BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komunikasi

merupakan

aktivitas

dasar

manusia.

Dengan

berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain. Pentingnya
komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi
suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat
berjalan dengan lancar dan berhasil.
Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial
(social relationship). Paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling
berhubungan satu sama lain. Yang karena berhubungan

tersebut

menimbulkan interaksi sosial (social interactions). Komunikasi berlangsung
apabila antara orang - orang yang terlibat, terdapat kesamaan makna mengenai
suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang
sesuatu

yang dinyatakan

orang lain

kepadanya,

maka

komunikasi

berlangsung. Dengan kata lain, hubungan antara mereka itu bersifat
komunikatif. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengerti tentang sesuatu yang
dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi tidak berlangsung.
Dengan lain perkataan, hubungan antara orang - orang tersebut tidak
komunikatif. (Onong, 2010:3)
Dari hubungan dan interaksi – interaksi tersebut maka akan
menghasilkan yang namanya kerjasama. Kerjasama ini bisa terjadi antar dua
1

orang atau lebih dan bisa juga terjadi antar organisasi. Salah satu hal yang
sangat di perlukan dalam menyelenggarakan sebuah acara itu adalah adanya
kerjasama yang baik antar orang atau tim.
Event Organizer.
Event merupakan suatu bentuk peristiwa yang disengaja dan bukan
kejadian, karena secara sengaja diadakan atau diselenggarakan untuk suatu
tujuan tertentu. Erat hubungannya dengan kegiatan manusia sebagai makhluk
sosial serta interaksi sosial dalam komunikasi.
Sedangkan Event Organizer merupakan suatu tatanan penyelenggaraan
program atau peristiwa yang bertujuan melakukan promosi dan telah
diprogramkan atau dilakukan perencanaan serta evaluasi yang terperinci.
Event Organizer itu sendiri khususnya dalam Event music selain sebagai jasa
penyelenggara acara yang menjadi sumber hiburan dan informasi bagi
khalayak, juga berdiri untuk meraih audiens sebanyak-banyaknya sehingga
aspek rating sangat diperhitungkan sebagai ukuran gengsi suatu Event
Organizer tersebut. Event Organizer menjual jumlah audiensnya kepada
sponsorship.
Jumlah audiens yang banyak akan menjadi pertimbangan besar bagi
sponsorship untuk menggunakan jasa penyelenggara acara tersebut. Hal ini
terkait dengan strategi komunikasi yang ditawarkan oleh Event Organizer
tersebut. Event Organizer termasuk bisnis jasa yang menggunakan strategi
komunikasi dengan kuat untuk memposisikan jasanya. Sehingga dalam
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menyelenggarakan acara tersebut segala sesuatunya memang sudah di konsep
sedemikian rupa termasuk mengatur strategi komunikasi seperti apa yang
digunakan untuk mempublikasikan acara atau event tersebut. Jika strategi
komunikasi yang digunakan itu tepat dan sesuai, maka hasilnya pun nantinya
akan sesuai dengan konsep yang direncanakan.

Salah satu Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) yang bergerak dalam
bidang Event Organizer adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Campus
Music Progress (CAMP). UKM CAMP adalah salah satu kegiatan mahasiwa
yang bergerak di bidang Event Organizer khususnya musik. Dimana musik
merupakan salah satu hiburan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat
secara umum. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa suka
dengan yang namanya musik.

Bahkan sampai sekarang pun musik sangat dinikmati oleh semua
kalangan masyarakat. Karena itulah Event Organizer yang dibangun oleh para
mahasiswa khususnya di UKM CAMP ini juga makin diminati, karena
kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk membuat event
yang menarik untuk masyarakat. Seperti kalangan sponsorship yang ingin
memperkenalkan produknya lewat event music.

Dunia entertainment, khususnya musik memang menjanjikan. Setiap
acara musik, apalagi jika mendatangkan artis – artis ternama pasti akan
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mendatangkan pengunjung atau audiens yang tidak sedikit. Tak heran jika
event tersebut juga menjadi sarana promosi terutama oleh kalangan
sponsorship. Dari beragam jasa yang ditangani Event Organizer, saat ini yang
sedang berkibar adalah penyelenggaraan Event Organizer di bidang hiburan
musik. Dalam hal ini, keberhasilan membuat sebuah acara dipengaruhi oleh
teamwork yang baik dan solid.

Selain itu kegiatan UKM CAMP baik kegiatan atau event music
maupun kegiatan sosial lainnya diharapkan mampu menjadi corong maupun
tombak untuk mengenalkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo kepada
masyarakat luas dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga
masyarakat tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, merupakan
perguruan tinggi yang berkualitas ditunjang dengan aktifitas mahasiswa yang
dapat memberikan hiburan kepada masyarakat dan juga membantu beberapa
institusi atau perusahaan dalam menyelenggarakan sebuah acara khususnya
acara atau event music.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian Event Organizer diatas
bahwa Event Organizer adalah suatu tatanan penyelenggaraan program/
peristiwa yang bertujuan melakukan promosi dan telah diprogramkan atau
dilakukan perencanaan serta evaluasi yang terperinci. Ini merupakan salah
satu strategi promosi untuk menarik konsumen (masyarakat) sehingga akan
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menjadikan konsumen loyal terhadap Universitas Muhammadiyah Ponorogo
dengan

cara

merekomendasikan

keluarga,

saudara

bahkan

akan

merekomendasikan orang lain untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi
tersebut. Selain daripada itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap persyarikatan Muhammadiyah.
Kegiatan - kegiatan juga sebagai media promosi Universitas
Muhammadiyah Ponorogo melalui kegiatan UKM CAMP yang telah
dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengambil judul “ Strategi komunikasi pemasaran Event Organizer Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Campus Music Progress (CAMP) Universitas
Muhammadiyah

