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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Dalam sub bab ini terdapat beberapa data yang digunakan penulis sebagai 

perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan: 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 1. 

Judul 

Penelitian 

Analisis Penyelenggaraan Special Event “End of Year 

Marbella Night” Oleh Extra Ordinary Event Organizer  

Penelitian Kualitatif Deskriptif 

Nama 

Universitas 
Universitas Bina Nusantara 

Tahun 

Penelitian 
2013 

Hasil 

Penelitian 

Dari hasil penelitian ini terlihat bagaimana proses 

perencanaan event yang telah dilakukan oleh hotel 

Marbella. Proses special event ini menggunakan medel 

penyusunan event menurut Jefkins 

 

Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu 2. 

Judul 

Penelitian 

Evaluasi Special Event Dalam Membentuk Product 

Knowledge Investor 

Penelitian Kualitatif Deskriptif 

Nama 

Universitas 
Universitas Indonesia 

Tahun 

Penelitian 
2012 

Hasil 

Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai 

evaluasi special event yang diadakan oleh PT. 

KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang 

merujuk pada pembentukan product knowledge 
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Tabel 2.3 Tabel Penelitian Terdahulu 3. 

Judul 

Penelitian 

Analisis Perspektif Stakeholder Terhadap Implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus pada 

PT. Samsung Electronic Indonesia. 

Penelitian Kualitatif  

Nama 

Universitas 
Universitas Hasanuddin – Makassar 

Tahun 

Penelitian 
2013 

Topik 

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai CSR yang 

dijalankan oleh PT. Samsung Electronic Indonesia. 

Selain itu kegiatan CSR tersebut dikaitkan dengan tujuan 

stakeholder dan community development 

 

Penelitian diatas merupakan penelitian yang menjadi pedoman bagi penulis dalam 

menyusun skripsi ini. Berikut penguraian lebih lengkap mengenai tiga skripsi 

tersebut: 

1. Analisis Penyelenggaraan special event “End of Year Marbella Night” Oleh 

Extra Ordinary Event Organizer. 

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 

sebuah event organizer yaitu Extra Ordinary. Event yang diselenggarakan oleh 

salah satu hotel di kawasan Jakarta yaitu, hotel Marbella. Penelitian ini 

membahas mengenai proses penyusunan event yang di lakukan oleh Extra 

Ordinary event organizer mulai dari tahap awal, pelaksanaan event, hingga 

hambatan dalam event tersebut. 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penyusunan event menurut 

Jefkins. Dimana tahap-tahap tersebut terdiri dari menganalisis situasi, 

menentukan tujuan, menentukan khalayak, memilih media dan bentuk program, 
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menyusun anggaran, menyusun jadwal kegiatan, serta tahap terakhir adalah 

evaluasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kulaitatif, dengan menggunakan teknik wawancara dan 

observasi dalam pengumpulan data dilapangan. 

2. Evaluasi Special Event Dalam Membentuk Product Knowledge Investor (Studi 

Kasus: Road Show Kartu AKSES PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK 

INDONESIA di Pontianak dan Balikpapan) 

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai special event yang 

diselenggarakan oleh PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA 

dalam rangka memperkenalkan dan memberi pengetahuan seputar kegunaan 

kartu AKSES. Penelitian ini membahas mengenai awal proses event 

berlangsung, mulai dari perispan awal, kegiatan Pra-Edukasi, dan Pra-Event 

yang dilakasanakan melalui Radio Talkshow. Penelitian ini menggunakan 

metode element-element special event menurut Philip Lesl yang disebut “News 

Questions” terdiri dari 5W+1H.  

Dikarenakan evaluasi penelitian ini merujuk pada pembentukan product 

knowledge, maka penelitian ini menjelaskan mengenai proses pembentukan 

pengertian dan pengetahuan khalayak melalui model Hierarcy of Effect 

menurut J. Lavidge dan Garry A. Steiner. Pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif.  

3. Analisis Perspektif Stakeholder Terhadap Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR): Studi Kasus pada PT. Samsung Electronic Indonesia. 
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Penelitian ini menjelaskan menganai kegiatan corporate social 

responsibility (CSR) PT. Samsung Electronic Indonesia, serta menganalisis 

perspektif stakeholder terhadap kegiatan CSR tersebut. Dilain itu penelitian ini 

juga menjelaskan menganai community develompment yang dimiliki oleh PT. 

Samsung Elctronic Indonesia. Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah 

kualitatif dan bersifat studi kasus.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui teknik wawancara, baik 

dengan pihak internal perusahaan PT. Samsung Electronic Indonesia maupun 

dengan pihak eksternal yaitu pemerintahan dan warga lokal. Berdasarkan dari 

perolehan data tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR yang telah 

dijalankan oleh PT. Samsung Electronic Indonesia sudah berjalan cukup baik, 

sesuai dengan tujuan para stakeholder. Sedangkan menurut narasumber dari 

pihak pemerintahan, CSR yang telah dijalankan belum dilaksanakan secara 

optimal dari sisi community development.  

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Public Relations 

Pengertian Public Relations menurut James E. Grunig dan Todd Hunt, yang 

menyatakan  

“Management of communication between an organization and its 

publics.”  

