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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Olahraga merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. 

Khusunya di jaman sekarang, olahraga ini sering banyak dilupakan khususnya 

bagi kaum perempuan. Memiliki tubuh yang ideal dan seksi, tentunya 

merupakan idaman bagi semua perempuan. Namun, memiliki badan yang 

ideal dan seksi tidak semudah yang dibayangkan. Para kaum wanita harus 

rajin berolahraga dan tentunya mengatur pola makan sehat mereka. Ini yang 

membuat perbedaan motivasi mengenai olahraga antara kaum laki-laki dan 

kaum perempuan. Dikutip dari internasional.kompas.com dalam artikelnya 

yang berjudul “ Beda Motivasi antara Laki-laki dan Perempuan” (2010, 

para.3) , bagi banyak pria, "Berlatih itu adalah olahraga dan mereka 

melakukannya karena menyenangkan, kompetitif, dan sesuatu yang selalu 

mereka lakukan," kata Lori Incledon, penulis Strength Training for Women. 

"Sedangkan bagi perempuan, fitness itu isu yang dangkal. Mereka 

melakukannya karena bisa membuat penampilan mereka lebih menarik." 

Dari motivasi inilah, kemudian muncul banyak beragam variasi jenis 

olahraga yang dibuat semenarik mungkin bagi kaum wanita. Beda dengan 

kaum pria yang banyak melatih kekuatan (strength) untuk menambah massa 

otot dalam tubuh mereka, perempuan kini lebih tertarik dengan program – 

program kelas yang ditampilkan seperti zumba, aerobic, dll. Tentunya ini 
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perbedaan yang sangat kontras antara program latihan pria dan wanita. 

Diambil dari hipwee.com dalam artikel yang berjudul “ Masih malu buat 

Gym?” (2016, para.6) bahwa perempuan lebih tertarik untuk nge-gym dan 

mengikuti kelas karena dalam satu kelas dapat mengkombinasikan latihan per 

bagian tubuh seperti bokong, paha, lengan, dada,dll.  

Melihat zaman dimana olahraga semakin menjadi trend di masa kini, 

kemudian PT Strongholdz Barbell Club muncul sebagai wadah dan juga 

tempat latihan fitness untuk para pria dan wanita. PT Strongholdz Barbell 

Club merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di dunia sport business dan 

sudah berdiri sejak tahun 2016. Awal terbentuknya PT Strongholdz Barbell 

Club ini dimulai dari komunitas pecinta latihan Power Lifting. Power Lifting 

merupakan sebuah tipe latihan mengangkat beban secara terus menerus untuk 

mendapatkan maksimal beban terberat yang bisa diangkat oleh tubuh. Para 

pecinta latihan Power Lifting ini sering disebut sebagai Power Lifter.  Latihan 

Power Lifting ini sendiri hanya terdiri dari tiga gerakan saja yaitu Squat, 

Bench, dan Deadlift. Dari tiga gerakan tersebut, para Power Lifter harus 

mencapai maksimal beban terberat dari setiap gerakan tersebut. Karena tipe 

latihan ini masih tergolong berat, tipe latihan seperti ini belum banyak dikenal 

masyarakat dan masih sedikit peminatnya di Indonesia.  

Di tahun 2016, PT Strongholdz Barbell Club ini mulai berdiri dengan tipe 

latihan Power Lifting dan bertempat di Gading serpong – Tangerang. Bukan 

menjadi perusahaan sport business yang pertama di Tangerang, PT 

Strongholdz Barbell Club ini memiliki kompetitor yang sama bergerak di 
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bidang sport business yaitu PT.Gold’s Gym Indonesia. PT.Gold’s Gym 

