
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



9 
 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam 

penyusunan peniltian ini. Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk 

menjadi bahan referensi dan acuan dalam penelitan yang peneliti ingin teliti 

ini. Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki topik 

bahasan yang mirip. 

Penelitian terdahulu pertama dari Johan Saputro mahasiswa dari 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

“Perencanaan Event Management Festival Kesenian Yogyakarta sebagai 

Media Komunikasi Identitas Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan Johan 

ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perencanaan 

eventmanagement Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) sebagai media 

komunikasi identitas Yogyakarta .Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Johan Saputro, menggunakan metode penelitian analisis studi kasus dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara dan studi dokumentasi. 

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho Ajie Hartono yang merupakan mahasiswa dari 

Universitas Padjajaran Bandung dengan judul yang dimilikinya yaitu 

“Manajemen Special Event Jakarta Goes Pink 2015 oleh Lovepink 

Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Ajie Hartono ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi 

partisipan pasif, dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan key 

informan purposive sampling. Teknik analisis yang ia gunakan ada tiga 
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tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik 

validitas data menggunakan triangulasi sumber data. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 1 2 

Judul  Perencanaan Event 

Management Festival 

Kesenian Yogyakarta 

sebagai Media 

Komunikasi Identitas 

Yogyakarta 

Manajemen Special Event 

Jakarta Goes Pink 2015 oleh 

Lovepink Indonesia 

Peneliti Johan Saputro  

Mahasiswa Universitas 

Islam Negri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Nugroho Ajie Hartono 

Mahasiswa Universitas 

Padjajaran Bandung 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif Kualitatif Studi 

Kasus 

Deskriptif Kualitatif Studi 

Kasus 

Temuan 

Penelitian 

The study found that the 

implementation of event 

management plannging 

Yogyakarta Art Festival 

(FKY) through the 

planning stages ranging 

from research, design, 

planning, coordination, 

and evaluation. But, there 

are weakness in the 

implementation of event 

management planiing 

Yogyakarta Arts Festival 

(FKY) the absence of 

strategic planning 

Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa 

manajemen special event 

Jakarta Goes Pink 

dikategorikan dalam riset, 

desain, perencanaan, 

koordinasi, dan evaluasi. Riset 

yang dilakukan meliputi 

analisis situasi terkait 

kesadaran masyarakat 

Indonesia tentang kanker 

payudara, hasil riset 

menyatakan bahwa kesadaran 

masih rendah, terutama 

dibandingkan dengan aktivitas 
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platform and also 

planning preparation 

period is very short. 

Pink Ribbon di luar negeri dan 

evaluasi acara tahun 

sebelumnya. Desain acara 

dilakukan menggunakan unsur 

warna untuk 

memerahmudakan Jakarta, 

edukasi pengunjung terhadap 

kanker payudara, dan unsur 

hiburan dengan konsep fair 

and festival. Perencanaan 

Jakarta Goes Pink meliputi 

penentuan tujuan yang 

kemudian dapat menentukan 

tanggal dan lokasi, penetapan 

anggaran, pembagian tugas 

pengurus, dan publikasi yang 

dilakukan melalui media sosial 

dan bantuan mitra media. 

Koordinasi dilakukan sebagai 

upaya pengelolaan komunikasi 

antara pihak eksternal seperti 

komunitas, relawan, sponsor, 

dan mitra media; serta pihak 

internal yaitu kepengurusan 

Jakarta Goes Pink. Tahap 

evaluasi yang dilakukan 

Jakarta Goes Pink meliputi 

evaluasi acara, feedback 

langsung dari orang terdekat, 

dan penghitungan jumlah 

liputan media massa dan sifat 

pemberitaan. 
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Teori Event Management Cycle, 

Joe Goldblatt 

Event Management Process, 

Joe Goldblatt 

Perbedaan Teori yang digunakan Teori yang digunakan 

 

 Peneliti melakukan pengembangan dari topik sama mengenai 

event. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus penelitian 

ini adalah karakteristik special event yang diterapkan oleh Ismaya Live 

selaku penyelenggara DWP sedangkan penelitian terdahulu membahas 

mengenai manajemen dalam suatu event. Ada delapan karakteristik special 

event sebagaimana dijelaskan oleh Shone dan Parry (2013). Penerapan 

delapan karakteristik ini bisa meningkatkan jumlah pengunjung. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Komunikasi 

