: Data diolah, 2021 

 

Pengembangan pariwisata di 

Gunung Pin dimulai pada tahun 2019 

berdasarkan arahan dari FKGPK 

bersama masyarakat mulai 

membangun fasilitas pariwisata. 

Keunggulan yang dimiliki Gunung Pin 

adalah jarak tempuh dari kaki gununng 

untuk mencapai puncak kurang lebih 

hanya satu jam. 

 

Gambar 2 Pemandangan dari Puncak 

Gunung Pin  

 
Sumber: Dokumentasi FKGPK, 2020 
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Pemandangan yang dapat dilihat 

dari puncak Gunung adalah Kota 

Tasikmalaya, Pusat Kabupaten 

Ciamis, dan Kota Banjar dari 

kejauhan. 

c. Curug Goang 

Potensi alam yang dimiliki Desa 

Cikondang berupa air terjun, namun 

saat ini belum dimanfaatkan sebagai 

destinasi wisata. 

 

Pembahasan 

1. Pengembangan Pariwisata Desa 

Cikondang 

Saat ini aktivitas pariwisata di Desa 

Cikondang hanya di Kawasan Gunung 

Pin sehingga pembahasan mengenai 

pengembangan pariwisata akan berfokus 

pada lokasi ini. Yoeti (2002) mejelaskan 

bahwa dalam mengembangkan sebuah 

destinasi wisata sangat bergantung pada 

ketersediaan atraksi, aksesibilitas, dan 

amenitas. Adapun ketersediaan ketiga 

aspek tersebut di Desa Cikondang adalah 

sebagai berikut: 

a. Atraksi 

Selain menyajikan keindahan 

pemandangan dari ketinggian, 

Gunung Pin sebagai destinasi 

unggulan desa perlu dikembangkan 

berbagai atraksi sebagai daya tarik 

tambah untuk meningkatkan waktu 

berkunjung. Adapun kegiatan yang 

dapat dilakukan di Gunung Pin saat ini 

diantaranya adalah camping dan 

hiking. 

 Selain keindahan view dari puncak 

gunung, mayoritas pengunjung 

menjawab bahwa keasrian Gunung Pin 

masih terjaga. 

 

 

Gambar 3 Kegiatan di Gunung Pin  

 
Sumber: Dokumentasi FKGPK, 2020 

 

b. Aksesibilitas 

Kemudahan untuk menuju Gunung 

Pin dapat dilihat dari dua aspek yakni 

kondisi jalan serta ketersediaan 

kedaraan umum untuk menuju 

destinasi. 

1) Ketersediaan Angkutan Umum 

Ketersediaan angkutan umum 

saat ini belum tersedia. Untuk 

menuju pusat kecamatan dari pusat 

Kota Tasikmalaya tersdia bus 

umum, namun untuk menuju 

Gunung Pin pengunjung harus 

menggunakan ojek. Karena tidak 

tersedianya layanan angkutan 

umum, semua pengunjung yang 

datang membawa kendaraan roda 

dua masing- masing. Selain ini 

budaya atau kebiasaan masyarakat 

daerah Priangan Timur mayoritas 

menggunakan kendaraan roda dua 

sebagai moda transportasi untuk 

kebutuhan mobilisasi. Adapun 

jarak tempuh dari Kota 

Tasikmalaya menuju Gunung Pin 

kurang lebih satu setengah jam. 

2) Kondisi jalan menuju destinasi dan 

di dalam kawasan 

Kondisi jalan menuju Gunung 

Pin bervariatif sesuai dengan status 

jalan. Dari pusat kecamatan menuju 
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pusat desa berstatus jalan 

kabupaten dengan kondisi jalan 

sangat baik. Sementara itu untuk 

menuju destinasi status jalan milik 

desa dengan kondisi cukup baik 

Adapun lebar jalan 3-1 m. 

Sementara itu di dalam Kawasan 

Gunung Pin untuk menuju puncak 

gunung, kondisi jalan yang tersedia 

adalah jalan setapak selebar 1-1,5 

m merupakan jalan yang dibangun 

oleh masyarakat. 

c. Amenitas 

Ketersediaan fasilitas pendukung 

kegiatan pariwisata yang saat ini sudah 

tersedia di area masuk Kawasan 

Gunung Pin diantaranya adalah tempat 

penyewaan tenda, tempat parkir, pos 

penjagaan, dan loket/ ticketing. 