Ponorogo

dalam

meningkatkan

kerjasama

dengan

sponsorship ”
Menurut peneliti, penelitian ini sangat penting karena di dalam Event
Organizer itu sendiri terdapat sebuah strategi komunikasi. Dimana di dalam
strategi tersebut terdapat banyak sekali orang dengan tugas dan tanggung
jawab masing – masing di beberapa bidang. Apabila dalam strategi tersebut
ada salah satu bidang yang mengalami masalah maka dampaknya akan
berpengaruh pada semua bidang dalam satu tim Event Organizer tersebut.
Yang membuat peneliti tertarik meneliti hal tersebut karena peneliti
ingin mengetahui bagaimana strategi serta kerjasama yang baik dalam
melaksanakan sebuah Event Organizer tersebut, agar Event – Event yang
dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan Planning yang telah dibuat dan
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disepakati. Selain itu bagaimana dari strategi tersebut menghasilkan hasil yang
maksimal serta mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan perhitungan
yang telah dianggarkan bersama.
Selain itu, Event Organizer Campus Music Progress (CAMP) harus
meningkatkan produktifitas dan kualitasnya mengingat hasil rating masih
menjadi acuan para sponsorship untuk menentukan partner dalam bekerja
karena bagaimanapun juga jasa penyelenggara acara atau Event Organizer itu
sendiri mendapatkan keuntungan melalui sponsorship sebagai sumber
pemasukannya. Kreatifitas serta tanggung jawablah yang sangat dituntut
ketika tergabung dalam sebuah Event Organizer. Karena seluruh kreatifitas
serta konsep acara yang telah disepakati bersama akan mempengaruhi jumlah
penonton.

B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini
peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :
Bagaimana strategi komunikasi pemasaran Event Organizer UKM Campus
Music Progress (CAMP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam
meningkatkan kerjasama dengan sponsorship.
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C. TUJUAN PENELITIAN
Bertitik tolak pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran Event Organizer UKM
Campus Music Progress (CAMP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo
dalam meningkatkan kerjasama dengan sponsorship.

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai
berikut :
1.

Secara teoritis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
terhadap pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam
menentukan strategi komunikasi.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan
khususnya bidang komunikasi yang diterapkan di dalam
menentukan strategi komunikasi.

2.

Secara praktis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu
informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya
strategi komunikasi yang ada hubungannya dengan Program
Studi Ilmu Komunikasi.
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b.

Untuk membantu masyarakat demi menghindari kesalah
pahaman persepsi dari sebuah pesan yang disampaikan
komunikator yang berbeda pendapat.

c.

Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar strata satu
(S1) pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.

E. PENEGASAN ISTILAH
1.

Strategi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan
rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
Menurut

Morissan,

model

pilihan

strategi

melihat

bagaimana

komunikator memilih diantara berbagai strategi pesan untuk mencapai
suatu tujuan, sedangkan model desain pesan memberikan perhatiannya
pada bagaimana komunikator membangun pesan untuk mencapai tujuan.
(Morissan, 2013 : 50)
Dalam pelaksanaan kegiatan apapun pasti membutuhkan strategi.
Seperti dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh UKM Campus Music
Progress (CAMP). Strategi merupakan kunci utama Event Organizer
Campus

Music

Progress

(CAMP)

kegiatannya untuk menarik masyarakat.
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dalam

melaksanakan

setiap

2.

Komunikasi
Menurut Onong Uchjana Effendy komunikasi adalah proses
penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu,
mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung)
ataupun tidak langsung (melalui media). Komunikasi adalah suatu proses
penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) dari suatu pihak ke pihak
lain. (Onong, 2013:9)
Seperti yang sudah ada dalam definisi diatas bahwa kalau dua orang
terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka
komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna
mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang di pergunakan
dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna.
Dengan kata lain perkataan, mengerti bahasanya saja belum tentu
mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan
kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya,
selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari
bahan yang dipercakapkan.
Akan tetapi, pengertian komunikasi yang dipaparkan diatas dasar,
dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung
kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal
karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain
mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia
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menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau
kegiatan.
Selain itu komunikasi merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi
individu, relasi, kelompok, organisasi dan masyarakat. Komunikasi
merupakan

garis

komunikasi

yang menghubungkan

sebagai

sarana

untuk

manusia

dengan

mengekspresikan

dunia,

diri

dan

mempengaruhi orang lain. Karena itu, jika manusia tidak berkomunikasi
maka dia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan sesama
dalam

kelompok,

organisasi,

dan

masyarakat.

Komunikasi

memungkinkan manusia untuk mengkoordinasikan semua kebutuhannya
dengan dan bersama orang lain.
Komunikasi meliputi respons terhadap pesan yang diterima lalu
menciptakn pesan baru, karena setiap orang berinteraksi dengan orang
lain melalui proses penciptaan dan interpretasi pesan yang dikemas dalam
bentuk simbol atau kumpulan simbol bermakna yang sangat berguna.
Menurut Ruben & Stewart, komunikasi meliputi proses adaptasi
terhadap orang dan lingkungan. Melalui proses itu manusia menciptakan
dan menginterpretasi pesan tidak hanya sebagai individu tetapi kelompok,
relasi dengan sesama, atau organisasi sebagai wujud relasi dengan
lingkungan yang menjadi kepentingannya dengan manusia. (Ruben &
Stewart, 2011)
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3.

Strategi Komunikasi Pemasaran
Strategi komunikasi menurut Onong merupakan pencampuran antara
perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen
komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan
bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata
pendekatannya bisa berbeda – beda tergantung pada suatu kondisi dan
situasi. (Onong, 2010 : 301)
Strategi komunikasi merupakan perencanaan, taktik, rancangan, dan
cara yang dipergunakan untuk melancarkan proses komunikasi,
memperhatikan semua bagian yang ada dalam mencapai suatu tujuan
yang diinginkan. Maka jika dikaitkan dengan masalah penelitian, strategi
komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.
Strategi

komunikasi

merupakan

sangat

penting

untuk

mempertahankan image perusahaan atau organisasi dan prosesnya
mengarahkan pada tujuan untuk menjaga hubungan dengan relasi dan
pelanggan atau konsumen. Menurut Onong fungsi strategi komunikasi
yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bertujuan untuk
mendapatkan hasil yang terbaik.
Pemasaran adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh
perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk
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mempertahankan kelangsunan hidup usahanya. Pemasaran merupakan
sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk
merencanakan,

menentukan

harga,

mempromosikan

dan

mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat
mencapai tujuan organisasi.
Strategi pemasaran merupakan logika pemasaran dimana unit bisnis
berharap untuk menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan dari
hubungannya

dengan

konsumen

atau

klien.