Showbiz akan sealu berkolerasi dengan aktivitas komunikasi yang 

dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam penyelenggaraan 

festival, komunikasi yang tepat bisa memotivasi calon penonton yang 

ingin menghadiri festival tersebut. Mengingat,komunikasi merupakan hal 

yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Semua manusia pasti 

berkomunikasi, bahkan ketika seseorang hanya diam, maka hal tersebut 

juga sudah masuk ke dalam bagian dari komunikasi. Komunikasi 

mengandung makna bersama-sama (common). Istilah komunikasi atau 

communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang berarti 

pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya communis, yang bermakna 

umum atau bersama-sama. (Wiryanto, 2004,h.5). 

Banyak sekali pendapat dari beberapa ahli mengenai komunikasi, 

Raymond S. Ross (1983 dikutip dalam Wiryanto, 2004,h.6)  

mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan 

mengirimkan simbol – simbol sedemikian rupa, sehingga membantu 
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pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa 

dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. 

Dilihat dari topik penelitian yang peneliti ambil, yaitu perumusan 

karakteristik special event dalam meningkatkan jumlah pengunjung, maka 

hal ini tentu berkaitan dengan komunikasi pemasaran.Berdasarkan 

penuturan Terence A. Shimp (2003, h.4) komunikasi pemasaran 

merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran, serta 

penentu suksesnya pemasaran.  

Komunikasi pemasaran sendiri, bertujuan untuk menyampaikan 

pesan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka target 

publik yang dimaksud adalah penonton DWP. Oleh karena itu, dengan 

adanya komunikasi pemasaran, Ismaya Livesecara tidak langsung dapat 

mendongkrak raihan penjualan tiket. 

 

2.2.2 Public Relations 

Kadar dan Khaerul (2012, h.104) menyatakan bahwa Organisasi 

public relations nasional dan internasional telah menyusun definisi public 

relations cukup luas untuk diterapkan di mana pun di dunia ini. Definisi 

ini meliputi berikut ini: 

1. Public relations adalah usaha sengaja, terencana dan tidak 

pernah mati untuk menetapkan dan memelihara saling 

pengertian antara sebuah organisasi dan masyarakat. 

(British institute of Public Opinion, yang didefinisikan juga 

telah diikuti di sejumlah negara 

Commonwealth/persemakmuran). 

2. Public relations adalah usaha sengaja dan sesuai hukum 

untuk mencapai pemahaman dan membina serta 

memelihara kepercayaan di antara masyarakat umum atas 

dasar riset sistematik. ( Deutsche Public Relations 
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Gesellschaft, Republik federal Jerman dapat dicatat, bahwa 

tidak ada istilah yang setara dengan public relations dalam 

bahasa Jerman). 

3. Public relations adalah usaha manaherial secara sistematik 

dan tidak pernah berhenti yang digunakan sebagai alat bagi 

organisasi swasta dan pemerintah untuk membina 

pengertian, simpati, dan dukungan di lingkungan 

masyarakat yang diperkirakan akan berhubungan dengan 

mereka. ( Dansk Public Relations Club of Denmark,  yang 

juga menggunakan istilah bahasa inggris ) 

4. Praktik public relations adalah seni dan ilmu sosial untuk 

menganalisis tren, meramalkan konsekuensi tindakan, 

memberikan konsultasi kepada pemimpin organisasi, dan 

melaksanakan program tindakan terencana demi kepentigan 

masyarakat umum dan organisasi. ( Definisi yang disetujui 

di World Assembly of Public Relations di Meksiko pada 

tahun 1978, dan yang diikuti 34 organisasi public relations 

nasional). 

Perlu diketahui, secara umum public relations adalah proses 

interaksi di manapublic relations menciptakan opini publik sebagai input 

yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, 

menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, dengan tujuan untuk 

menanamkan keinginan baik dan rasa saling percaya dan pengertian, serta 

menanamkan citra yang baik dari publiknya. Sedangkan pengertian khusus 

public relations adalah fungsi khusus manajemen yang membantu 

membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, 

dan kerja sama antara organisasi dan publik, di mana melibatkan masalah 

manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini 

publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk 

melayani minat publik, membantu manajemen utntuk tetap mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem 

peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan 
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penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat 

utama.  