Sementara itu di area sekitar puncak 

tersedia area camping ground yang 

dapat memuat sekitar tiga puluh tenda. 

Listrik serta papan petunjuk area 

sudah tersedia. 

Ketersediaan akomodasi saat ini 

masih terbatas pada camping ground, 

namun sudah terdapat satu homestay 

yakni rumah milik Bapak Durahim. 

Homestay yang terletak di kaki 

Gunung Pin merupakan rumah 

terakhir sebelum pendakian dimulai. 

 

2. Implementasi Community Based 

Tourism dalam Pengembangan 

Pariwisata Desa 

Community Based Tourism 

merupakan konsep pariwisata yang dapat 

membantu masyarakat mendapatkan 

manfaat atas kegiatan pariwisata di 

wilayahnya. Konsep ini menitik beratkan 

bahwa pariwisata dikelola oleh 

masyarakat untuk masyarakat dengan 

upaya pengembangan masyarakat. 

Community Based Tourism di Desa 

Cikondang bersifat bottom-up dimana 

pengembangan pariwisata diawali atas 

inisiasi dari masyarakat sendiri sehingga 

masyarakat memiliki kendali penuh atas 

perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan pariwisata. Seluruh lapisan 

masyarakat yang diwakili oleh para 

pemangku kepentingan dusun pun turut 

terlibat dari awal perencanaan sampai 

dengan pelaksanaan tahap pembangunan. 

Menurut Matilainen (2018) dalam 

peran masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata dapat memberikan regenerasi 

terhadap ekonomi dan social juga 

melindungi budaya dari pengaruh 

globalisasi dan budaya luar. Namun 

demikian Community Based Tourism 

harus memenuhi tiga kriteria yakni: 

a. Mendapat dukungan dan partisipasi 

masyarakat lokal 

Dukungan serta partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

pariwisata diawali dengan adanya 

keinginan para pemuda pemudi desa 

untuk memanfaatkan potensi 

pariwisata desa yang kemudian 

diresmikan dengan pembentukan 

FPGPK (Forum Pengelola Gunung 

Pin dan Kacapi). Sebuah kelompok 

penggerak pariwisata yang dibentuk 

untuk mengelola Kawasan Gunung 

Pin dan Gunung Kacapi menjadi 

destinasi wisata. Sementara itu 

Kelompok Tani Praboe turut dibentuk 

untuk membantu masyarakat dalam 

memanfaatkan hasil tanaman kopi. 

Bentuk partisipasi nyata dari 

masyarakat juga ditunjukkan dengan 

adanya kegiatan gotong royong setiap 

hari Sabtu oleh masyarakat yang 
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tinggal disekitaran Gunung Pin untuk 

membangun fasilitas pariwisata. 

Pembangunan seluruh fasilitas yang 

ada di Gunung Pin seluruhnya 

dibangun dengan kerja bakti atas 

kesadaran masyarakat. 

 

b. Memberikan manfaat ekonomis bagi 

masyarakat setempat 

Prinsip manfaat ekonomi pada 

kegiatan pariwisata menciptakan 

mekanisme bahwa pariwisata dapat 

menjaga perekonomian tetap sehat dan 

berkesinambungan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat Endah 

(2012). Peningkatan ekonomi Desa 

Cikondang belum dapat diukur secara 

pasti. Adapun manfaat yang telah 

dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat adalah adanya 

peningkatan pendapatan bagi pemilik 

warung, homestay, serta penjual hasil 

bumi khas lokal. Selain itu, 

pendapatan bagi pengelola yang 

didapat dari pembayaran parkir 

pengunjung digunakan untuk 

membangun fasilitas pariwisata 

lainnya. 