Dalam

proses

mengkomunikasikan produk atau jasa ke pasar sasaran, sangat perlu
diperhatikan oleh pemasar yaitu tema dan isi pesan yang harus
disampaikan.
4.

Pengertian Event Organizer (EO)
Menurut Sofie Beatrix, Event Organizer adalah suatu tatanan
penyelenggaraan program atau peristiwa yang bertujuan melakukan
promosi dan telah diprogramkan atau dilakukan perencanaan serta
evaluasi yang terperinci. EO yang professional adalah EO yang dapat
memberikan ide-ide kreatif dan dapat memberikan solusi-solusi yang
inovatif kepada klien untuk mempromosikan produk mereka. Yang paling
penting dalam membuat acara atau event adalah dapat menterjemahkan
maksud dan tujuan dari klien ke dalam sebuah event. EO harus memiliki
jiwa team work yang sangat kuat karena ini akan mempengaruhi dalam
membuat event.(Sofie, 2010:1)
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Dalam Event Organizer unit kegitatan mahasiswa Campus Music
Progress (CAMP) sangat memperhitungkan ide serta kreatifitasnya untuk
menentukan konsep yang akan digunakan dalam setiap event atau
kegiatannya.
5.

UKM CAMP

UKM CAMP adalah salah satu kegiatan mahasiwa yang bergerak di
bidang Event Organizer khususnya musik. Dimana musik merupakan
salah satu hiburan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat secara
umum. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa suka dengan
musik.

Karena UKM CAMP ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang
bernaung dibawah kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo, maka
cara kerja mahasiswa dalam menjalankan kegiatan mereka khususnya
dalam Event Organizer itu sendiri, mereka lebih mengedepankan konsep
kerjasama dengan pihak lain seperti sponsorship. Sehingga semua
mahasiswa yang tergabung di dalam Event Organizer UKM CAMP bisa
sama – sama belajar tentang bagaimana menjalankan dan mengkonsep
sebuah acara atau event itu supaya bisa berhasil dengan sukses serta
sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bersama.
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6.

Sponsorship

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sponsorship adalah
orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, memprakarsai,
mengusulkan, dan menyelenggarakan) suatu kegiatan tertentu. (KBBI,
2011:1335).

Sponsorship merupakan salah satu orang atau perusahaan yang ikut
bertanggung jawab atas semua kegiatan yang diadakan secara kerjasama.
Salah satu strategi Event Organizer Campus Music Progress (CAMP)
adalah mengajak kerjasama dengan pihak sponsorship untuk ikut
mendukung setiap acara yang diadakan. Kerjasama merupakan salah satu
hal terpenting dalam mengadakan suatu acara. Oleh karena itu Event
Organizer Campus Music Progress (CAMP) selalu berupaya memberikan
yang terbaik untuk sponsorship agar terjalin kerjasama yang saling
menguntungkan antar semua pihak.

F. LANDASAN TEORI

1.

Strategi
Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani strategia berarti “keahlian
militer”. Dalam lingkungan militer “strategi” menjelaskan manuver
pasukan ke suatu posisi sebelum musuh berada di posisi ini. Jadi, untuk
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manuver pasukan ini diperlukan “gelar pasukan” sebagai persiapan
terakhir untuk menduduki posisi musuh, dan jika pasukan telah terlibat
kontak dengan musuh, maka pusat perhatian pasukan diletakkan pada
“taktik”. Jadi, ketika kita bicara tentang strategi, maka kegiatan utamanya
adalah pengerahan musuh.
Jika logika itu diterapkan dalam dunia bisnis, maka yang
dimaksudkan dengan pasukan adlah “sumber daya manusia”. Kita juga
dapat

mengatakan

“strategi”

menjelaskan

cara

bagaimana

kita

mempengaruhi suatu kebijakan. Bagi seorang para ahli perang seperti
Clausewitz, “perang” merupakan cara lain untuk melanjutkan hubungan
kerjasama, dengan kata “perang” merupakan strategi untuk memelihara
hubungan kerjasama. Belakangan ini strategi diadaptasikan lagi ke dalam
lingkungan bisnis modern. Kata strategos bermakna sebagai :


Keputusan untuk melakukan suatu tindakan dalam jangka panjang
dengan segala akibatnya.



Penentuan tingkat kerentanan posisi kita dengan posisi para pesaing
(ilmu perang dan bisnis).



Pemanfaatan sumber daya dan penyebaran informasi yang relatif
terbatas terhadap kemungkinan penyadapan informasi oleh para
pesaing.
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Penggunaan fasilitas komunikasi untuk penyebaran informasi yang
menguntungkan berdasarkan analisis geografis dan topografis.



Penemuan titik – titik kesamaan dan perbedaan penggunaan sumber
daya dalam pasar informasi.
Ada baiknya kita bersama – sama menelaah beberapa definisi strategi

berikut ini :
1.1. “AlKitab” Dari George Steiner
George Steiner, seorang professor dan salah satu pendiri The
California Management Review, tokoh kunci yang dianggap paling
jelas menerangkan asal usul dan pengembangan perencanaan
strategis, menulis sebuah buku berjudul Strategy Of Planning. Steiner
kemudian semakin dikenal sebagai seorang ahli perencanaan strategis
berkat buku yang oleh mahasiswa dan ilmuwan dia tentang strategi
perencanaan dianggap sebagai “Alkitab”. Steiner tidak repot
menentukan strategi, kecuali dalam catatan terakhir pada bukunya,
dia mengatakan bahwa strategi merupakan satu – satunya cara untuk
melawan pesaing aktual atau melawan pihak lain yang diperkirakan
akan bergerak ke arah atau akan masuk ke dalam persaingan.
Beberapa definisi dari Steiner tentang strategi meliputi :


Strategi adalah apa yang dilakukan oleh manajemen puncak
karena hal itu sangat penting bagi organisasi.