 

Definisi diatas memiliki arti, public relations adalah proses komunikasi 

antara sebuah organisasi dengan publiknya (Davis, 2007, h. 5). Definisi yang sama 

juga dinyatakan oleh Public Relations Society of America yang menyatakan, bahwa 
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public relations merupakan proses komunikasi yang strategis guna membentuk 

keuntungan bersama antara perusahaan dengan publiknya (Dennis, Glenn, dll, 

2015, h. 5). 

Dilain sisi Menurut Frank Jefkins, public relations merupakan bentuk 

komunikasi tertata yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, baik ke dalam 

maupun ke luar terhadap publiknya, guna mencapai pengertian antara kedua belah 

pihak (Jefkins, 2003, hal 4).   

Sedangkan definisi Cutlip lainnya menyatakan, 

“Public Relations is the management function that identifies, estabilishes 

and maintains mutually beneficial relationships between an organization 

and the various publics on whom its success or failure depends” (Davis, 

2007, h. 6) 

 

Definisi diatas yang memiliki arti, Public Relations merupakan management 

fungsi dalam mengindetifikasi, dan memelihara hubungan antara perusahaan 

dengan publiknya, guna mencapai kesuksesan dikemudian hari. 

“Public Relations adalah fungsi management dimana dapat menilai 

sikap public, tata cara, organisasi, serta kebijaksaan seseorang untuk 

kepentingan public, serta merencanakan program kegiatan untuk 

mengambil simpati public”. (Cutlip, dan Center, 2009, hal 5). 

 

Chartered Institute of Public Relations (CIPR) menyatakan “Public Relations 

adalah sebuah reputasi, dilihat dari hasil akhir yang telah dilakukan oleh public 

relations melalui aktifitas dan komunikasi kepada publik, sehingga menghasilkan 

pemahaman bersama (Davis, 2007, h. 6). 

Adapun element dari public relations, yang diantaranya (Dennis, Glenn, dll, 

2015, h 33):  
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1. Deliberate: public relations untuk memengaruhi, membangun 

pemahaman, dan menyediakan informasi bagi publiknya melalui sebuah 

aktivitas atau kegiatan public relations untuk melihat seberapa besar 

feedback yang didapatkan. 

2. Planned: public relations untuk menyusun strategi dan taktik untuk 

merancang sebuah kegiatan public relations. 

3. Performance: public relations berusaha menjaga nama baik sebuah 

organisasi atau perusahaan dengan memenuhi kewajiban yang harus 

dijalankan sesuai aturan negara. 

4. Public Interest: dalam menjalankan sebuah kegiatan public relations 

harus seimbang, antara perusahaan dengan publiknya demi mencapai 

tujuan serta manfaat bersama.  

5. Two-way Communications: public relations tidak hanya sebagai pemberi 

informasi saja tetapi juga harus dapat menarik perhatian dan 

mendengarkan aspirasi publiknya. 

6. Management Function: public relations tidak hanya fokus pada proses 

komunikasi di luar perusahaan saja tetapi juga harus memerhatikan proses 

komunikasi di dalam internal perusahaan. Public relations berperan untuk 

menjadi problem solver guna meminimalisasi konflik. 

Dari beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa melalui element-

element tersebut, public relations berusaha untuk menjaga citra perusahaan agar 

tetap baik di benak masyarakat melalui komunikasi dua arah. Komunikasi tersebut 

dapat berbentuk, menyediakan informasi perusahaan, dan aktivitas perusahaan. 
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Tetapi tidak hanya menjalin komunikasi dua arah dengan pihak eksternal saja tetapi 

juga dengan pihak internal.  

Pengertian diatas merupakan proses dasar public rekations. Oleh karena 

adanya uraian mengenai element-element serta definisi public relations di atas, 

organisasi dan perusahaan sudah menyadari pentingnya peran public relations 

dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Dilain itu terdapat penjelasan 

yang lebih mendetail mengenai peran-peran public relations secara spesifik dalam 

bidang profesional. Berikut adalah pekerjaan public relations (Dennis, Glenn, dll , 

2015, h 33):  

1. Counseling: public relations bertugas untuk mengatur hubungan antara 

perusahaan dan publik serta menjaga komunikasi yang baik. 

2. Research: dalam menentukan sebuah strategi, sebelumnya public 

relations juga harus melakukan pemetaan dan menentukan sikap dan 

prilaku publiknya melalui sebuah research. Semua kegiatan public 

relations pada dasarnya harus di awali dengan research, guna melihat 

apakah kegiatan yang akan diusung sesuai dengan kebutuhan publik pada 

saat itu.  

3. Media Relations: menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan para 

wartawan dan blogger untuk menarik sebuah publisitas. 

4. Publicity: menyebarkan pesan melalui berbagai media, baik media massa 

maupun media sosial untuk pengembangan perusahaan. Tetapi informasi 

yang akan dimuat di media tidak dapat dikontrol, karena media tersebut 

tidak berbayar. 
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5. Employee relations: selain menjalin hubungan dengan pihak eksternal, 

perusahaan juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak 

internal yaitu pegawai perusahaan itu sendiri. Peran empolyee relations 

adalah untuk menyebarkan informasi dan memotivasi pihak internal 

perusahaan, serta mensosialisasikan kultur budaya perusahaan.  

6. Community Relations: mengadakan kegiatan dengan komunitas tertentu 

untuk pengembangan lingkungan dan mendekatkan diri kepada publik. 

