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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Promosi pada dasarnya ialah sebuah wujud dari komunikasi pemasaran. 

Yang mana aktifitas disini berhubungan dengan bagaimana menyebarkan 

informasi, membujuk atau mengajak, serta dapat menjadikan daya tarik bagi 

masyarakat. Promosi sendiri sudah sering dilakukan dengan berbagai cara atau 

media. Misalnya dengan sosial media, word to mouth,  ataupun dengan media 

event marketing ataupun special event. Pelaksanaan event sudah tidak asing lagi di 

Indonesia. Baik skala kecil ataupun besar, di lingkup daerah ataupun event 

kenegaraan. Sebab saat ini event  dapat dikatakan menjadi salah satu cara atau 

instrument yang efektif baik untuk meningkatkan pendapatan, menarik perhatian 

khalayak, ataupun sebagai salah satu strategi mempromosikan budaya atau wisata 

didaerah tertentu. Selain itu dalam buku Event Management (Any, 2009) 

menyebutkan kunci utama event adalah pengunjung dapat mengetahui manfaat 

apa yang akan didapat melalui sebuah event yang sedang dijalankan, yakni 

dengan bagaimana event itu dibuat dan dikemas. Tujuan diselenggarakannya 

suatu event dapat berupa pembelajaran, bertukar pikiran, sosialisasi, peringatan, 

hiburan, mempromosikan produk baru perusahaan atau meningkatkan pendapatan 

perusahaan dan sebagainya (Any, 2009). Seperti halnya Ponorogo yang bisa 

dikatakan memiliki banyak potensi yang tentunya dapat dikembangkan menjadi 

nilai jual yang menguntungkan. Maka dengan banyaknya potensi tersebut, 
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pemerintah kabupaten sedang gencar melakukan strategi bagaimana cara 

mempromosikan potensi yang ada di Ponorogo. Salah satu yang digunakan oleh 

pemerintah kabupaten Ponorogo ialah dengan mengadakan event. Jadi disini event  

tidak hanya digunakan sebagai hiburan namun Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

tentu memiliki misi memasarkan dan juga mempromosikan budaya ataupun 

wisata yang ada di Ponorogo melalui setiap event nya, yang tentu nantinya 

diharapkan dapat menarik wisatawan datang ke Ponorogo dan juga dapat 

membantu mengembangkan dibeberapa sektor lain, seperti meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar, meningkatkan pemasukan daerah, dan dapat 

membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo sendiri memiliki event tahunan yang sudah berjalan cukup lama, yakni 

Festival Grebeg Suro dengan beberapa rangkaiannya. Festival Grebeg Suro 

sendiri sangat kental akan budaya asli Ponorogo yakni kesenian Reog Ponorogo. 

Maka dari itu disini Pemerintah Kabupaten mencoba untuk membuat terobosan 

berupa penggabungan musik dengan budaya yakni melalui event Reyog Jazz.  

Berangkat dari hasil diskusi tiga founder WartaJazz yakni Agus Setiawan 

Basuni, Yusuf  Koen, dan  Syaefudin Dimyati untuk mewujudkan impian Bupati 

Ponorogo mempromosikan atau mengenalkan potensi Ponorogo dikalangan lokal, 

nasional maupun mancanegara, maka tercetuslah penggagasan event atau festival 

yang mengangkat musik Jazz yang tentunya banyak digemari banyak kalangan 

yang diberi nama Reyog Jazz.  Dimana event ini menjadikan sebuah alasan untuk 

mengenalkan kembali nama Ponorogo yang tidak hanya dikenal dengan Reog nya 

tetapi juga dengan potensi daerahnya. Sebagai contoh orang pasti mengetahui 
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nama kota Ponorogo. Apalagi ketika berbicara tentang Reog, orang pasti akan 

langsung menebak itu dari Ponorogo. Tetapi yang menjadi masalah ialah ketika 

ditanya dimana letak Ponorogo, dan bagaimana untuk berkunjung ke Ponorogo, 

maka belum tentu semua orang akan tahu. Maka disitulah Event Reyog Jazz ini 

digagas agar menjadi sarana yang dapat menjadi penghubung kepada wisatawan 

yang ingin berkunjung ke Ponorogo. Apalagi di Ponorogo ini tidak hanya 

menawarkan wisata alam, tetapi juga wisata kuliner, budaya, dan juga wisata yang 

berhubungan dengan sejarah dan juga agama. Event Reyog Jazz merupakan 

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan WartaJazz yang 

merupakan ekosistem jazz di Indonesia dengan pengalamannya lebih dari 17 

tahun mendukung dan mengembangkan berbagai kegiatan jazz termasuk festival. 