16



Strategi mengacu pada dasar keputusan yang terarah, yaitu
demi tercapainya tujuan dan misi.



Strategi terdiri dari tindakan penting yang diperlukan untuk
mewujudkan arah yang akan dicapai.



Strategi menjawab apa yang harus organisasi lakukan.



Strategi menjawab apa yang pada akhirnya kita harus cari dan
bagaimana seharusnya kita mencapainya.

1.2. Henry Mintzberg Dan Perencanaan Strategis
Henry Mintzberg, dalam bukunya berjudul The Rise and Fall of
Strategic Planning (1994), menunjukkan bahwa orang menggunakan
term “strategi” dalam beberapa cara berbeda namun pada umumnya
mencakup empat makna :
a. Strategi adalah rencana, “bagaimana”, suatu cara untuk
mendapatka sesuatu dari sini atau dari sana.
b. Strategi adalah pola tindakan dari waktu ke waktu misalnya,
sebuah perusahaan yang secara teratur memasarkan produknya
yang sangat mahal sehingga harus menggunakan strategi highend (dari awal sampai akhir tetap mahal demi menjamin nama
produk).
c. Strategi adalah suatu posisi yang mencerminkan keputusan untuk
menawarkan produk atau jasa tertentu dipasar tertentu.
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d. Strategi adalah perspektif terhadap visi dan arah terhadap visi.
Jadi, strategi merupakan suatu keputusan yang tepat, jelas,
komprehensif, valid atau apapun namanya, sebagai dasar filosofis
dan praktis bagi kita untuk berpikir, berperilaku, beraktivitas, dan
bertindak.
1.3. Kenneth Andrews Dan Dua Strategi
Kenneth Andrews menyajikan definisi panjang tentang strategi
dalam bukunya The Concept Of Corporate Strategy. Kata Andrews
“Strategi perusahaan adalah pola dari suatu keputusan yang sangat
menentukan dan dapat mengungkapkan arah, sasaran dan tujuan
melalui penetapan kebijakan dan rencana utama perusahaan untuk
mencapai tujuan ini; keputusan untuk menetapkan jangkauan bisnis
perusahaan yang harus dikejar, jenis pengorganisasian sumber daya
manusia agar dapat “menjadi SDM yang berkualitas,” kontribusi
ekonomi maupun nonekonomi untuk berbagai pihak seperti kepada
para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.”
Definisi Andrews tersebut secara jelas mengantisipasi apa yang
pernah ditulis Mintzberg tentang pola, perencanaan, dan perspektif.
Andrews juga membedakan antara : (1) “Strategi perusahaan” sebagai
strategi untuk menentukan jenis bisnis dimana perusahaan tersebut
akan bersaing; dengan (2) “Strategi bisnis” sebagai strategi persaingan
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yang ditentukan perusahaan untuk menentukan bagaimana cara
bersaing secara sehat dalam jenis bisnis dari perusahaan tersebut.
Dengan demikian, “Dua strategi” yang dikatakan Andrews,
merupakan bentuk antisipasi untuk meraih suatu “posisi” strategis
seperti yang diungkapkan Mintzberg.
1.4. Michael Porter Dan Strategi Kompetitif
Singkatnya Porter berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan
posisi kompetitif, tentang tampilan anda yang berbeda di mata para
pelanggan, tentang nilai tambah dari produk anda karena anda
menggabungkan beberapa hal yang berbeda dari produk yang
ditampilkan oleh para pesaing anda. Dalam buku sebelumnya, Porter
ingin mengatakan bahwa strategi merangkul perencanaan dan posisi,
dan inilah ciri khas dari karya – karya Porter tentang strategi
kompetitif dan bukan tentang strategi pada umumnya.
1.5. Kepner – Tregoe Dan Strategi Manajemen Puncak
Tregoe dan John Zimmerman dari Kepner – Tregoe, Inc.,
mendefinisikan strategi sebagai “kerangka kerja yang membimbing
orang – orang untuk memilih dan menentukan sifat dan arah dari
sebuah organisasi.” Pada akhirnya, inti strategi adalah untuk memilih
produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pasar.
(Alo Liliweri, 2011:238)
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Selain itu, Strategi komunikasi merupakan teori kumpulan tindakan
karena membahas kognitif secara khusus. Model pilihan strategi melihat
bagaimana komunikator memilih diantara berbagai strategi pesan untuk
mencapai suatu tujuan, sedangkan model desain pesan memberikan
perhatiannya pada bagaimana komunikator membangun pesan untuk
mencapai tujuan. (Morissan, 2013 : 50)
2.