 

2.2.3 Fungsi Public Relations 

Banyak sekali fungsi dari public relations dalam suatu organisasi, 

dibawah ini terdapat beberapa fungsi yang harus dimengerti: 

 Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara 

organisasi dengan publiknya, baik internal mapun eksternal 

dalam rangka menanamkan pengertian. 

 Menilai dan menentukan pendapat masyarakat yang 

berkaitan dengan organisasi. 

 Memberi saran kepada pemimpin tentang cara – cara yang 

tepat dalam mengendalikan pendapat masyarakat 

sebagaimana mestinya. 

 Menumbuhkan motivasi partisipasi masyarakat dalam ranga 

menciptakan opini publik, di mana opini publik ini dapat 

menguntungkan organisasi. 

 Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat 

masyarakat. 

Sedangkan apabila dilihat mengenai apa fungsi dari public 

relations menurut IPRA (International Public Relations Association) pada 

tahun 1981 menyimpulkan bahwa pada umumnya fungsi dari public 

relations atau humas masa kini meliputi 15 pokok yaitu: 

 Memberikan konseling yang didasari pemahaman masalah 

perilaku manusia. 

 Membuat analisis “trend” masa depan dan ramalan akan 

akibat – akibatnya bagi institusi 
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 Melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyarakat 

terhadap institusi serta memberi saran tindakan – tindakan 

yang diperlukan institusi untuk mengatasinya. 

 Menciptakan dan membina komunikasi dua arah 

berlandaskan kebenaran dan informasi yang utuh. 

 Mencegah konflik dan salah pengertian. 

 Meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab 

sosial. 

 Meningkatkan itikat baik institusi terhadap anggota, 

pemasok dan konsumen. 

 Memperbaiki hubungan industrial. 

 Melakukan penyerasian kepentingan institusi terhadap 

kepentingan umum. 

 Menarik calon tenaga yang baik agar menjadi anggota serta 

mengurangi keinginan anggota untuk keluar dai institusi. 

 Memasyarakatkan produk dan layanan. 

 Mengusahakan perolehan laba maksimal. 

 Menciptakan jati diri institusi. 

 Memupuk minat mengenai masalah – masalah nasional 

maupun internasional. 

 Meningkatkan pengertian mengenai demokrasi. 

 

Menurut Sr. Maria Assumpta Rumanti dalam bukunya Dasar – 

Dasar Public Relations (2002, h.34) fungsi public relations yang 

dilaksanakn dengan baik benar – benar merupakan alat yang ampuh untuk 

memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau 

perusahaan, suasana kerja yang kondusif, peka terhadap karyawan yang 

perlu pendekatan khusus, perlu dimotivasi dalam meingkatkan kinerjanya, 

dan lain – lain.  
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2.2.4 Tujuan Public Relations 

Dengan mengetahui apa fungsi dari public relations, kita juga  

harus mengetahui apa tujuan dari adanya public relations itu sendiri. Oleh 

sebab itu peneliti akan menjabarkan beberapa pendapat dari beberapa ahli 

mengenai tujuan dari public relations  itu sendiri. 

Menurut Firsan Nova (2009, h.40) tujuan utama kegiatan public 

relations adalah membangun kredibilitas dan membangkitkan motivasi 

bagi stakeholders perusahaan guna meminimalkan biaya pengeluaran 

proses transfer komunikasi, di mana tujuan kegiatan public relations dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Performance Objective 

Public relations merupakan kegiatan komunikasi yang 

mempresentasikan citra perusahaan kepada publiknya 

(stakeholders), melaksanakan serangkaian kegiatan untuk 

membentuk dan memperkaya identitas, serta citra 

perusahaan di mata stakeholders. 

2) Support of Consumer Market Objective 

Kegiatan public relations dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan 

dengan kegiatan komunikasi yang dilaksankan oleh 

perusahaan dengan menitikberatkan pembahasan pada 

identifikasi tingkat kesadaran konsumen, sikap, dan 

presepsi konsumen terhadap produk dan layanan yang 

ditawarkan perusahaan. Hasil identifikasi kemudian 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk 

menerapkan strategi / pendekatan yang sesuai. 