Banyak festival-festival Jazz yang sudah dibuat oleh WartaJazz seperti Mahakam 

Jazz Fiesta, Ramadhan Jazz Festival,  Ngayogjazz dll. Selain itu, WartaJazz juga 

memiliki kepedulian pada pengembangan generasi muda terhadap musik, serta 

sering kali melakukan pemberdayaan komunitas dan ikut mempromosikan talenta- 

talenta yang dimiliki Indonesia sampai ke mancanegara. Jadi disini WartaJazz 

memang sudah tidak diragukan lagi dalam hal meng created festival jazz.  

Pemerintah disini yang diwakili oleh Dinas Pariwisata bertugas sebagai lokomotif 

atau perekat antar lembaga yang ada di Ponorogo. Jadi antara pihak WartaJazz 

dan juga pemerintah memiliki andil yang sama besarnya untuk keberhasilan event 

ini. Dalam pelaksanaannya, event Reyog Jazz ini dikemas semenarik mungkin 

tanpa menghilangkan tujuan utamanya yakni ingin meng-cover tiga objek 

pemasaran sekaligus, yakni budaya, wisata, dan juga pemusik lokal yang memiliki 
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potensi untuk selanjutnya akan dikembangkan. Karena biasanya pemusik-pemusik 

lokal yang ikut berpartisipasi selanjutnya akan di ikut sertakan pada festival-

festival jazz nasional maupun internasional. Maka dengan adanya tujuan tersebut, 

disini Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta dengan WartaJazz memikirkan 

bagaimana kemasan event tersebut agar tidak hanya menarik tetapi juga memiliki 

makna. Yakni salah satunya dengan menggabungkan antara unsur budaya dan 

juga musik jazz. Selain itu meskipun diluar banyak event musik jazz yang 

menawarkan keindahan alam, namun di Ponorogo ini menawarkan pemandangan 

khusus yakni keindahan telaga. Maka perpaduan tersebut sangatlah menarik dan 

dirasa efektif sebagai sarana memperkenalkan Ponorogo.  Event Reyog Jazz 

sejauh ini sudah dilakukan selama dua kali, yang pertama pada tahun 2017 dan 

yang kedua pada Oktober 2019. Dan selanjutnya event ini akan direncanakan 

menjadi event tahunan yang dimiliki Ponorogo. Setelah pemaparan berikut, maka 

dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen event Reyog Jazz 

sehingga digunakan sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi pemasaran 

budaya dan wisata Kabupaten Ponorogo melalui penelitian yang berjudul 

“Analisis Manajemen Event Reyog Jazz Sebagai Salah Satu Strategi Komunikasi 

Pemasaran Budaya dan Wisata Kabupaten Ponorogo".  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diangkat oleh peneliti, 

maka dari itu peneliti merumuskan masalah yang akan di teliti, yaitu : 
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1. Bagaimanakah manajemen event yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo pada event Reyog Jazz? 

2. Apa saja aktivitas yang dilakukan pada event Reyog Jazz sebagai wujud 

strategi komunikasi pemasaran budaya dan wisata kabupaten Ponorogo? 

3. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami tim pada saat pembuatan 

event Reyog Jazz? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk : 

1.  Mengetahui dan mendalami bagaimana manajemen event yang 

digunakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada event Reyog Jazz 

ini. 

2. Mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan pada event Reyog Jazz 

sebagai wujud strategi komunikasi pemasaran budaya dan wisata 

kabupaten Ponorogo. 

3. Mengetahui apa saja kendala atau  hambatan yang dihadapi tim pada 

saat pembuatan event Reyog Jazz. 

 

D. Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Dengan melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

dalam bidang manajemen event. Selain itu hasil dari penelitian ini 
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dapat menjadi referensi atau sumber bahan bagi akademisi untuk 

melakukan penelitian yang sejenis.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan segala proses dan hasil 

yang telah dicapai dapat menjadikan pengalaman, menambah 

pengetahuan serta informasi mengenai bagaimana sebuah 

manajemen event yang baik sehingga dapat menghasilkan event 

yang sukses. 

b. Bagi Universitas 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan pustaka atau referensi yang bermanfaat yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintahan tentang bagaimana manajemen event yang baik serta 

dapat digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan event yang telah 

dilakukan.  

 

 

 

 