Komunikasi
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication berasal
dari kata Latin Communicatio, dan bersumber dari kata communis yang
berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.
Menurut Carl I. Hovland, Ilmu komunikasi adalah upaya yang
sistematis untuk merumuskan secara tegar asas – asas penyampaian
informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hovland diatas
menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan
saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat
umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude) yang dalam
kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat
penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus mengenai pengertian
komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah
proses mengubah perilaku orang lain (communication is the process to
modify the behavior of other individuals).(Onong, 2013:10)
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Akan tetapi orang akan dapat mengubah sikap, pendapat, atau
perilaku orang lain apabila komunikasinya itu memang komunikatif
seperti di uraikan diatas.
Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan
secara efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma
yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure
And Function Of Communication In Society. Lasswell mengatakan bahwa
cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab
pertanyaan sebagai berikut : “Who Says What In Which Channel To
Whom With What Effect?”
Paradigma Lasswell diatas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi
lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni :
 Komunikator (communicator, source, sender)
 Pesan (message)
 Media (channel, media)
 Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient)
 Efek (effect, impact, influence)
Jadi, berdasarkan paradigm Lasswell tersebut, komunikasi adalah
proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui
media yang menimbulkan efek tertentu.
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Lasswell menghendaki agar komunikasi dijadikan objek studi ilmiah,
bahkan setiap unsure diteliti secara khusus. Studi mengenai komunikator
dinamakan control analysis; penelitian mengenai pers, radio, televisi,
film, dan media lainnya disebut media analysis, penyelidikan mengenai
pesan dinamai content analysis, audience analysis adalah studi khusus
tentang komunikan, sedangkan effect analysis merupakan penelitian
mengenai efek atau dampak yang ditimbulkan oleh komunikasi.
Demikian kelengkapan unsur komunikasi menurut Harold Lasswell yang
mutlak harus ada dalam setiap prosesnya. (Onong, 2013:11)
Seperti ilmu – ilmu lainnya, ilmu komunikasi pun menyelidiki gejala
komunikasi. Tidak hanya dengan pendekatan secara ontologis (apa itu
komunikasi), tetapi juga secara aksiologis (bagaimana berlansungnya
komunikasi yang efektif) dan secara epistemologis (untuk apa komunikasi
itu dilaksanakan).
Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian
pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain
(komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan lain –
lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan,
kepastian, keragu – raguan, kekhawatiran, keberanian, kegairahan, dan
sebagainya yang timbul dari lubuk hati.
Adakalanya seseorang menyampaikan buah pikirannya kepada orang
lain tanpa menampakkan perasaan tertentu. Pada saat ini seseorang
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menyampaikan perasaannya kepada orang lain tanpa pemikiran. Tidak
jarang pula seseorang menyampaikan pikirannya disertai perasaan
tertentu, disadari atau tidak disadari. Komunikasi akan berhasil apabila
pikiran disampaikan dengan menggunakan perasaan yang di sadari,
sebaliknya komunikasi akan gagal jika sewaktu menyampaikan pikiran,
perasaan tidak terkontrol.
Pikiran bersama perasaan yang akan disampaikan kepada orang lain
itu oleh Walter Lippman dinamakan picture in our head, dan oleh Walter
Hagemann disebut Bewustseinsinhalte. Yang menjadi permasalahan ialah
bagaimana caranya agar “gambaran dalam benak” dan “isi kesadaran”
pada komunikator itu dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan
oleh komunikan. Mengenai persoalan tersebut dapat dijelaskan dengan
penelaahan terhadap prosesnya.
3.

Strategi Komunikasi Pemasaran
Pemasaran adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh
perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk
mempertahankan kelangsunan hidup usahanya. Pemasaran merupakan
sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk
merencanakan,

menentukan

harga,

mempromosikan

dan

mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat
mencapai tujuan organisasi.

23

Strategi pemasaran merupakan logika pemasaran dimana unit bisnis
berharap untuk menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan dari
hubungannya

dengan

konsumen

atau

klien.

Dalam

proses

mengkomunikasikan produk atau jasa ke pasar sasaran, sangat perlu
diperhatikan oleh pemasar yaitu tema dan isi pesan yang harus
disampaikan.
Hubungan antara strategi dengan pemasaran.
Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi
perusahaan maupun organisasi dimana strategi pemasaran merupakan
suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga
didukung oleh pendapat Swastha. “Strategi adalah serangkaian
rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan
atau organisasi harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.” Strategi
pemasaran tidak hanya diperuntukkan bagi usaha berskala besar saja.
Usaha

kecil

juga

membutuhkan

strategi

pemasaran

untuk

mengembangkan usahanya, karena sering kali pada saat kondisi kritis
justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap
pendapatan masyarakat.
Menurut W.Y. Stanton pemasaran adalah sesuatu yang meliputi
seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan
dan

menentukan

harga

sampai
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dengan

mempromosikan

dan

mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan
pembeli atau pelanggan.
Hubungan strategi dan pemasaran menjadi penting dalam dunia
bisnis seperti Event Organizer, karena pada hakikatnya hubungan
inimerupakan langkah – langkah kreatif yang berkesinambungan yang
diupayakan oleh sebuah perusahaan guna mencapai target pemasaran
terbaik dalam rangka mewujudkan kepuasan konsumen secara
maksimal.
Strategi merupakan daya kreatifitas dan daya cipta (inovasi) serta
merupakan cara pencapaian tujuan yang sudah ditentukan oleh suatu
perusahaan atau organisasi. Melalui strategi ini sebuah proses
pemasaran yang baik dapat dipertahankan, memberikan cara – cara yang
baru yang membuat para pelanggan senantiasa menemukan keunikan
dalam produk maupun jasa, hal ini merupakan salah satu strategi yang
dibutuhkan dalam pemasaran.
Berdasarkan definisi tersebut proses pemasaran dimulai dari
menemukan apa yang diinginkan konsumen, sehingga akhirnya
pemasaran memiliki tujuan yaitu :


Konsumen mengetahui secara detail produk amaupun jasa yang kita
hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan
mereka atas produk maupun jasa yang dihasilkan.
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Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang
berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran meliputi
berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk atau jasa,
desain produk atau jasa, promosi produk atau jasa, mengiklan
produk atau jasa, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman
produk atau pelaksanaan jasa agar bisa diterima konsumen dengan
cepat dan tepat.



Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga
produk atau jasa cocok dengan permintaan konsumen.
Selain itu didalam strategi komunikasi pemasaran sangat diperlukan

yang

namanya

Marketing

Communication,

yaitu

menciptakan,

mengelola, dan mengevaluasi pesan dari produk atau jasa yang telah
dihasilkan, dimana setiap informasi dan pengalaman memberikan
dampak bagaimana suatu produk atau jasa tersebut dapat diterima
ditengah masyarakat. Marketing Communication tidak bisa dilepaskan
dari bauran pemasaran yang didalamnya ada 4 komponen (4P), antara
lain :


Product (produk yang bermutu)



Price (harga yang kompetitif)



Place (tempat yang strategis)