Tujuan utama public relations adalah mempengaruhi perilaku 

orang secara individu ataupun kelompok saat saling berhubungan melalui 

dialog dengan semua golongan, serta presepsi, sikap dan opininya terhadap 

suatu kesuksesan sebuah perusahaan (Nurjaman dan Umam, 2012, h.113) 
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Rosady Ruslan (2001 dikutip dalam Nurjaman dan Umam, 2012, 

h.113) menjelaskan bahwa tujuan dari public relations adalah sebagai 

berikut: 

1. Menumbuhkembangkan citra perusahaan yang positif untuk 

publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. 

2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik 

sasaran dengan perusahaan.  

3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasara dengan public 

relations. 

4. Efektif dalam membangun pengenalan merk dan 

pengetahuan merk. 

5. Mendukung bauran pemasaran. 

Jefkins (2003 dikutip dalam Nurjaman dan Umam, 2012, h.113) 

mendefinisikan tujuan public relations adalah sebagai berikut: 

1. Mengubah citra umum dimata masyarakat sehubungan 

dengan adanya kegiatan – kegiatan baru yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

2. Meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. 

3. Menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai 

perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan 

pengakuan. 

4. Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, serta 

membuka pangsa pasar baru. 

Firsan Nova (2009, h.40) melanjutkan bahwa dari sekian banyak 

tugas yang diemban oleh seorang public relations, tujuan yang ingin 

dicapai dalam bidang public relations adalah komunikasi internal dan 

komunikasi eksternal.  

1) Komunikasi Internal (personil/anggota institusi) 

a. Memberikan informasi sebanyak dan sejelas 

mungkin mengenai institusi. 
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b. Menciptakan kesadaran anggota /personil mengenai 

peran institusi dalam masyarakat. 

c. Menyediakan sarana untuk memperoleh umpan 

balik dari anggotanya. 

2) Komunikasi Eksternal (masyarakat)  

a. Informasi yang benar dan wajar mengenai institusi. 

b. Keadaran mengenai peran institusi dalam tata 

kehidupan pada umumnya. 

c. Motivasi untuk menyampaikan citra baik. 

Apabila harus menarik kesimpulan maka dapat diketahui bahwa 

tujuan dari adanya public relations  itu sendiri adalah untuk 

mempublikasikan perusahaan, menciptakan dan meningkatkan image 

sebuah perusahaan dimata stakeholders, dan juga menjalin hubungan baik 

dengan pihak internal perusahaan dan juga eksternal perusahaan. 

 

2.2.5 Event 

Dalam benak beberapa orang, masih banyak pertanyaan mengenai 

apa hubungan dari public relations dengan event. Joe Goldblatt dalam 

bukunya Special Events (2014, h.9) memiliki contoh dari pertumbuhan 

event leadership pada lahan public relations,di mana ia mengkaji dari 

orang pertama di Amerika Serikat yang memiliki gelar master public 

relations dan juga merupakan penemu dari Public Relations Student 

Society, Carol Hills. Profesor Hills adalah mantan profesor di Boston 

University dan ia menyatakan bahwa “My students are extremely 

interested in events. They recognize that public relations and events are 

now often inseparable. Event planning is certainly a growth area in public 

relations practice.” Dari pernyataan tersebut, maka dapat mengambil 

kesimpulan bahwa memang eventplanning merupakan wilayah yang 

mengalami pertumbuhan pada praktek public relations. 
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Menurut Any Noor (2013, h.8) Event didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal – hal penting 

sepanjang hidup manusia, baik secara individu atau kelompok yang terikat 

secara adat, budaya, tradisi, agama yang diselenggarakan untuk tujuan 

tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan 

pada waktu tertentu.  

Menurut Lynn van der Wagen dan Lauren White (2010, h.3) Event sendiri 

memiliki karakteristik, yaitu: 

a) Mereka biasanya bersifat ‘Sekali dalam seumur hidup’ pengalaman 

untuk peserta. 

b) Mereka umumnya mahal ke panggung. 

c) Mereka biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang singkat. 

d) Mereka membutuhkan perencanaan yang panjang dan matang. 

e) Biasanya hanya berlangsung sekali saja (namun banyak diadakan 

setiap tahun, biasanya pada waktu yang sama setiap tahun.) 

f) Mereka memiliki risiko tinggi, termasuk risiko finansial dan 

keselamatan. 

g) Sering ada banyak yang dipertaruhkan bagi mereka yang terlibat, 

termasuk tim manajemen acara. 

