
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Event merupakan bagian dari kegiatan Public Relations. Sebuah acara 

diselenggarakan untuk membantu humas dalam mencapai tujuannya. Event adalah 

rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal tertentu, 

memiliki tujuan tertentu dan melibatkan lingkungan masyarakat yang 

dilaksanakan pada waktu tertentu (Noor 2009:7). 

Menurut Jack dove bahwa khalayak akan memperoleh pengetahuan dari 

apa yang telah dirasakan oleh panca inderanya melalui pengalamannya. Artinya 

bahwa event dapat mempengaruhi target pasarnya lebih dari 90%, karena event 

mampu menyajikan pengetahuan yang dapat diserap oleh publik dengan hampir 

semua panca indera. Pengunjung event akan melihat, mendengar, meraba, 

mencium, secara langsung. Hampir semua pengetahuan yang disajikan saat event 

dapat diserap melalui panca indera manusia, menyaksikan dan memperhatikan 

pada saat event berlangsung (Ruslan 2003 : 239). 

Event juga dianggap sebagai sarana komunikasi yang efektif. Selain 

memberikan pengalaman baru kepada pengunjung, pengunjung juga dapat 

berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan. Pengunjung dapat bertanya 

seputar informasi yang disampaikan pada saat event dan memberikan tanggapan 

seputar event yang diselenggarakan oleh perusahaan. Komunikasi model sirkular 

tercipta dalam event karena adanya respon dan hubungan timbal balik antara 

komunikator yaitu perusahaan dengan komunikan yaitu pengunjung event.  
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Penyelenggaraan event memiliki banyak jenis, adapun jenis – jenis event 

yaitu : event perusahaan, seperti family gathering, peresmian kantor, penghargaan 

prestasi karyawan. Event promosi, seperti pameran, launching, consumer 

gathering, dan presentasi perusahaan / produk. Event pribadi, seperti pernikahan, 

perayaan ulang tahun dan syukuran. Event pendidikan, seperti seminar, workshop, 

dan talkshow. Event olahraga seperti pertandingan sepakbola,futsal, bulutangkis, 

dll. Event seni seperti pagelaran sen tari, seni musik, teater, dll. Event amal seperti 

penggalangan dana, bakti sosial. Event publikasi, seperti konferensi pers dan 

media gathering (Noor 2009:15). 

Seorang PR harus mampu mengemas event semenarik mungkin agar 

khalayak tertarik dengan event yang diadakan. Adapun indikator keberhasilan 

event antara lain, Jumlah khalayak yang menghadiri event sangat banyak / sesuai 

target market yang diharapkan, khalayak sangat antusias dengan rangkaian acara, 

alur dari rangkaian acara mampu membawa emosi khalayak ke arah yanng 

diinginkan, rangkaian acara diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 

masalah yang cukup signifikan (Kennedy 2009:4) 

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda – beda dalam 

menyelenggarakan event, diantaranya sebagai media pengenalan atau memberikan 

pengetahuan tentang produk. Melalui sebuah event perusahaan dapat 

memperkenalkan perusahaannya kepada target pasar. Selain itu, event masih 

menjadi andalan perusahaan untuk membangun positioning dan repositioning 

perusahaannya. 
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Dalam hal ini peneliti membahas tujuan event dalam membangun 

repositioning perusahaan. Repostioning merupakan usaha untuk merubah persepsi 

dan membentuk citra tertentu dibenak publik. Repositioning yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan bertujuan untuk menempatkan suatu posisi yang unik dibenak 

masyarakat, sehingga target market yang diharapkan akan memiliki suatu kesan 

tertentu terhadap perusahaan tersebut. Hasil yang diperoleh dari kesuksesan 

strategi repositioning berupa kesan yang berbeda yang tertanam di dalam fikiran 

masyarakat dan dipercaya oleh konsumen dalam melakukan aktifitas pemilihan 

suatu produk / perusahaan. Secara psikologis publik akan cenderung untuk 

mengadopsi suatu jenis produk / badan usaha yang memiliki positioning yang 

kuat karena menawarkan sesuatu yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh 

pesaing (Jack Trout & Al Ries, 2002:12) 