Promotion (promosi yang gencar)
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Dari paparan diatas salah satu dari strategi pemasaran yang sering
dilakukan oleh suatu perusahaan adalah dengan cara melakukan
penyebaran pemasaran itu sendiri atau sering disebut bauran pemasaran.
Karena pemasaran bukanlah ilmu pasti seperti keuangan, teori
bauran pemasaran juga terus berkembang. Pemasaran lebih dipandang
sebagai seni daripada ilmu., maka seorang ahli pemasaran lebih banyak
bergantung kepada keterampilan pertimbangan dalam membuat
kebijakan alih – alih berorientasi pada ilmu tertentu. Metode pemasaran
klasik 4P diatas juga berlaku juga untuk pemasaran melalui internet
meskipun dalam internet pemasaran dilakukan dengan banyak metode
lain yang sangat sulit diimplementasikan diluar dunia maya.
Selain itu, Marketing Communication adalah tahap kolektif untuk
semua tipe variasi perencanaan suatu pesan yang digunakan untuk
membangun suatu merek, antara lain :
1. Branding.
Branding

merupakan

kumpulan

kegiatan

komunikasi

yang

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses membangun dan
membesarkan nama atau merek. Branding dengan arti lain adalah
memperkuat merek produk maupun jasa. Tanpa dilakukannya
komunikasi kepada konsumen atau klien yang disusun dan
direncanakan dengan baik, maka sebuah merek tidak akan dikenal
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dan tidak mempunyai arti apa – apa lagi konsumen atau target
konsumennya.
2. Advertising (Periklanan)
Periklanan adalah segala bentuk penyajian bukan pribadi dan
promosi tentang gagasan, barang atau jasa yang dibayar oleh
sponsor tertentu. (Kotler, 2010 : 111)
3. Public Relations.
Public Relations adalah fungsi manajemen yang menyatakan,
membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan
antara organisasi dengan berbagai macam publik, dimana hal
tersebut dapat menentukan sukses atau gagalnya organisasi. Dari
pengertian tersebut dapat dinyatakan pula bahwa Public Relations
merupakan fungsi

manajemen yang menggunakan upaya atau

kegiatan yang berencana dengan tujuan membentuk dan memelihara
hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik.
4.

Event Organizer
Event Organizer adalah suatu tatanan penyelenggaraan program atau
peristiwa yang bertujuan melakukan promosi dan telah diprogramkan atau
dilakukan perencanaan seta evaluasi yang terperinci. EO yang
professional adalah EO yang dapat memberikan ide-ide kreatif dan dapat
memberikan

solusi-solusi

yang

inovatif

kepada

clien

untuk

mempromosikan prodak mereka. Yang paling penting dalam membuat
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acara atau event adalah dapat menterjemahkan maksud dan tujuan dari
clien ke dalam sebuah event. EO harus memiliki jiwa team work yang
sangat kuat karena ini akan mempengaruhi dalam membuat event.
Memang, setiap kali menyelenggarakan sebuah event, secara
otomatis waktu, tenaga, dan pikiran akan tersita karena padatnya
pekerjaan. Belum lagi kekhawatiran terjadinya kesalahan sehingga acara
tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tetapi, begitu melihat sebuah
acara yang kita buat berlangsung sukses, gemuruh tepuk tangan para
audiens, senyum lebar pengisi acara, gemerlap lighting, dan kepulan dry
ice yang menari indah di atas panggung / stage dengan alunan musik
seolah kita ingin berkata “bagian itu lo yang kita buat”.
Momen seperti itu sungguh membuat kita bangga. Momen itu
membangkitkan semangat, memberikan energi, dan memberikan motivasi
kepada seluruh crew atau tim dalam sebuah event untuk mempersiapkan
dan melaksanakan setiap tugasnya hingga mencapai garis finish, bahkan
untuk tugas yang paling sulit sekali pun. Kerja keras dan hal – hal sulit
apapun yang dialami, baik saat mempersiapkan dan melangsungkan
acara, akan terbayar lunas berganti kegembiraan dan kebanggaan. Bagian
itulah hasil karya cipta seorang manajer event yang cakap mengolah seni
kreasinya dengan memperhatikan semua detail, melibatkan tim yang
solid, dan mengelolanya dengan baik.
Mengenali diri sebagai penyelenggara Event Organizer (EO) :
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1. Strenghts (kekuatan)
2. Weakness (kelemahan)
3. Opportunities (peluang)
4. Threats (ancaman)
Aspek – aspek penting dalam Event Organizer (EO) :
1.

Planning (Perencanaan)
a. Rencana awal, analisa, dan penetapan
b. Pembuatan rencana kerja
c. Gambaran awal rancangan kerja
d. Resiko

2.

Ide dan Inovasi
Seorang Event Organizer harus mempunyai ide kreatif dan
mempunyai banyak inovasi untuk membuat acara yang selalu
mempunyai nuansa baru.

3.

Proposal
a. Bentuk proposal
b. Design proposal
c. Inti proposal : Maksud, Tujuan, dan Estimasi dana
d. Media tambahan
e. Evaluasi proposal
f. Penyampaian dan presentasi

4.

Sponsorship
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a. Kategori sponsorship
b. Bentuk kerjasama : Sharing Product, Perjanjian, dan MOU
(Memorandum Of Understanding) atau Kontrak kerjasama.
c. Kontribusi (timbal balik)
d. Kepercayaan
e. Tanggung jawab
f. Teknik jangka panjang (kerjasama dengan sponsor)
5.

Teknik Promosi
a. Survey
b. Target
c. Percetakan (produksi)
d. Media elektronik
e. Perijinan

6.

Teknik Dek Dok
a. Sesuai konsep
b. Update inovasi
c. Tata dekorasi panggung
d. Multimedia dan kamera
e. Lighting
f. Efektif

7.

Perlengkapan
a. Panggung/ Stage
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b. Sound system dan alat musik
c. Lighting
8.

Guest Star
a. Tema acara
b. Fee Guest Star
c. Akomodasi : Transportasi, Penginapan, Konsumsi, Guide Artis
(pemandu artis)

9.

Perijinan dan Keamanan
a. Jenis event
b. Pemda (Pemerintah Daerah)
c. Kepolisian
d. DLLAJ (Daerah Lalu Lintas Angkutan Jalan)
Teknik dasar membuat event :

1. Menentukan tema
2. Menentukan waktu dan tempat
3. Menentukan konsep dasar (konsep acara, konsep panggung, dll.)
4. Menentukan pengisi acara
5. Menentukan bintang tamu (Guest Star)
6. Menentukan Mc
5.