7. Government Affairs: hubungan antara public relations dengan 

pemerintahaan, guna mengurus kebutuhan-kebutuhan yang 

bersinggungan dengan peraturan negara.  

8. Issu Management: tugas public relations dalam `menanggapi dan 

mengatasi sebuah issu yang terjadi. Issu management juga merupakan 

proses antisipasi, indetifikasi, evaluasi, dan respon tanggapan dari isu 

yang sedang dihadapi, yang bisa membawa pengaruh pada perusahaan. 

9. Special Event: menarik perhatian publik melalui kegiatan public relations 

yang dirancang dengan baik sehingga dapat berinteraksi langsung dengan 

publik. 

10. Marketing Communications: kegiatan yang dirancang untuk mendukung 

penjualan suatu produk, melalui iklan, promosi, media sosial maupun 

mengadakan sebuah event. 

11. Advertising: merupakan penyampaian pesan melalui media. Berbeda 

dengan publicity, penempatan iklan ini bersifat berbayar. Walaupun 

kedua memiliki kesamaan dalam hal penyampaian pesan. 
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Pada intinya public relations merupakan hubungan antara sebuah perusahaan 

dengan publiknya, melalui penerapan komunikasi dua arah dan aktifitas public 

relations. Hal tersebut dilakukan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis serta 

menghasilkan citra yang positif dibenak publiknya. Dalam menjalin hubungan 

dengan masyarakat, public relations memerlukan sebuah strategi. Hal ini selaras 

dengan pernyataan Ronald. D Smith, menurutnya public relations merupakan salah 

satu perwujudan dari strategi komunikasi (Smith,2009, h.4).  salah satu cara dalam 

meningkatkan awareness adalah melalui kegiatan special event.  

 

2.2.2. Special Events 

Special Events merupakan salah satu kegiatan public relations dalam 

melakukan komunikasi dua arah antara perusahaan atau organisasi dan 

menyampaikan pesan terhadap publiknya. Dilain itu, special events juga 

merupakan salah satu upaya PR untuk menjaga hubungan harmonis antara 

perusahaan dengan publiknya. Hal tersebut dilakukan guna membangun citra yang 

positif terhadap publiknya. Adanya beberapa definisi dari beberapa para ahli, salah 

satunya menurut Smith (Smith,2009, h.105) yang mengatakan bahwa  

“Special event merupakan kegiatan yang dirancang atau dilaksanakan 

oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang dilaksanakan untuk dapat 

berinteraksi dengan publicnya”. 

  

Lainnya, menurut Shannon special events merupakan sebuah acara yang 

diselenggarakan secara besar dan bersifat terbuka untuk umum (kilkenny, 2011, h. 

34). Sedangkan menurut Lynn Van Der Wagenn dan Lauren White mengatakan 

bahwa, 
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“event can be classified in terms of the size of the audience, the organizer 

motivation for running the event, or in terms of the event 

characteristics.” 

 

Arti pengertian diatas adalah sebuah event dapat terklasifikasi jika dilihat dari 

seberapa besar event tersebut dilihat dari faktor audience, latar belakang event 

tersebut yang memotivasi event diselenggarakan, serta karakteristik event tersebut 

(Lynn&Lauren, 2010, h. 6). Kemudian event merupakan sebuah kegiatan untuk 

memperingati moment-moment penting dalam kehidupan manusia, baik dalam segi 

hal budaya, adat, atau agama yang melibatkan lingkungan sekitar, dapat secara 

individu maupun kelompok dan di adakan dalam waktu tertentu (Noor,2013, h.8)  

Kemudian sebuah event memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut 

adalah beberapa karakteristik dalam event (Noor,2013, h.13): 

1.  Unique (keunikan) 

Kreatifitas dalam pengembangan event merupakan salah satu hal yang 

menjadi daya tarik publik. Salah satu karakteristik event adalah dilihat 

dari segi keunikan event tersebut diselenggarakan. 

2. Perishabillity 

Karakteristik ini memiliki perbedaan dengan event lainnya atau event 

yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Event yang diselenggarakan 

memiliki perbedaan tersendiri di setiap kegiatannya. 

3. Intangibility 

Sebuah event yang memiliki memori tersendiri bagi para pengunjung 

yang menghadiri event tersebut.  
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4. Suasana dan pelayanan 

Suasana dan pelayanan yang nyaman membuat para pengunjung 

mengingat event yang telah berlangsung. 

5. Interaksi personal 

Pengunjung yang mencoba untuk berinteraksi langsung dalam event 

membuat event tersebut dapat dikatakan sukses, serta pengunjung 

mendapatkan kesampatan untuk merasakan menjadi bagian dalam 

kegiatan tersebut.  

Menurut Goldblatt (Goldblatt, 2013) menyatakan event management adalah 

kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk 

tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran dan reuni, serta bertanggung jawab 

mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan 

melaksanakan koordinasi serta pengawasan. Dilain itu special event juga 

merupakan kegiatan public relations guna menarik perhatian publiknya agar 

tercipta hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. 

Kegiatan special event dapat meningkatkan pengetahuan (knowledge), kesadaran 

(awareness), dan pemenuhan selera (pleasure) (Goldblatt, 2010, h.7). 