Apa yang dikatakan oleh Lynn van der Wagen dan Lauren White di 

atas, memang benar adanya. Banyak sekali hal yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan sebuah event, tidak terkecuali event – event kecil, semua 

pasti perlu untuk diperhatikan. Dalam pembuatan sebuah event juga 

memang perlu dibutuhkan perencanaan yang matang, baik itu konsep 

acara, rundown acara, siapa saja yang sekiranya akan menjadi target dari 

acara yang akan dibuat, semua harus benar – benar diperhatikan,aware 

akan adanya masalah yang sekiranya akan terjadi pada saat 

eventberlangsung, selain itu pembuat event juga harus berani dalam 

mengambil segala resiko, dan bukan hanya resiko dari acara itu sendiri, 

tetapi resiko finansial di mana akan adanya rugi maupun untung, dan juga 
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resiko keselamatan dan kenyamanan dari masyarakat yang hadir ke acara 

yang dibuat.  

Steve John-N dalam bukunya How To Successfully Manage Any 

Event(2011, h.5) mengkatagorikan event menjadi: 

1. Acara Perusahaan 

2. Acara Marketing 

3. Acara Spesial 

4. Acara Personal dan Privat. 

5. Acara Media, Televisi, dan Radio. 

Sedangkan dalam bukunyaEvent Studies:Theory, reserach and 

policy for planned events, yang dimiliki oleh Donald Getz (2007, h.24) 

menjelaskan bahwa ada beberapa tipe dari events, diantaranya ialah: 

 Hallmark and Iconic Event 

 Premier or Prestige Event 

 Mega Event 

 Media Event 

 Cause-related Event 

 Corporate Event 

 Publicity Event 

 Special Event 

 Spectator and Interactive Event 

 Participant Event 

Dengan adanya beberapa tipe yang dijabarkan oleh Donald Getz di atas, 

maka Djakarta Warehouse Project sendiri masuk ke dalam tipe event 

‘special event’.  
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2.2.6Special Event 

Event sendiri banyak sekali tipe-nya, seperti yang telah dijabarkan 

sebelummya oleh peneliti dan Djakarta Warehouse Project masuk ke 

dalam tipe special events. Anton Shone dan Bryan Parry (2013, h.6) 

mengemukakan bahwa: “Special events are that phenomenon airising 

from those non-routine occasions which have leisure, cultural, personal or 

organizational objectives set apart from the normal activity of daily life. 

Their purpose is to enligthen, celebrate, entertain, or challenge the 

experience of a group of people”.  

Joe Goldblatt dalam bukunya Special Event mendefinisikan Ajang 

Khusus (special event) sebagai situasi istimewa yang dirayakan dengan 

rangkaian upacara (perayaan) dan ritual untuk mendapatkan kepuasan atas 

kebutuhan tertentu (Pudjiastuti, 2010, h.xvi). Dengan adanya penjelasan 

tersebut maka peneliti mengetahui bahwa special event atau dalam bahasa 

Indonesia disebut ajang khusus adalah sebuah acara yang dirancang secara 

khusus yang di mana didalamnya terdapat rangkaian beberapa kegiatan 

yang dikemas secara khusus pula dengan tujuan untuk mendapatkan 

kepuasan dari perusahaan maupun individu yang membuatnya. 

International Special Events Society (ISES) menjelaskan bahwa: 

“What is ‘special’ about any event is a subjective interpretation by either 

the producer or the guest”. Jago and Shaw (1999 dikutip dalam Getz, 

2007, h.26) asked adults to describe important atributes of ‘special events’ 

and discoverd that the number of attendees, international attention given 

to the event, perceived improvemnt to image and pride in the host region, 

and the exciting experience were the main factors explaining perceived 

specialness. Adanya hal tersebut, maka sebenarnya special event sendiri 

merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, di manaevent dapat 

dikategorikan sebagai special event tergantung dari bagaimana seorang 

individu menginterpretasikan event tersebut. Namun dengan adanya 

tambahan dari Jago dan Shaw mengenai special event, maka ada beberapa 
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yang menjadi pertimbangan bagaimana event tersebut dapat dikategorikan 

sebagai special event, yaitu dari berapa banyak pengunjung yang datang ke 

dalamevent tersebut, lalu bagaimana perhatian mata internasional dalam 

event tersebut juga, dan salah satu yang menjadi main factors dalam 

menjelaskan specialness dalam event tersebut yaitu adalah dari 

pengalaman menarik yang didapatkan oleh para pengunjung yang datang 

pada acara tersebut.  