Strategi dalam Event Organizer
Strategi yang paling diperlukan dalam Event Organizer adalah ide
dan kreatifitas penyelenggara acara. Menurut Sofie Beatrix, hal yang
32

paling utama dalam membuat perencanaan acara adalah menyelami dan
menyenangi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan baik. Rancangan
acara yang dilihat oleh masyarakat akan tampak dari kemampuan
penyelenggara

acara

dalam

mengkonsep

seluruh

pilihan

dan

menggabungkan ide – ide tentang kemasan acara dan pengisi acara.
Untuk mendapatkan sebuah kemasan acara yang menyeluruh, ide –
ide bagus bisa diperoleh dari banyak sumber dan tempat. Cara lain untuk
mendapatkan ide dan kreatifitas adalah dengan membiarkan pikiran kita
menngamati dan membaca situasi yang ada di masyarakat. Ide dan
kreatifitas harus selalu update atau baru sesuai dengan keadaan dan
situasi yang terjadi di masyarakat. (Sofie, 2010:16)
Permainan kreatifitas yang detail sangat membantu jika tim
dilibatkan, mulai dari Event Organizer maupun orang – orang yang
mendukung acara untuk membentuk sebuah acara yang memiliki
keruntutan dan kesatuan yang menyeluruh yang sesuai dengan konsep
yang telah direncanakan.
6.

Sponsorship

Sponsorship disebut sebagai orang atau perusahaan yang membantu
menyelenggarakan suatu acara apapun terutama dalam hal pendanaan.
Tetapi biasanya sponsorship itu sendiri tidak hanya mensupport dalam hal
pendanaan tetapi juga mensupport atau membantu dengan menggunakan
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produk - produk mereka. Jika menggunakan produk maka system yang
digunakan untuk kerjasama adalah Sharring product. Sharring Product
disini adalah dimana seorang penyelenggara acara bekerjasama dengan
pihak sponsorship untuk menawarkan atau menjual produk tersebut
kepada masyarakat

yang ikut

berpartisipasi

dalam acara

yang

diselenggarakan.

7.

Komunikasi Organisasi
Organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasi aktivitas dan
mencapai tujuan bersama atau bisa juga diartikan sebagai sekelompok
orang yang terstruktur demi mencapai sebuah tujuan. Dikatakan
merupakan sistem karena organisasi itu terdiri dari berbagai bagian yang
saling bergantung satu sama lain.
Ada beberapa elemen yang terdapat dalam organisasi, antara lain :
7.1. Struktur Sosial
Struktur sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang ada
antara partisipan didalam organisasi. Menurut Davis (Scott, 1981)
struktur sosial dapat dipisahkan menjadi dua komponen yaitu :
Struktur normatif, mencakup nilai, norma dan peranan yang
diharapkan. Sedangkan norma adalah aturan umum mengenai tingkah
laku yang dapat digunakan pedoman untuk mengejar tujuan.
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Komponen yang kedua adalah Struktur tingkah laku. Komponen
ini berfokus kepada tingkah laku yang dilakukan manusia. Tingkah
laku yang diperlihatkan manusia dalam organisasi ini mempunyai
karakteristik umum yang merupakan pola atau jaringan tingkah laku.
7.2. Partisipan
Partisipan organisasi adalah individu- individu yang memberikan
kontribusi kepada organisasi. Semua individu berpartisipasi lebih
daripada suatu organisasi dan keterlibatannya pada masing – masing
organisasi tersebut sangat bervariasi. Tingkat ketrampilan dan
keahlian yang dibawa partisipan ke dalam organisasi sangat berbeda –
beda. Oleh karena itu susunan struktural dalam organisasi mestilah
dirancang untuk disesuaikan dengan tingkat ketrampilan.
7.3. Tujuan
Konsep tujuan organisasi adalah yang paling penting dalam
mempelajari organisasi. Ahli analisis mengatakan bahwa tujuan
sangat diperlukan dalam memahami organisasi. Bagi kebanyakan
analisis, tujuan merupakan suatu titik sentral petunjuk dalam
menganalisis organisasi. Tujuan dibatasi sebagai suatu konsepsi akhir
yang

diingini

atau

kondisi

yang

partisipan

usahakan

mempengaruhinya, melalui penampilan aktivitas tugas – tugas
mereka.
7.4. Teknologi
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Yang dimaksud teknologi adalah penggunaan mesin – mesin atau
perlengkapan mesin dan juga pengetahuan teknik dan ketrampilan
partisipan. Tiap – tiap organisasi mempunyai teknologi dalam
melakukan pekerjaannya. Semua organisasi mempunyai teknologi
tetapi bervariasi dalam teknik atau kemanjuran dalam memproduksi
hasil yang diinginkan. Beberapa teori yang sangat menarik dan kerja
empiris akhir – akhir ini memusatkan pada saling hubungan antara
karakteristik teknologi dan bentuk stuktur organisasi.
7.5. Lingkungan
Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi,
kebudayaan dan lingkungan sosial, terhadap mana organisasi tersebut
harus menyesuaikan diri. Tidak ada organisasi yang sanggup
mencukupi kepentingan dirinya sendiri. Semuanya tergantung pada
lingkungan sistem yang lebih besar untuk dapat terus hidup.
Parson (Scott, 1981) telah memberikan perhatiannya terhadap
pentingnya hubungan diantara tujuan organisasi dengan lingkungan
masyarakat

yang

mengharapakan

lebih

dukungan

luas.
sosial

Suatu
bagi

organisasi
aktifitasnya

mungkin
untuk

merefleksikan nilai – nilai masyarakat pada fungsinya.
Selain elemen – elemen dalam organisasi ada juga yang namanya
karakteristik organisasi antara lain :
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a.