Keberadaan pariwista turut 

membantu sektor pertanian desa, 

selaras dengan program dari 

Kelompok Tani Praboe masyarakat

 dibantuuntuk mendistribusikan 

hasil kopinya. Alih-alih menjualnya 

kepada pengepul lain dengan harga 

murah, kelompok tani membelinya 

diaman nantinya digunakan untuk 

bahan baku di kedai kopi yang terdapat 

di Bukit Dharma dan di Kedai Kopi 

Praboe serta dijual kepada kedai kopi 

lain. 

c. Aktivitas pariwisata melindungi 

lingkungan alam 

Pariwisata disebutkan sebagai 

kegiatan yang mengekploitasi sumber 

daya, dalam konteks ini adalah sumber 

daya pariwisata berupa alam. Namun 

demikian dengan adanya pemanfaatan 

potensi sumber daya alam tersebut 

memberikan kesempatan bagi 

wisatawan atau pengunjung untuk 

merasakan keunggulan tersebut yang 

nantinya diharapkan dapat memberi 

kesadaran akan pentingnya menjaga 

lingkungan dan melindungi 

keasriannya. Kegaitan pariwisata di 

Gunung Pin diharapkan dapat 

menambah kesadaran pengunjung. 

Selain itu pengembangan pariwisata 

destinasi ini menerapkan konsep hijau, 

seluruh fasilitas pariwisata dibangun 

menggunakan bahan yang berasal dari 

alam sehingga keberadaannya berbasis 

pariwisata hijau. 

Upaya menjaga lingkungan pun 

kerap dijalankan masyarakat dimana 

setiap minggunya dilakukan 

pembersihan area yang digunakan 

untuk kegiatan pariwisata seperti di 

puncak, sepanjang jalan, dan area 

parkir. Lebih lanjut lagi papan 

pengumuman yang berisi himbauan 

menjaga lingkungan digunaka pihak 

pengelola untuk bersama-sama turut 

menjaga keasrian Kawasan Gunung 

Pin. 

 

KESIMPULAN 

Pengembangan pariwisata di Desa 

Cikondang Tasikmalaya masih dalam 

tahap involvement sehingga diperlukan 

kerja sama dari seluruh pihak. 

Berdasarkan ketersediaan atraksi, 
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aksesibilitas, dan amenitas telah 

memenuhi kebutuhan dasar wisatawan. 

Meskipun dari segi aksesibilitas masih 

terbatas namun secara keseluruhan sudah 

layak untuk memenuhi demand 

wisatawan. 

Berdasarkan panerapan konsep 

Community Based Tourism keberadaan 

kegiatan pariwisata di Desa Cikondang 

dapat memberdayakan masyarakat 

melalui peningkatan paritisipasi 

masyarakat melalui kerja sama dalam 

mewujudkan pembangunan pariwisata. 

Selain itu keberadaan destinasi wisata 

desa sudah mampu menambah 

penghasilan masyarakat sekitar serta 

menciptakan kesadaran untuk melindungi 

kekayaan dan keindahan alam. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di 

atas maka untuk mengoptimalkan 

berbagai peluang terkait pengembangan 

pariwisata pedesaan di Desa Cikondang 

dengan pemberdayaan masyarakat maka 

direkomendasikan untuk: 

1. Perlu peningkatan kapasitas dan 

kualitanya fasilitas pariwisata untuk 

menambah kenyamanan pengunjung. 

2. Kolaborasi dengan stakeholder lain 

perlu dioptimalkan dengan kerja sama 

pelaksanaan program. 

3. Upaya peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Manusia juga perlu 

dikembangkan khususnya terkait 

manajemen pengelolaan destinasi 

pariwisata. 
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ABSTRACT 

In the current era of the Industrial revolution 4.0, online-based entrepreneurial activities are in great demand by 

women. In fact, young millennial women dominate it more. This money-making activity is very attractive to women 

because it can make a woman beautiful, stylish and prosperous. In addition, it can help the family's economy and 

can continue to study. This activity that is very easy and simple to carry out can be started with very small capital. 

Laptop and internet connection is enough to start this online business. In fact, with only a cellphone (hand phone) 

plus internet credit, which is very popular, this entrepreneurship can already be started. This research was 

conducted with a qualitative descriptive approach, by filling out questionnaires and conducting a review of the 

literature and documents relevantto the research. The population in this study is female entrepreneurs belonging 

to micro and small enterprises (MSMEs) with the respondents being female entrepreneurs who use online in Jakarta 

and itssurroundings. 