Terdapat beberapa jenis katagori special events yaitu (Goldblatt, 2010, h. 15-

21): 

1. Civic Events: kegiatan yang berupa acara kenegaranaan. Bisa berupa 

festival daerah hingga kegiatan demonstrasi 
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2. Exhibitions: kegiatan yang berupa festival atau pameran sebuah produk 

perusahaan. Biasanya kegiatan ini diselenggarakan guna mendorong 

penjualan produk tersebut. 

3. Fairs and festival: kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk 

menunjukan keragaman budaya mereka, biasanya acara ini dilakukan 

pada musim-musim tertentu. 

4. Hallmark events: merupakan kegiatan akhir dari rangkaian acara 

perlombaan. Biasanya acara ini diadakan secara besar-besaran, salah satu 

contohnya adalah The National Football League’s Super Bowl. 

5. Tourism: merupakan kegiatan yang mengandung unsur pariwisata. Acara 

ini biasanya diselenggarakan oleh instansi pariwisata (travel) untuk 

menyediakan wadah bagi publik yang berencana melakukan perjalanan 

wisata ke berbagai tempat. Salah satu contoh kegiatannya adalah travel 

fair.  

6. Sporting Events: merupakan kegiatan yang mengandung unsur olah raga, 

seperti turnamen. 

7. Progress Oriented Events: merupakan sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka merayakan perkembangan perusahaan atau 

organisasi, seperti grand opening 

8. Social Events: merupakan sebuah kegiatan hiburan yang diberikan khusus 

untuk publiknya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang telah 

diberikan. 
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9. Fundraising Events, kegiatan yang melibatkan organisasi non-profit 

untuk berinteraksi dengan key public dengan tujuan untuk mendapatkan 

dukungan dana dari pendonor. 

Dalam proses penyelenggaraan macam-macam event diatas, dibutuhkan 

beberapa tahapan perencanaan. Menurut Goldbatt terdapat model dalam 

penyusunan sebuah event (Goldblatt, 2010, h. 42)  

Gambar 2.1 Proses Perencanaan Special Event 

 
Sumber: Joe Goldblatt 

 

• Research 

Merupakan tahapan awal dalam penyusunan sebuah event. Dewasa ini 

praktisi public relations menyadari pentingnya penggunaan research 

sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Semakin baik research yang 

dilakukan oleh praktisi public relations, maka semakin selaras dengan tujuan 
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akhir event tersebut. Selain itu, research dilakukan guna mengetahui 

kebutuhan, keinginaan, dan ekspektasi customer. Berikut beberapa langkah 

research yang dapat dilakukan (Goldblatt, 2010, h. 42): 

➢ Market Research Techniques 

Dalam research ini dijalaskan bahwa, penggunaan teknik market 

research dapat membantu untuk menentukan primary market dan 

secondary market. Dilain itu pada teknik ini, dapat membantu untuk 

mengetahui pelayanan yang diharapkan oleh para customers (Goldblatt, 

2010, h. 43). 

➢ Quantitative and Qualitative Reseaech 

Dalam tahapan research ini terdapat tiga jenis research yaitu 

qualitative, quantitative atau gabungan diantara keduanya. Pemilihan 

sebuah riset dirasa penting dalam sebuah event, serta dapat memengaruh 

goals riset tersebut (Goldblatt, 2010, h. 43). 

✓ Quantitavie Pre-event Research 

Riset ini dilakukan guna membantu menentukan informasi 

demografik seperti usia, gander, dan hal lainnya yang 

berhubungan dengan event yang akan diselenggarakan 

(Goldblatt, 2010, h. 43). 

✓ Qualitative Pre-event Research 

Berbeda dengan riset quantitavtive, pada riset ini 

menggunakan teknik focus group atau study case. Dalam 

menjalankan teknik tersebut partisipan diarahkan ke dalam 
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beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep event yang akan 

diselenggarakan (Goldblatt, 2010, h. 44). 

✓ Combined Research 

Teknik kombinasi antar quantitative dan qualitative ini dapat 

digunakan pada pelaksanaan event besar, dikarenakan event 

tersebut membutuhkan banyak informasi. Teknik quantitative 

digunakan untuk mengumpulkan data-data, sedangkan teknik 

qualitative digunakan untuk menggali lebih dalam hasil dari 

data-data tersebut (survey tertulis, focus group, dll). 

➢ Validity and Reliability: Producing Credible Pre - Event Research 

Hasil sebuah research dapat dipertahankandan dikatakan valid, jika 

research tersebut melibatkan target yang sesuai dengan event yang akan 

diselenggarakan. Sedangkan realibitas merupakan hasil dari survey 

tersebut yang signifikan (Goldblatt, 2010, h. 47) 

➢ Interpreting and Communicating Research Findings 

Tahap ini merupakan analisis dari hasil research yang telah 

dilakukan, selanjutnya data tersebut akan dikomunikasikan kepada para 

stakeholders. Melalui proses komunikasi tersebut, pada akhirnya dapat 

menyimpulkan goals serta objective yang akan mengacu pada 

implementasi event (Goldblatt, 2010, h. 47). 