Persaingan antar perusahaan tidak dimulai di pasar namun lebih awal ada 

di otak konsumen. Otak konsumen menyimpan posisi kesan terhadap suatu 

perusahaan berbanding dengan perusahaan lain. Saat posisi ini dianggap tidak pas 

lagi, maka diperlukan strategi repositioning. Otak konsumen berperan penting 

dalam keputusan memilih suatu produk / perusahaan. Otak akan memerintahkan 

konsumen untuk memilih suatu produk, tergantung pada posisi kesan produk itu 

diotak konsumen (Jack Trout & Al Ries, 2002:13). 

Suatu perusahaan / organisasi yang ingin berkembang pesat harus dapat 

terus menerus memposisikan diri dibenak konsumen dan membuat konsumen 

mengutamakan produknya dibanding dengan kompetitor. Hal itu berarti harus 

dilaksanakan repositioning secara terus menerus. Biasanya perusahaan melakukan 
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repositioning untuk menyangga pertumbuhan permintaan pada saat pasar sedang 

melemah atau untuk mengoreksi kesalalahan positioning ( Lamb, Hair, McDaniel 

2003:205)  

 Alasan perlunya repositoning menurut Kertajaya (2004:96-105) antara 

lain, reaksi atas posisi baru pesaing, repositioning dilakukan saat positioning tidak 

lagi unik dan tidak menarik dibanding pesaing. Menggapai pasar baru, hal ini 

dikarenakan target pasar yang lama dirasa sulit berkembang sehingga perlu 

segmen baru. Menangkap tren baru, adanya tren – tren baru yang muncul dan 

berkembang akan merubah perilaku konsumen, sehingga perlu melakukan 

repositioning. Mengubah value offering, maksudnya adalah repositioning 

dilakukan apabila value yang ditawarkan berbeda. Apabila tetap mempertahankan 

positioning yang lama, maka tidak menunjang perubahan value yang ditawarkan 

oleh konsumen. 

Banyaknya perusahaan atau organisasi khususnya mall di kota Malang 

yang bersaing untuk memiliki posisi tertentu dan kesan khusus dibenak 

masyarakat, maka peneliti melakukan penelitian dengan memilih Plaza Dieng 

Malang dalam melakukan strategi repositioning. Plaza Dieng Malang dianggap 

perlu melakukan repositioning sebagai strategi untuk menggapai pasar baru 

karena target pasar yang lama sulit berkembang terkait dengan banyaknya pesaing 

mall – mall yang ada di kota Malang yang lebih berfariasi dan letaknya yang 

strategis.  

Mall – mall yang ada di kota Malang meliputi Malang Town Square, Mall 

Olympic Garden, Malang Plaza, Sarinah, Gajah Mada, Mitra, Plaza Dieng, Araya, 
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dan Ramayana. Keseluruhan Mall yang ada di Kota Malang tersebut dominan 

berkonsep Mall serba ada, namun ada beberapa Mall yang juga lebih terfokus 

untuk menyediakan gadget dan laptop. Mall yang menjadi pesaing Plaza Dieng 

Malang yang juga menyediakan gadget dan laptop Diantaranya adalah Sarinah  

yang berada di sekitar alun – alun. Lantai 1 dan 3  Mall Sarinah didominasi oleh 

factory otlet, lantai 2 khusus menyediakan gadget, sangat sedikit kios yang 

menyediakan laptop. Malang Plaza juga berada disekitar Alun – Alun kota 

Malang. Lantai 1  didominasi oleh counter handphone, lantai 2 factory outlet, dan 

lantai 3 lebih dominan counter gadget dibanding dengan lantai 1. Sama halnya 

dengan Sarinah, sangat sedikit  kios pada Malang Plaza yang menyediakan laptop. 