 

Keywords: entrepreneurship, female entrepreneur, micro and small enterprises, motivation, online business 

 
ABSTRAK 

Di Era revolusi Industri 4.0 sekarang ini, kegiatan kewirausahaan berbasis online sangat diminati wanita. Bahkan, 

wanita milenial usia muda lebih mendominasinya. Kegiatan yang menghasilkan uang ini sangat menarik wanita 

karena dapat membuat wanita cantik, gaya dansejahtera. Disamping itu, dapat membantu perekonomian keluarga 

dan tetap dapat melanjutkan study. Aktivitas yang sangat mudah dan sederhana untuk dilaksanakan ini dapat mulai 

dengan modal yang sangat kecil. Laptop dan koneksi internet sudah cukup untuk mengawali bisnis online ini. 

Bahkan, dengan hanya bermodalkan ponsel (hand phone) plus pulsa internet yang sangat digemari ini, maka 

kewirausahaan ini sudah bisa dimulai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 

mengisi kuestionerserta melakukan kajian terhadap literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah wirausaha wanita yang tergolong dalam usaha mikro dan kecil (UMKM) 

dengan respondennya adalah wanita wirausaha yang menggunakan online di Jakarta dan sekitarnya. 

Kata kunci: bisnis online, kewirausahaan, motivasi, usaha mikro dan kecil, wirausaha wanita 
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PENDAHULUAN 

 

Para pelaku wirausaha harus mampu melihat 

peluang usaha yang muncul seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi tersebut, 

dan memanfaatkannya untuk memacu 

produktivitas dan meningkatkan efisiensi 

usahanya. Peluang tersebut sekaligus juga 

mengharuskan wirausaha wanita untuk 

memahami bagaimana pemanfaatan 

teknologi tersebut agar dapat tetap 

mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. 

Mengingat pentingnya peran wirausaha 

wanita terhadap perekonomian, dan agar 

upaya pembinaan terhadap wirausaha wanita 

tepat sasaran, pemerintah dan lembaga 

pendidikan, serta semua pihak yang terkait 

sangat perlu memahami segala hal yang 

berkaitan dengan wirausaha wanita pada era 

digital saat ini sebab berwirausaha di era 

digital saat ini, sangat berpeluang bagi bagi 

semua pihak kjususnya bagi wirausaha wanita 

untuk dapat memasarkan dan 

memperkenalkan produk yg mereka hasilkan 

dan yang mereka jual secara lebih luas dan 

lebih cepat kepada masyarakat. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Secara sederhana pengertian wirausaha 

adalah seorang yang berani memulai dan 

menjalankan usaha. Wirausaha wanita dapat 

didefinisikan sebagai seorang wanita atau 

sekelompok wanita yang memulai sebuah 

usaha/bisnis, mengatur dan menjalankannya. 

Menumbuhkan dan mempertahankan 

motivasi atau semangat kewirausahaan bagi 

wanita tidaklah mudah. 

Motivasi merupakan salah satu faktor 

penentu dalam pencapaian tujuan. Tak dapat 

dipungkiri bahwa alasan utama seseorang 

memilih untuk menjadi wirausaha adalah 

alasan atau motif ekonomi. Yang menjadi 

pertanyaan besar adalah mengapa ada 

wirausaha yang sangat berhasil dan dapat 

bertahan untuk jangka waktu yang lama, ada 

yang berhasil tapi tidak bertahan lama, dan 

ada pula yang tidak berhasil. 

Lee dalam Austhi (2017) beberapa faktor 

yang 

mempengaruhi seorang wanita 

berwirausaha,  

seperti need for achievement, need for 

affiliation, need for autonomy, dan need for 

dominance. Nadire (2018) 

mengelompokkan motivasi kewirausahaan 

dalam 2 kelompok yaitu motivasi 

kewirausahaan internal dan eksternal. 

Nadire (2018) mengatakan ada 4 

tahapan menjadi wirausaha 

(entrepreneurial process) yaitu innovation, 

triggering event, implementation dan 

growth. Pada tahap inovasi seseorang 

menemukan atau menciptakan ide untuk 

memulai usaha, melihat peluang pasar, 

mengumpulkan informasi dan riset pasar, 

membuat konsep, dan mengidentifikasi 

nilai nyata dan pengembangan produk dan 

jasa yang akan dihasilkan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif karena 

sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mendapatkan gambaran seutuhnya 

dan mendalam dari fenomena yang diteliti. 