Menurut (Ruslan, 2012, h.231), special event (acara khusus) 

memiliki unsur-unsur yang dapat meningkatkan beberapa hal, antara lain :  

 Knowledge.  

Mengingkatkan pengetahuan publik akan sebuah produk ataupun 

suatu perusahaan.  

 Awarenes.  

Memberikan pengenalan kepada publik terhadap suatu produk atau 

perusahaan.  

 Pleasure.  

Dalam upaya memenuhi selera publik. Dengan diadakannya special 

event, perusahaan memiliki upaya dalam memenuhi selera 

konsumen karena konsumen menginginkan hiburan yang 

memudahkan mereka.  

 Sympathy. 

Menarik simpati dan empati dari publik terhadap produk atau suatu 

perusahaan.  

 Image. 

Menciptakan citra positif di mata publik terhadap suatu perusahaan 

atau suatu produk. 
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2.2.7 Karakteristik dari Special Events 

  Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai 

special event, maka dapat disimpulkan bahwa key characteristics dari 

event adalah ‘non-routine’ dan ‘unique’. Namun bukan hanya itu saja yang 

menjadi karakteristik dari sebuah event, melainkan masih banyak lagi 

karakteristik lainnya. Berikut merupakan beberapa karakteristik yang dapat 

dikelompokkan menjadi satu kesatuan (Shone dan Parry, 2013, h.20): 

 Uniqueness; 

 Perishability; 

 Labour-intensiveness; 

 Fixed timeschale; 

 Intangibility; 

 Personal interaction; 

 Ambience; and 

 Ritual or Ceremony. 

 

 

 

 

 

 

 

  Dengan disebutkannya beberapa karakteristik yang telah 

disebutkan di atas, maka peneliti akan menjelaskan sedikit secara ringkas 

tentang masing – masing karakteristik tersebut.  

 

Bagan 2.1. Karakteristik Special Event 

Sumber: (Shone dan Parry, 2013, h.20) 
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1. Uniqueness ( keunikan) 

Elemen kunci dari special event adalah dari keunikan yang dimiliki 

oleh event tersebut, karena dari satu special event dengan special 

event lainnya pasti memiliki keunikannya masing – masing. Ini 

bukan untuk mengatakan bahwa jenis yang sama dari kegiatan 

(event) tidak bisa diulang-ulang, tapi dapat dilihat dari  para 

peserta, lingkungannya, penonton atau nomor dari variabel lain 

akan yang membuat event itu unik. Seperti contoh misalnya dari 

sebuah event yang sering diadakan seperti Olympic Games,di 

manaevent tersebut berlangsung empat tahun sekali sejak tahun 

1200 yang lalu, tetapi setiap diadakannya acara tersebut memiliki 

perbedaan, di mana atlit yang bermain itu pasti setiap tahunnya 

berbeda, lalu organizer yang berbeda juga dengan konsep dan tema 

yang berbeda.  

2. Perishability of Events ( daya tahan event ) 

Apabila sebuah event itu ‘unik’, maka event tersebut harus 

diperhatikan daya tahannya; maksudnya disini adalah event 

tersebut tidak bisa diulang lagi dengan cara yang sama, karena 

akan menghilangkan keunikan dari event  tersebut. Namun, daya 

tahan dari event juga terelasi dengan fasilitas untuk event itu 

sendiri. Di mana tugas dari event manager untuk mengetahui 

bagaimana fasilitas dan layanan yang digunakan dapat dipakai 

secara efektif. 

3. Intangibility( tidak berwujud ) 

Pada saat membeli coklat, atau sepasang kaos kaki, maka barang 

yang dibeli tersebutmerupakan barang yang tangible (terlihat), bisa 

dilihat dan juga disentuh. Berbeda dengan event, apabila pergi ke 

sebuah event, maka hal yang dapat dilakukan adalah mengikutinya, 

menikmatinya, dan mengigatnya (intangible), hanya ada beberapa 

yang bersifat tangible misalnya seperti foto yang diambil pada saat 

event itu berlangsung, atau mungkin video yang diambil pada saat 
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event tersebut berlangsung. Hal yang bersifat intangible sangatlah 

normal untuk service activity seperti event. 