➢ The Five Ws: How to Produce Consistently Effective Events 

Untuk membantu proses implementasi terdapat lima tahap agar 

event dapat diproduksi secara konsisten yang disebut sebagai “five Ws 
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Steps”. Dalam menyusun dan menjalankan sebuah kegiatan special 

event, praktisi PR harus menyusun strategi agar event dapat berjalan 

dengan baik. Menurut Joe Goldblat terdapat cara yang dapat membantu 

untuk menentukan apakah sebuah event layak, bertahan, dan 

berkembang yaitu melalui 5 W. Why, Who, When, Where, What, 

merupakan komponen yang dapat membantu PR dalam memetakan 

pelaksanaan event. Berikut penjelasan dari lima W tersebut (Goldblatt, 

2010, h. 48): 

✓ Why: menjelaskan tujuan serta maksud special event 

diselenggarakan. 

✓ Who: berhubungan dengan target sasaran special event tsb, 

panitia dan semua khalayak yang ikut terlibat dalam acara 

tsb. 

✓ When: berhubungan dengan waktu penyelenggaran special 

event, dan jadwal pelaksanaannya (rundown). 

✓ Where: berhubungan dengan lokasi tempat special event 

yang akan diselenggarakan, dan juga beberapa element 

pendukung seperti fasilitas yang disediakan, keamanan, dll. 

✓ What: berhubungan dengan konsep dan format acara yang 

akan diselenggarankan, sehingga tersampaikan pesan dan 

kesan yang ingin ditampilkan. 

➢ SWOT Analysis: Finding the Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

and Threats 
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Proses selanjutnya adalah identifikasi dan analysis SWOT 

(strengths, weakness, opportunity, dan threats). Hal ini dilakukan guna 

mengidentifikasi variabel-variabel yang ada, baik dari internal maupun 

internal. Sehingga event dapat mencapai kesuksesan. SWOT analisis 

merupakan salah satu perencanaan strategi utama saat penelitian. 

Analisis ini dilakukan guna melihat kelemahan dan ancaman serta 

memberikan solusi untuk meningkatkan event tersebut (Goldblatt, 2010, 

h. 49) 

✓ Strengths and Weaknesses 

Kedua hal ini dapat di identifikasi sebelum event 

berlangsung. Untuk mengetahui stengths dan weaknesses dapat 

dilakukan dengan cara focus group ataupun interview secara 

individual (Goldblatt, 2010, h. 49). 

✓ Opportunities and Threats 

Kedua hal ini dapat di indetifikasi baik saat event 

berlangsung maupun sesudah event. Opportunity merupakan 

kegiatan yang dapat menguntungkan pihak perusahaan diluar 

rencana sebelumnya. Sedangkan Threats adalah kegiatan yang 

mencegah agar organisasi memaksimalkan event tersebut 

(Goldblatt, 2010, h. 49)   

• Design: Blueprint for Success 

Setelah melakukan research, selanjutnya dibutuhkan gambaran untuk 

perencanaan event yang akan diselenggarakan. Dalam tahap ini adanya ide baru 
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yang bermunculan sehingga dapat memperkuat perencanaan yang diusulkan 

untuk event tersebut (Goldblatt, 2010, h. 51) 

➢ Brainstorming and Mind Mapping  

Dalam proses perencanaan event dilakukan penggambaran dasar 

event tersebut. Salah satunya melalui braindstorming, dimana pihak 

internal berdiskusi merencanakan latar belakang event serta objective 

dan strategi yang akan dijalankan melalui mind mapping. Hal tersebut 

dapat membantu pihak internal dalam diskusi braindstroming tersebut 

agar lebih terstruktur. Mind mapping tersebut mengiring pada five Ws, 

yang selanjutnya membantu pihak internal dapat melihat bagaimana 

event tersebut harus dikembangkan (Goldblatt, 2010, h. 51). 

Mind mapping merupakan seluruh ide-ide yang disarankan oleh 

pihak internal, dan dari dasar itu lah terbentuk filosofi latar belakang 

event. Menurut Dr. Cathy Matheson of the Queen Margaret University 

International Centre menyatakan, bahwa mind mapping dilakukan guna 

menyatukann serta mengalisis ide-ide yang disarankan. (Goldblatt, 

2010, h. 51). 

➢ The Creative Process in Event Leadership 

Dalam proses perencanaan sebuah event dibutuhkan kreatifitas yang 

tinggi. Hal ini dilakukan guna event ini dapat menarik perhatian 

audiencenya. Untuk meningkatkan kreatifitas dalam sebuah event, 

perusahaan diharapkan dapat memiliki refrensi lain dari berbagai pihak 

eksternal (Goldblatt, 2010, h. 53). 
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➢ Making the Perfect Match through Needs Assessment and Analysis 

Setelah melakukan braindstoarming dan mind mapping, tahap 

selanjutnya adalah perusahaan memastikan bahwa ide-ide tersebut 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan, 

hal ini dilihat dari kebutuhan serta analisis yang dilakukan. Serta 

memastikan tujuan event tersebut memiliki karakteristik SMART 

(Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Time-Constaint) 

(Goldblatt, 2010, h. 55). 

• Project Management Systems for Event Leaders 

Project management merupakan pihak yang membantu sebuah organisasi 

atau perusahaan dalam menjalankan event. Tak hanya itu saja, tetapi project 

management juga membantu mengemas objective event semenarik mungkin 

hingga dapat tersampaikan kepada target audience. Sedangkan menurut 

William O’tooledan Phyliss dalam buku Corporate Event Project Management 

mengatakan, penggunaan project management dapat membantu organisasi 

dalam menyusun sebuah event secara tersturktur. Project management 

membantu menghubungkan komunikasi antara organisasi atau perusahaan 

dengan beberapa pihak eksternal, untuk menghindari miss communications 

(Goldblatt, 2010, h. 57). 