Penelitian dilakukan di Jakarta dan 

sekitarnya. Pengumpulan informasi 

dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang bersifat terbuka untuk 

menggali informasi sebanyak mungkin 

mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan motivasi kewirausahaan para 

wirausaha wanita tersebut. 

Proses analisis data dilakukan dengan 
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menelaah semua data yang terkumpul, 

reduksi data, dan membuat abstraksi atau 

rangkuman. Selanjutnya rangkuman 

tersebut disusun dalam satuan-satuan yang 

dikelompokkan dengan cara membuat kode- 

kode untuk mendapatkan gambaran tentang 

tema yang diteliti. Tema tersebut setidaknya 

dapat mendeskripsikan fenomena, dan 

secara maksimal memungkinkan

 interpretasi fenomena 

(Purwandari dalam Siambaton, 2005). 

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan 

melakukan proses penafsiran data dan 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jumlah Responden dari penelitian sebanyak 

51 orang yang semuanya adalah wanita. 

Responden adalah pelaku kewirausahaan 

dengan menggunakan fasilitas internet 

(online). Kebanyakan dari mereka 

berpendidikan SLA (69,6%) sedangkan dari 

perguruan tinggi sebanyak 40,4% yang terdiri 

dari 21,4% berpendidikan D3 dan 9% 

berpendidikan S1 – S3. Status mereka 

kebanyakan belum berkeluarga (89,3%) 

dengan kegiatan berwirausaha 89,3% masih di 

bawah 2 tahun. 

Para Pelaku bisnis online sangat tertarik 

dengan banyak model dan kecepatan 

transaksi pada jenis kewirausahaan ini 

terutama bagi Pemula. Pelaku bisnis ini dapat 

menghasilkan uang dari berbagai media yang 

dimulai dari bog, media sosial, marketplace, 

dll. Dengan bermodalkan sebuah blog, maka 

para pelaku bisnis ini bisa menghasilkan 

banyak uang seperti menjadi publisher google 

adsense atau dengan menjual produknya 

sendiri. Oleh karena itu, adalah wajar jika 

mereka sangat tertarik untuk dapat 

menyalurkan kemampuan akademis atau skill 

yang dimilikinya (100%). Adapun tentang 

kecepatan transaksi dapat menjadi salah satu 

faktor penentu keberhasilansebuah usaha. 

60,7% Responden bersedia memanfaatkan 

dana untuk bisnis ini. 

Persaingan merupakan tantangan usaha 

online yang harus selalu diperhatikan karena 

mereka bisa mempunyai produk dan tampilan 

dalam bentuk promosi yang lebih bagus dan 

lebih menarik, harga yang lebih murah, dll. 

Berbagai jenis pesaing, diantaranya pesaing 

sesama wirausaha yang sudah lama 

beraktivitas secara online, pelaku wirausaha 

yang baru muncul dan banyak official store 

yang langsung memasarkan barangnya ke 

konsumen. 

 

KESIMPULAN 

Pelaku perempuan kewirausahaan berbasis 

online skala UMKM di Jakarta dan sekitarnya 

didominasi oleh perempuan milenial yang 

berusia dibawah 20 tahun, status lajang 

dengan pendidikan SLA. Ketertarikan akan 

aktivitas ini dikarenakan kegemarannya 

menggunakan ponsel anroid yang hampir 

tidak kenal waktu dan tempat. Oleh karena itu, 

adalah wajar jika mereka semakin tertarik 

dengan aplikasi internet yang menghasilkan 

uang dengan mudah, murah dan sederhana. 

Al hasil, mereka bisa tampil cantik, gaya dan 

sejahtera sebagaimana impian umumnya para 

wanita sehingga bisa tampil dengan penuh 

percaya diri. Di samping itu, dapat membantu 

keuangan keluarga dan tetap bisa 

melanjutkan study. Berdasarkan kelebihan, 

kekurangan, dan hambatan kewirausahaan 

berbasis online, maka bagi Pemula akan 

mempunyai gambaran mengenai peluang 

keberhasilan dalam menjalankannya. Tetapi 

di lain pihak ada yang harus diperhatikan, 

bisnis online itu bukan bisnis cepat kaya, pasti 

berhasil. Pemikiran/ imajinasi sepertiitu salah 

karena kewirausahaan di internet itu 

membutuhkan waktu, ketelatenan, fokus, 
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tidak berhenti belajar, tidak bersifat instan. 