Indonesia sendiri merupakan perusahaan sport business yang sudah berdiri 

sejak tahun 2007 dan memiliki cabang di Gading serpong – Tangerang yaitu 

di Summarecon Mall Serpong. PT.Gold’s Gym Indonesia sendiri 

menyediakan berbagai jenis latihan untuk para pria dan wanita yang senang di 

dunia fitness. Memiliki kesamaan bergerak dibidang sport business, PT 

Strongholdz Barbell Club dan PT.Gold’s Gym Indonesia pun memiliki 

perbedaan. PT.Gold’s Gym Indonesia merupakan wadah dan tempat latihan 

seperti fitness pada umumnya sedangkan PT Strongholdz Barbell Club 

merupakan wadah dan tempat latihan dengan konsep yang berbeda dan juga 

fasilitas serta alat – alat yang disediakan tidak dapat ditemukan di tempat 

fitness pada umumnya seperti di Gold’s Gym Indonesia.  

Di tahun 2016, motivasi dari PT Strongholdz Barbell Club ini menjadi 

tempat dan wadah bagi para Power Lifter di Indonesia untuk berlatih pada saat 

itu. Oleh karena itu, PT Strongholdz Barbell Club ini sangat dominan dengan 

para kaum pria yang berlatih dengan mengangkat beban berat dan sangat 

minim dengan kaum perempuan yang berlatih disitu. Berjalan hingga tahun 

2017,  PT Strongholdz Barbell Club ini sudah dikenal masyarakat dengan 

tempat latihan fitness dengan mengangkat beban berat. Lalu kemudian 

perusahaan ini membuat program latihan untuk para wanita agar PT 

Strongholdz Barbell Club ini bukan hanya didominasi oleh kaum pria tetapi 

juga kaum wanita.  Program yang dibuat untuk para wanita yaitu “Strongholdz 

For Women” dimana Strongholdz membuka sebuah program kelas yang 
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beragam dan sangat bervariasi serta ditunjukkan khusus kepada kaum 

perempuan. Awal terbentuknya “Strongholdz For Women” ini di tahun 2017 

tepat pada bulan Januari. Namun, karena persepsi dan juga “branding” latihan 

dengan mengangkat beban berat yang sudah terbentuk sejak tahun 2016, 

belum banyak orang khususnya para kaum wanita yang mengetahui tentang 

program ini serta aware dengan “Strongholdz For Women”.  

Oleh karena persepsi yang sudah terbentuk bahwa PT Strongholdz Barbell 

Club hanya untuk mengangkat latihan beban berat, maka peneliti ingin 

membuat  sebuah event yang tepat untuk mendapatkan publikasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan awareness yang masih belum maksimal bagi 

“Strongholdz For Women” ini. Diharapkan melalui event ini maka peneliti 

dapat menemukan publikasi  untuk meningkatkan brand awareness dari 

“Strongholdz For Women”.  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah 

permasalahan, yakni: 

1. Bagaimana perancangan event yang tepat untuk “Strongholdz For 

Women” ? 

2. Apa konten event yang tepat untuk meningkatkan brand awareness 

“Strongholdz For Women” ? 
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1.3  Batasan Masalah 

Karya yang akan dibuat oleh peneliti ini meliputi ruang lingkup kegiatan 

Marketing Communications yang berupa perancangan dan pembuatan event  

untuk menunjang kegiatan promosi PT Strongholdz Barbell Club dalam 

peningkatan brand awareness dari “Strongholdz For Women” .   

1.4  Tujuan Karya 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan karya ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perancangan event yang tepat dalam meningkatkan 

awareness  “Strongholdz For Women” PT Strongholdz Barbell Club. 

1.5  Manfaat Karya 

Karya ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara akademis, karya ini diharapkan mampu menjadi acuan dan 

menambah wawasan kepada para mahasiswa/mahasiswi tentang kegiatan 

marketing communications yang dalam hal ini berupa event yang efektif 

dalam pengembangan brand awareness. 

2. Secara praktis, karya ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai portofolio 

bagi CV. PT. Strongholdz barbell Club dan perusahaan-perusahaan 

lainnya terutama mereka yang bergelut dalam bisnis olahraga untuk 

mampu membuat event yang tepat dalam mengembangkan brand 

awareness. 
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