• Planning Consistently Effective Events 

Ideal menyusun planning sebuah event adalah berdasarkan oleh research 

dan gambaran yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini 

goals dan objective yang telah di tentukan dapat dikemas semenarik mungkin 
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ke dalam planning event tersebut. Terdapat beberapa tahap dalam menuyusun 

Perencanaan sebuah event yaitu, waktu (time), space, dan tempo (Goldblatt, 

2010, h. 59).  

➢ Timing 

Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dari awal mula 

penyusunan event hingga pada event diselenggarakan. Berdasarakan 

pada research yang telah dilakukan sebelumnya, perusahaan dapat 

memastikan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan event tersebut 

(Goldblatt, 2010, h. 51). 

➢ Space 

Merupakan fokus pada lokasi event yang akan diselenggarakan. 

Pemilihan tempat event juga dapat menentukan waktu penyelenggaran 

event. Tak hanya itu saja, pemilihan tempat event (venue) berdasarkan 

pada citra perusahaan, target audience event tersebut (Goldblatt, 2010, 

h. 51). 

➢ Tempo 

Merupakan proses pengerjaan event dari awal mula penyusunan 

event hingga pada event berlangsung. Tempo juga merupakan rangkaian 

acara, berawal dari pre-event hingga event berlangsung. Pada saat event 

berlangsung dibutuhkan juga ritme atau rundown acara sesuai dengan 

strategi yang telah direncanakan (Goldblatt, 2010, h. 51). 

• Coordination: Executing the Plan 
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Mengambil keputusan yang tepat adalah salah satu cara dalam 

mengeksekusikan sebuah perencanaan dalam event. Pengambilan keputusan 

yang tepat dilakukan guna dapat memengaruhi keseluruhan rangkaian event. 

Berikut terdapat enam cara efektif dalam mengambil keputusan (Goldblatt, 

2010, h. 64): 

➢ Kumpulkan semua informasi. Kebanyakan masalah memiliki 

berbagai perspektif untuk di review. 

➢ Pertimbangkan pro dan kontra akan keputusan untuk melihat siapa 

yang akan terpengaruhi. 

➢ Pertimbangkan implikasi finansial keputusan anda. 

➢ Pertimbangkan implikasi moral dan etis keputusan anda. 

➢ Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya. Keputusan harus tidak 

membahayakan sekitar atau diri sendiri jika memungkinkan. 

➢ Ambil keputusan dan terus mencarinya. 

• Evaluation 

Merupakan sebuah penilaian hasil akhir dilihat dari event masing-masing, 

sebagai bagian dari proses kepemimpinan event atau melalui review 

komprehensif umum dari semua fase. Hal ini diserahkan kembali kepada para 

pemangku kepentingan untuk memilih informasi apa yang diharuskan untuk 

meningkatkan perencanaan dan implementasikan strategi efektif untuk 

mencapai tahap ini. Terdapat beberapa bentuk dari evaluasi yaitu (Goldblatt, 

2010, h. 64-65): 
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➢ survey tertulis 

Biasanya, survey ini dilaksanakan setelah event berlangsung, untuk 

mengidentifikasi level kepuasan dari partisipan. 

➢ penggunaan para pemonitor 

Pemonitor adalah seseorang yang telah dilatih untuk 

mengobservasi elemen dari sebuah event dan menyediakan feedback 

tertulis dan verbal ke perencanaan event. Pemonitor event biasanya 

memiliki daftar checklist atau survey untuk diselesaikan dan akan 

menawarkan komen-komen yang harus dijawab. Keuntungan dari tipe 

evaluasi ini adalah memungkinkan untuk mengobservasi sebuah event 

melalui staff event yang terlatih dan berpengalaman sementara hal 

tersebut membutuhkan tempat dan menyediakan komen instruktif. 

➢ survey telfon atau email 

Pada evaluasi ini, perencana event melakukan survei pada saksi 

dan partisipan setelah event melalui email atau telfon. Dengan 

menunggu beberapa hari setelah event untuk mengumpulkan data-data 

ini, event leader akan mampu untuk memungut informasi dari 

responden akan bagaimana sikap mereka telah berubah dan berkembang 

setelah beberapa waktu yang telah lewat dimulai dari mereka 

berpartisipasi di event itu. 

Menurut Professor Helmut Schwagermann (University of Applied Science of 

Osnabrueck, Jerman.)  mengembangkan sebuah teori untuk mengontrol hasil event. 
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Ia merekomendasikan bahwa control event terlihat dari 3 fase (Goldblatt, 2010, h. 

67-68): 

1. Control konsep event saat tes sebelum event. 

2. Control event selama proses berlangsung mmenggunakan apa yang 

disebutnya “In Between Test” 

3. Control hasil dengan berlangsungnya tes setalah event. 

Dalam bukunya Goldblatt mengatakan bahwa, proses ini adalah kerangka 

konseptual untuk setiap event efektif dimana prosesnya dinamis dan selektif. 

Prosesnya dinamis dan selektif, maka dari itu event leader harus menentukan dari 

mana untuk memulai dan bagaimana untuk melanjutkan pencapaian objektif 

terbaik. Salah satu event mungkin melewati bagian penelitian, dan perencanaan 

event mungkin hanya menguasai cara mengkoordinasikan elemen-elemen event. 