 Plaza Dieng Malang berada di Jl. Raya Langsep No. 02 . Lokasi Mall 

dianggap cukup strategis karena mudah dijangkau baik menggunakan kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum. Tersedianya tempat parkir yang luas dan 

dilewati oleh empat jalur angkutan umum yaitu GML, MM, JDM, dan ASD 

semakin memudahkan masyarakat kota Malang untuk menuju Plaza Dieng 

Malang. Plaza Dieng Malang dari awal berdirinya tahun 1994 hingga tahun 2008 

dikenal sebagai Mall yang serba ada, seperti : butik baju, toko kosmetik, asesoris, 

bioskop, tempat makan, dll. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 2008 Plaza 

Dieng Malang melakukan repositioning sebagai IT Center, Plaza Dieng Malang 

melakukan perubahan konsep agar memiliki kesan unik dan berbeda di benak 

masyarakat bahwa Plaza Dieng Malang adalah pusat IT. Pada tahun 2010 Plaza 

Dieng Malang menggunakan media event sebagai alat untuk mensukseskan 

strategi repositioningnya. Sehingga masyarakat Malang yang gemar meng update 
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gadget dan komputernya menjadikan Plaza Dieng Malang sebagai tujuan utama 

karena positioning perusahaan yang kuat di otak masyarakat yaitu ‘the real IT 

center’.  

 Plaza Dieng Malang berbeda dengan beberapa Mall yang menjadi 

kompetitornya. Beberapa Mall pesaing di kota Malang outlet gadget dan 

laptopnya masih berdampingan dengan factory outlet atau menjual bermacam – 

macam jenis kebutuhan (pakaian, alat rumah tangga, kosmetik, dll) dan dominan 

dengan counter gadgetnya sedangkan outlet laptopnya sangat sedikit. Berbeda 

dengan Plaza Dieng Malang yang keseluruhan Outlet lantai 1,2, dan 3 didominasi 

oleh laptop dan gadget yaitu 60% otlet laptop, 30% gadget, dan 10% otlet 

pelengkap lainnya seperti foodcourt dan bioskop. 

 Pada tahun 2010 Plaza Dieng Malang menggunakan media event sebagai 

alat untuk merubah persepsi masyarakat kota Malang tentang posisi Plaza Dieng 

Malang yang kini menjadi IT Center. Event dilakukan secara terus menerus untuk 

lebih menguatkan identitas perusahaan sebagai Mall khusus IT. Segmentasi event  

ditujukan untuk para pengguna aktif laptop dan gadget, dalam hal ini yaitu 

mahasiswa usia antara 18 hingga 24 tahun yang berada di Malang raya. Event 

yang diselenggarakan berupa pameran IT dengan berbagai konsep event. Berbeda 

dengan event yang diselenggarakan oleh Mall pesaing yang tidak dilakukan secara 

terus menerus dan event yang diselenggarakan juga tidak selalu berkaitan dengan 

IT. 

 



7 
 

 Merujuk pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam 

proposal dengan mengangkat sebuah judul : 

“EFEKTIFITAS EVENT DALAM MEMBANGUN REPOSITIONING PLAZA 

DIENG MALANG” 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah ada keterkaitan event dengan repositioning Plaza Dieng Malang 

dikalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2010 Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

2. Seberapa besar tingkat Efektifitas Event Dalam Membangun 

Repositioning Plaza Dieng Malang? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keterkaitan event dengan repositioning Plaza Dieng 

Malang dikalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2010 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk mengukur tingkat Efektifitas Event Dalam Membangun 

Repositioning Plaza Dieng Malang. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian “Efektifitas Event Dalam Membangun Repositioning 

Plaza Dieng Malang (Studi pada mahasiswa FISIP UMM)” diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

  Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang dan memperkaya 

pengembangan ilmu komunikasi, terutama di bidang PR. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan / organisasi khususnya Plaza Dieng Malang untuk 

meningkatkan pengelolaan event sebagai alat dalam membangun 

repositioningnya. 

 

 

 

 