4. Ritual and Ceremony( ritual dan upacara ) 

Menurut Goldblatt, ritual dan ceremony merupakan key issues dari 

special events, karakteristik yang paling utama yang membuatnya 

spesial. Apabila melihat sejarahnya, hal tersebut merupakan 

sangatlah nyata berperan penting adanya. Dalam praktiknya, 

banyak sekali upacara modern yang menciptakan kembali 

(melakukan inovasi baru) dari tradisi yang sebelumnya. Shone dan 

Parry (2013, h.22) menambhakan “The original tradition might 

have had some key role in the ceremony, now forgotten, but the 

ritual of doing it (like the inspection of guards of honour) still 

continues. Often the ritual ceremony is there because it does in fact 

emphasize the continuity of the tradition, even though the reason 

for the tradition has gone”. Maka dengan adanya penjelas itu, 

maka dapat diketahui memang ritual ceremonies tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan begitu saja, pasti di setiap adanya event 

ada sisi traditional yang memang sudah ada sejak lama namun 

selalu dilakukan perubahan setiap saatnya. 

5. Ambience and Service(suasana dan layanan ) 

Dari semua karakteristik mengenai event,ambience merupakan 

salah satu yang paling penting untuk diperhatikan. Sebuah event 

dengan ambience  yang tepat bisa menjadi sukses, dan sebuah 

event dengan ambince yang salah akan menjadi sebuah kesalahan 

besar. Pada event yang bersifat seperti acara ulang tahun misalnya, 

ambience bisa muncul dari orang – orang yang datang, tanpa perlu 

apapun lagi – ditemani oleh beberapa teman terdekat sudah bisa 

menjadi sebuah acara ulang tahun yang berkesan. Namun apabila 

melihat beberapa jenis event lainnya, maka hal ini perlu 

diperhatikan secara baik – baik. Oleh sebab itu sebagai events 

manager, hal – hal kecil perlu sekali diperhatikan.  

6. Personal Contact and Interaction( kontak pribadi dan interaksi ) 
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Pada situasi manufaktur, kostumer tidak memiliki kontak dengan 

staff producing, namun hanya pada sales team. Sebagai contoh 

misalnya, orang – orang yang datang pada acara sport tournament 

bukan hanya menonton acara tersebut, tetapi mereka juga 

membantu membangun dalam membangun atmosphere; di mana 

dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan participant lain dan 

juga beberapa staff yang ada sebagai experience keseluruan. 

Dengan adanya hal tersebut, hal yang harus dipikirkan lainnya 

ialahbagaimana membuat acara itu sukses, event managers harus 

fully awaredi mana kesuksesan sebuah eventjuga harus dilihat dari 

aksi dan reaksi dari orang – orang yang datang pada event tersebut. 

7. Labour-intensiveness( tenaga kerja yang intensif ) 

Dalam pemilihan tenaga kerja yang bekerja pada saat pelaksanaan 

event maupun yang bekerja langsung maupun yang bekerja 

dibelakang harus dipilih secara selektif. Karena tenaga kerja yang 

efektif juga merupakan salah satu kunci sebuah event dapat sukses. 

Bayangkan saja apabila tenaga kerja yang dipekerjakan untuk event 

tersebut tidak efektif, atau bahkan tidak memiliki pengalaman yang 

cukup dalam menangani sebuah event maka event tersebut bisa saja 

berantakan dan tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu ketenaga 

kerjaan juga perlu untuk diperharikan oleh eventmanager dalam 

membuat sebuah event. 

8. Fixed Timescale( rentang waktu tetap ) 

Dalam perancangan sebuah event salah satu yang harus 

diperhatikan juga adalah pemilihan waktu. Di mana jangka waktu 

sebuah event bisa pendek, dan juga panjang. Namun harus 

diperhatikan dalam pemilihan jangka waktu sebuah event, karena 

apabila event itu berjalan terlalu lama, dan ditambah apabila pada 

saat event itu berlangsung tidak ada break maka itu dapat 

berdampak langsung kepada orang yang datang pada event 

tersebut. Sebelumnya harus tahu juga untuk siapakah event ini 
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diadakan, agar bisa menentukan jangka waktu yang tepat untuk 

para attandance yang menghadiri event. 