Masih ada lagi yang lain di pertengahan proses perencanaan. Perencana event yang 

efektif akan langsung menyadari bahwa proses event tidak bisa diselesaikan atau 

benar-benar efektif kecuali setiap fase benar-benar dipertimbangkan (Goldblatt, 

2010, h. 67-68). 

Dalam menyampaikan pesan kepada target audience diperlukannya promosi 

event itu sendiri. Pihak ketiga terkadang dibutuhkan dalam menyampaikan sebuah 

pesan kepada publik, salah satunya adalah melalui Key Opinion Leader (KOL). 

Menurut Smith, opinion leader merupakan seseorang yang memiliki pengaruh 

terhadap gaya hidup masyarakat dan memiliki kepercayaan yang tinggi di kalangan 

public (Smith, 2009, h. 22).  

Strategi Special Event..., Caecilia Nila, FIKOM UMN, 2018



34 
 

Key opinion leader merupakan seseorang yang memiliki kekuatan untuk 

memengaruhi opini, sikap, perilaku, kepercayaan, dan motivasi orang lain (Valante 

dan Pumpuang, 2007, para 1). Peran key opinion leader dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai kegiatan seperti politik, sosial, ekonomi, dan kesehatan sesuai dengan latar 

belakang key opinion leader tersebut (Valante dan Pumpuang, 2007, para 2.). Selain 

hal tersebut terdapat cara lainnya dalam menyampaikan sebuah pesan kepada public 

salah satunya yaitu melalui pemasaaran iklan. Berikut terdapat tiga jenis pemasaran 

iklan dalam sebuah event Menurut Goldblatt, yaitu: (Godlbaltt,2010, h.334-337) 

• Advertising (Periklanan) 

Merupakan penempatan iklan baik dalam media elektronik (internet), media 

cetak maupun media massa (televisi, radio). Selain itu juga terdapat advertising 

specialties (penempatan iklan pada merchandise) dan outdoors advertising 

(billboard). Tidak menutup kemungkinan perusahaan terkadang juga 

menempatkan iklan pada media cetak (koran dan majalah) di berbagai daerah. 

Pemilihan penempatan iklan tersebut, tergantung kepada research dan tujuan 

event perusahaan. 

• Public Relations 

Peran public relation ikut terlibat dalam menyebarkan informasi mengenai 

event yang akan berlangsung kepada media dan target market. Kegiatan public 

relations yang dilakukan adalah men-design, printing, dan mendistribusikan 

media kit (press release) kepada media-media. 

• Street Promotions 
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Merupakan penyebaran informasi mengenai event yang akan 

diselenggarakan melalui pemasangan poster dan flyer di beberapa jalan raya 

besar. Dalam upaya menarik perhatian masyarakat, poster dan flyer di design 

semenarik mungkin untuk menarik perhatian. 

 Selanjutnya menurut Goldblatt sebuah event dalam menyelenggarakan 

event terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut merupakan tahap awal 

dari perencanaan sebuah event dikarenakan, sering kali sebuah event dianggap 

sebagai kegiatan yang spontanitas, dan pada akhirnya pesan dari event tersebut 

tidak sampai secara efektif kepada khalayaknya (Goldblatt, 2010, h.9). Terdapat 

tiga komponen yang mewakili tujuan dari sebuah event yaitu celebration, 

education, dan marketing. Berikut penjelasan diantara ketiganya (Goldblatt, 2015, 

h.10): 

• Celebration:  

selebrasi (celebration) dikelompokan menjadi sebuah perayaan yang 

dimulai dari kegiatan pameran, festival, hingga acara sosial. Walaupun kata 

selebrasi dapat diaplikasikan ke dalam aspek pendidikan dan marketing, 

selebrasi mencakup semua aspek kehidupan manusia, dimana tujuan kegiatan 

tersebut adalah untuk merayakan suatu peristiwa.  

• Education:  

melalui kegiatan acara adukasi (education), penyelenggara acara akan 

mengarahkan khalayak kepada ide-ide baru, emosi dan tindakan aksi nyata yang 

akan mengembangkan masyarakat. Edutainment merupakan sebuah gabungan 

dari education dan entertainment, yang mengarah pada konsep edukasional. 

Strategi Special Event..., Caecilia Nila, FIKOM UMN, 2018



36 
 

Melalui penerapan edutainment ini diharapkan khalayak dapat mempelajari, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi subjek spesifik.   

• Marketing:  

melalui advertising, public relations, dan promosi, acara diselenggarakan 

untuk menciptakan kesadaran atau pengetahuan bahkan hingga pada 

mempersuasikan kemungkinan untuk membeli barang atau sebuah pelayanan 

jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan.  

 

2.2.3 Entertainment Marketing 

Dewasa ini pengalaman langsung (experience) merupakan hal terpenting 

dalam menggaet daya tarik masyarakat terhadap suatu kegiatan pemasaran (Sayre, 

2008, h. XIX). Menurut Shay Sayre, entertainment marketing merupakan sebuah 

proses penyampaian pesan kepada khalayak melalui kegiatan pemasaran hiburan 

(Sayre, 2008, h. 19). Dilain itu entertainment marketing berbeda dengan marketing 

produk, dimana entertainment marketing lebih mengutamakan pengalaman 

langsung (experience). Terdapat empat proses entertainment marketing yaitu, 

planning, communications, promotion, dan campaign (Sayre, 2008, h. 10). 