Berwirausaha di era digital ini juga sanagt 

berguan dan sanagt membantu bagi wanita 

sebab mereka teta[ bisa berusaha dan 

berwirausaha dari rumah tanpa meninggalkab 

tugas utama mereka di rumah, dimana mereka 

dapat sambil belajar, study, bekerja dan 

berwirausaha. Wirausaha wanita atau 

wirausaha perempuan harus selalu berupaya 

meningkatkan kemampuan dan penegetahuan 

mereka tentang imternet sebab transformasi 

digital adalah sebuah ilmu atau pengetahuan 

yang mengalami perubahan sanagat cepat, 

jadi wirausaha wanita harus selalu 

mempelajarinya untuk menunjang usaha 

mereka. 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Angket dan Jawaban Responden 

 
Pertanyaan Jawab 

Data Anda 

1. Umur Anda ..... tahun ( < 20, 21 – 25, > 26) 1. A B C 

 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C % A % B % C 

40 15 1 71,4 26,8 1,8 

2. Pendidikan terahir ( SLA, D3, S1- S3) 2. A B C 
 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C % A % B % C 

39 12 5 69,6 21,4 9 

 
3. Anda sudah berkeluarga ( Ya – Tidak – Ya Tidak) 3. A B C 

 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C % A % B % C 

2 50 4 3,6 89,3 7,1 

Ternyata para pelaku kewirausaah kebanyakan belum berkeluarga 

 
4. Berapa lama Anda melalukan wirausaha.... tahun ( < 2, 2-5, >5) 4. A B C 

 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C % A % B % C 

50 5 1 89,3 9 1,8 

 
Apakah Mbak/Ibu setuju dengan berwirausaha itu : 

5. Dapat Mandiri secara ekonomi 5. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

50 6 0 89,3 10,7 0 

 
6. Dapat menyalurkan kemampuan akademis/ skill 6. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

56 0 0 100 0 0 
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7. Untuk membantu ekonomi keluarga 7. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

52 4 0 92,9 7,1 0 

 
8. Karena ketidakpuasan dengan pekerjaan yang ada 8. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

24 32 0 42,9 57,1 0 

 
9. Untuk Mengisi waktu kosong (pengangguran) 9. A.Ya B. Tida 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

43 12 1 76,8 21,4 1,8 

 
10. Untuk mengisi peluang 10. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

55 1 0 98,2 1,8 0 

 
11. Untuk menyalurkan keberanian dalam mengambil resiko 11. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

52 3 1 92,9 5,3 1,8 

 
12. Dikarenakan keinginan pribadi 12. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

55 1 0 98,2 1,8 0 

 
13. Untuk Kebanggaan diri 13. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

40 16 0 71,4 29,6 0 
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14. Untuk mengangkat status sosial `14. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

40 16 0 71,4 29,6 0 

 
15. Untuk meningkatkan gaya hidup 15. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

30 26 0 53,6 46,4 0 

 
16. Untuk mengisi Kesempatan kerja 16. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

54 2 0 96,4 3,6 0 

 
17. Atas Dorongan keluarga 17. A.Ya B. Tidak 

 

 

32 24 0 57,1 42,9 0 

 

18. Untuk memanfaatkan dana yang tidak terpakai 18. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

34 22 0 60,7 39,3 0 

 
 

19. Memerlukan pendidikan tinggi 20. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

40 16 0 71,4 28,6 0 

 
20. Menjadi lebih memudahkan 21. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

55 0 1 98,2 0 1,8 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 
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21. Lebih menarik dan menungtungkan 22. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

56 0 0 100 0 0 

22. Tidak memerlukan waktu dan tempat yang mengikat 23. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

53 2 1 94,6 3,6 1,8 

23. Kegiatan beriwausaha sangat menyenangkan 24. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

56 0 0 100 0 0 

 
24. Tidak mengganggu kegiatan belajar atau kegiatan keluarga 25. A.Ya B. Tidak 

 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

48 8 0 85,7 14,3 0 

. 

25. Kehidupan bermasyarakat lebih PD 26. A.Ya B. Tidak 
 

Jawaban Ya Jawaban Tdk Tidak Jawab % Ya % Tidak % Tdk Jwb 

52 4 0 92,9 7,1 0 
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