 

2.2.8 Tujuan dan Fungsi Special Event 

Menurut Philip Lesly (1987 dikutip dalam Pudjiastuti, 2010, h.xxv) 

dalam bukunya Public Relations Handbook, tujuan Ajang Khusus pada 

dasarnya sama dengan tujuan Public Relations, yaitu: 

1. Menciptakan citra baik atau citra positif. 

2. Melakukan promosi pelayanan dan produksi. 

3. Menciptakan goodwill. 

4. Mencegah dan memecahkan masalah. 

5. Mengatasi kesalahpahaman dan prasangka. 

6. Meramalkan serangan – serangan. 

7. Mampu menarik perhatian khalayak. 

8. Merumuskan kebijakan – kebijakan serta mengarahkan 

proses perubahan sedemikian rupa. 

Tom Duncan (2003 dikutip dalam Pudjiastuti, 2010, h.xxv), tujuan 

Ajang Khusus adalah: 

1. Mempengaruhi khalayak sasaran. 

2. Mengasosiasikan sebuah merek dengan suatu kegiatan, 

gaya hidup, atau individu tertentu. 

3. Menjangkau target sasaran yang lebih luas. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek, 

produk, atau perusahaan. 

5. Mempublikasikan sebuah merek, produk, atau perusahaan 

yang nantinya akan meningkatkan pengetahuan khalayak. 

Selain itu tujuan lain diadakannya Ajang Khusus (Pudjiastuti, 2010, 

h.xxviii) adalah mempromosikan pelayanan dan produksi. Tidak jarang 

perusahaan kemudian mendapatkan rekanan baru yang tentunya akan 
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memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan pengemasan yang apik, 

berskala besar, dan spektakuler, Ajang Khusus akan mampu menciptakan 

citra baik atau positif bagi peserta, penyelenggara, dan pihak lain yang 

mendukung. 

Apabila sudah mengetahui apa saja tujuan dari special event, maka 

perlu untuk mengetahui apa fungsi dari special event atau Ajang Khusus 

itu sendiri. Menurut Rosady Ruslan, fungsi dari Ajang Khusus antara lain 

sebagai berikut (Pudjiastuti, 2010, h.xxix): 

1. Memberikan informasi secara langsung (tatap muka) dan 

mendapatkan timbal baik yang positif dari publiknya. 

2. Menjadi media komunikasi sekaligus mendapatkan 

publikasi sehingga pada akhirnya publik sebagai target 

sasaran akan memperoleh pengenalan, pengetahuan, dan 

pengertian mendalam. Dari Ajang Khusus tersebut juga 

diharapkan akan tercipta citra positif perusahaan atau 

produk yang diwakilinya. 

Apabila dilihat dari fungsi public relations  sendiri, maka special 

event dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

mengenai perusahaan, di mana PR dapat berinteraksi secara langsung 

dengan publiknya sehingga dapat lebih meyakinkan publik dengan 

informasi yang didapatkannya. Ditambah lagi apabila special eventyang 

dbuat mendapatkan liputan dari media yang ikut berpartisipasi dan 

diundang ke Ajang Khusus tersebut, maka dapat membuat penyebaran 

informasi mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh pihak 

penyelenggara maupun perusahaan dapat tersebar semakain luas lagi dan 

dapat berdampak baik bagi citra perusahaan.  
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 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan diatas merupakan kerangka pemikiran yang peneliti buat 

dalam melakukan penelitian ini. Dimana pada awalnya peneliti membahas 

mengenai event dan mengetahui beberapa jenis dari event. Selanjutnya, 

dari beberapa jenis event yang diketahui, maka Djakarta Warehouse 

Project termasuk kedalam special event. Setelah itu peneliti melihat kunci 

karakteristik special event Shone dan Parry untuk dijadikan fokus 

penelitian, di mana ada delapan karkteristik special event yang harus 

dipahami dalam membuat special event. Dikaitkan dari karakteristik 

special event Shone dan Parry, peneliti ingin melihat, apakah dengan kita 

memperhatikan setiap kunci karakteristik special event tersebut dapat 

menarik minat pengunjung yang datang pada event festival musik Djakarta 

Warehouse Project. 

 

 

 

 

Event 

Special Event: Djakarta Warehouse Project 

 

Karakteristik Special Event Shone dan Parry (2013) 

Menarik Minat Pengunjung 

Bagan 2.2. Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Olahan Pemikiran Peneliti 
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