Selanjutnya terdapat juga lima cara dalam meningkatkan experience 

masayrakat dalam entertainment marketing yaitu, live performance, pemilihan 

tempat (venue), media, dan talent. Menurut Shay Sayre, marketing entertainment 

mengarah pada element pelayanan (service). Walaupun demikian, beberapa konten 

marketing entertainment masih dianggap sebagai pemasaran produk. Dilain sisi, 

pengalaman (experience) bukanlah mengarah pada pemasaran produk (Sayre, 2008, 

h.42). 
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Hiburan (entertainment) disebut juga sebagai aksi dalam bentuk 

performance, pengalaman (experience), atau pun sebuah event. Hiburan 

(Entertaintment) juga merupakan hal yang tak terwujud, hal ini yang menjadikan 

tantangan dalam sebuah marketing dalam menyatukan kesatuan hal tersebut. 

(Sayre, 2008, h. 43).  

 

2.2.4 Product Knowledge 

Menurut Betty dan Smith, product knowledge merupakan persepsi 

konsumen pada suatu produk, termasuk pengalaman pemakaian produk tersebut 

sebelumnya. Definisi lainnya mengatakan bahwa product knowledge adalah 

kumpulan dari berbagai macam informasi atau data mengenai suatu produk tersebut 

(Sumarwan, 2002, h.120). Terdapat tiga cara mengidentifikasi produk menurut 

Brucks, yaitu: 

1. Pengetahuan subjective mengenai produk tersebut dilihat dari 

pemahaman konsumen terhadap produk. 

2. Pengetahuan objective, konsumen dapat mengingat produk tersebut. 

3. Pengetahuan berdasarakan pengalaman, konsumen dapat merasakan 

langsung produk tersebut, baik pada penggunaan sebelumnya 

maupun penggunaan saat ini. 

Berdasarkan kepentingan, pengetahuan produk dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 area kunci yaitu, perkembangan produk dan proses peningkatan kualitas, 

performa data dan spesifikasi, pertahanan dan pelayanan, serta harga dan 

pengiriman. Berbagai kombinasi akan informasi ini menjadikannya sebagai elemen 

penting dari presentasi penjualan yang sudah direncanakan. Untuk peningkatan, 
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perusahaan mengembangkan produk-produk baru untuk memecahkan kebutuhan 

baru. Hal ini penting untuk seorang penjual untuk mengetahui bagaimana sebuah 

produk berkembang, berapa banyak yang dikeluarkan untuk mengembangkannya, 

dan mengapa produk dikembangkan. (Tuckwell,2014, h.333) 

Informasi seperti ini berguna sebagai saran kepada konsumen bahwa 

perusahaan mengambil penelitian dan pengembangan secara serius dan berusaha 

untuk membangun produk yang lebih baik untuk konsumennya. Dalam performa 

dan kualitas, seorang penjual harus familiar dengan standar kontrol kualitas agar 

informasi terkait produk dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan yang dibuat 

oleh kompetitor. Mengetahui bahwa sebuah produk sesuai atau melebihi standar 

tertentu sering kali menyediakan keuntungan kompetitif pada sebuah presentasi 

penjualan. (Tuckwell,2014,h.333) 

Pengetahuan lain yang membantu membedakan satu produk dengan yang 

lain adalah pengetahuan tentang harga dan pengiriman. Penentangan paling mudah  

dan umum adalah harga: “Harganya terlalu mahal”. Mengetahui bagaimana 

merespon secara pantas adalah hal yang krusial untuk menutupi penjualan. Jika 

harga penjualan perusahaan lebih tinggi dari kompetitor, fakta tsb harus diketahui 

dan keuntungan tambahan dan nyata sebuah produk harus dipresentasikan untuk 

membenarkan harga yang lebih tinggi. Dalam situasi itulah, pembeli menginginkan 

informasi berlebih; penjual harus menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan 

produk yang sangat baik. (Tuckwell,2014,h.334) 
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2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari teori-teori yang telah dijelaskan diatas, penulis menarik 

alur pikir bahwa peran pubic relations dalam menjalin hubungan antara organisasi 

dengan publiknya dapat melalui beberapa cara, salah satunya adalah komunikasi 

dau arah dan penyelenggaraan kegiatan. Hal ini dilakukan guna reputasi dan citra 

perusahaan di benak publiknya tetap baik. Selain itu public relations berperan untuk 

menyampaikan pesan kepada publiknya, guna mencapai tujuan yang ingin dituju. 

Special event merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh public 

relations dalam proses penyampaian pesan. Selain itu special event merupakan 

kegiatan yang dapat mendekatkan antara perusahaan dengan publiknya secara 

langsung. Hal ini yang dilakukan oleh perusahaan LG Electronic, dimana 

perusahaan LG mengadakan special event dengan tujuan utama adalah memberikan 

informasi serta pengetahuan mengenai produk-produk baru LG, melalui event LG 

Linear Challenge. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyelenggaraan event tersebut 

akan menciptakan product knowledge. berikut merupakan bagan dari kerangka 

pemikiran penulis: 
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