Dinamis
Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus – menerus
mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan baru
dilingkungannya. Dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan
lingkungan yang selalu berubah tersebut. Sifat dinamis ini pertama
kali

disebabkan

karena

adanya

perubahan

ekonomi

dalam

lingkungannya. Semua organisasi memerlukan sumber keuangan
untuk melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu kondisi ekonomi
mempengaruhi secara tajam pada kehidupan organisasi.
Faktor kedua adalah perubahan pasaran. Kebanyakan organissi
pasarannya adalah hasil produksi atau pelayanan. Karena pasaran itu
tergantung kepada langganan yang menggunakannya maka organisasi
harus sensitif terhadap perubahan sikap langganannya.
Faktor ketiga adalah perubahan kondisi sosial. Karena suatu
organisasi tergantung pada bakat dan inisiatif manusia, maka
organisasi mesti tetap dinamis untuk menyesuaikan diri dengan
perubahan kondisi sosial. Jika kondisi sosial berubah, maka organisasi
juga harus berubah.
Faktor terakhir adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi
yang terjadi dalam masyarakat akan memberikan dampak pada
organisasi. Misalnya, kalau dalam masyarakat sudah tersedia banyak
mesin alat produksi yang baru yang dapat lebih menghemat biaya dan
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tenaga

maka

organisasi

hendaknya

berusaha

untuk

dapat

menggunakan teknologi tersebut demi untuk efisiensi organisasinya.
b.

Memerlukan Informasi
Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Dengan
adanya informasi bahan mentah dapat diolah menjadi hasil produksi
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk mendapatkan
informasi adalah melalui proses komunikasi. Oleh karena itu
komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Informasi
yang dibutuhkan tersebut baik dari dalam organisasi maupun dari luar
organisasi.

c.

Mempunyai tujuan
Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk
mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap organisasi harus
mempunyai tujuan sendiri – sendiri. Tujuan organisasi hendaknya
dihayati atau dipahami oleh seluruh anggota organisasi sehingga
setiap anggota dapat diharapkan mendukung pencapaian tujuan
organisasi melalui partisipasi mereka secara individual.

d.

Terstruktur
Organisasi dalam usaha mencapai tujuannya biasanya membuat
aturan – aturan, undang – undang, dan herarki hubungan dalm
organisasi yang dinamakan struktur organisasi. Struktur menjadikan
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organisasi membakukan prosedur kerja dan mengkhususkan tugas
yang berhubungan dengan proses produksi.

G. METODE PENELITIAN
1. Lokasi penelitian
Sesuai dengan judul yang telah dipilih peneliti tentang strategi
komunikasi pemasaran Event Organizer UKM Campus Music Progress
(CAMP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam meningkatkan
kerjasama dengan sponsorship, maka peneliti akan melakukan penelitian
ini di Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya di Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Campus Music Progress (CAMP). Alasan peneliti
mengambil lokasi penelitian di UKM CAMP ini karena salah satu Unit
Kegiatan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang
bergerak di bidang Event Organizer adalah UKM CAMP.
2. Jenis penelitian
Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada masalah proses
interaksi untuk menentukan strategi komunikasi dalam menyelenggarakan
serta mengemas sebuah acara atu event. Sehingga jenis penelitian ini
mengambil strategi yang lebih tepat yaitu penelitian kualitatif dengan
menggunakan analisis deskriptif kualitatif sehingga peneliti akan
medeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi
tentang apa yang sebenarnya, menurut apa adanya di lapangan.
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3. Sumber data
Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan
orang yang diamati dan di wawancarai yaitu narasumber (informan).
Dalam hal ini narasumber (informan) meliputi :
a. DPPO
Arye Dika
Nur Syamsi Tamami
b. Ketua Umum UKM CAMP
Galih Agung Priyambodo
c. Pengurus UKM CAMP
Citra Imro’atus Solikhah
Desy Ayu P.
Delvi Widiastuti
Darmawan Zulfikar
d. Anggota UKM CAMP
Farida Dinar
Didik S.

H. Teknik pengumpulan data
Sesuai dengan sumber data dan bentuk penelitian kualitatif, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

40

1. Wawancara
Sedangkan penggunaan wawancara mendalam (dept interview) dalam
penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subjek penelitian
dengan cara wawancara mendalam yang tidak berstruktur, dengan
pertimbangan supaya dapat berkembang sesuai dengan kepentingan
penelitian.
Beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara adalah :
a. Apa saja promosi yang dilakukan?
b. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama
dengan sposorship?
2. Observasi
Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung
terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengumpulan
data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara
sistematis.
3. Dokumentasi
Penggunaan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk
mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data-data tentang
berbagai hal yang berhubungan dengan pola komunikasi yang diterapkan di
organisasi tersebut, seperti foto-foto dokumenter. Teknik dokumentasi ini
juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder yang
berhubungan dengan fokus penelitian.
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I. Teknik analisa data
Dalam teknik analisa data ini peneliti menggunakan metode analisis
interaktif HB Sutopo UNS Pers 2002. Dalam metode analisis ini peneliti tetap
bergerak diantara tiga langkah analisis dengan proses pengumpulan data
selama kegiatan dilapangan berlangsung. Berikut 3 langkah analisis interaktif
HB Sutopo :

BAGAN I

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan
Kesimpulan

 Reduksi data
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan
diverifikasi.
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 Sajian data
Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
 Penarikan Kesimpulan
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi. Dari yang semula kesimpulan yang belum jelas kemudian
meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
Dalam

penelitian

ini,

pada

tahap

pertama

peneliti

melakukan

pengumpulan data. Data yang diperoleh, direduksi diambil yang ada kaitannya
dengan Event Organizer. Kemudian ditarik kesimpulan awal yang merupakan
jawaban sementara dari perumusan masalah.
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan kalimat - kalimat
yang mudah dipahami, sehingga data - data tersebut akan lebih mudah
dianalisis atau dikaji untuk menjawab tujuan penelitian yang telah disusun dan
membatasi permasalahan agar diperoleh jawaban yang lebih terperinci.
Kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan, dari yang semula hanya
jawaban sementara kemudian ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir untuk
menjawab pertanyaan - pertanyaan di dalam perumusan masalah yang
dirumuskan di dalam penelitian.
Ketiga langkah tersebut saling berkaitan, ketika peneliti mulai dengan
reduksi data (pemilahan data) jika ada data yang dirasa kurang cocok maka
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peneliti perlu melakukan pengumpulan data, begitu seterusnya sampai
akhirnya peneliti dapat menarik sebuah simpulan dari semua proses tersebut.
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