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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan tidak pernah berhenti untuk memilah-milah strategi pemasaran 

yang dapat menjangkau target konsumen semaksimal mungkin. Dalam menyusun 

strategi tersebut perlu adanya pengategorian sesuai dengan keadaan kultur 

konsumen. Hal itu terangkum dalam bauran pemasaran yang disebut dengan 4 P 

(Morissan, 2010:5), yaitu; product, price, place dan promotion. Promosi 

merupakan jembatan awal untuk mengenalkan produk kepada masyarakat atau 

kegiatan ini biasa disebut dengan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran 

adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk perusahaan 

yang di tawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. maka dari itu, promosi 

merupakan salah satu alat untuk mencapai keberhasilan program pemasaran. 

Menurut Philip Kotler (2002) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Pemasaran, dalam upaya menyukseskan promosi, promotor harus membedakan 

segmentasi secara tunggal dan secara kombinasi, hal itu diperlukan untuk 

mendapatkan cara yang bermanfaat guna melihat struktur pasar. Variabel-variabel 

tersebut harus disegmentasikan, diantarannya factor geografis, demografis, 

psikografis dan perilaku. Segmentasi geografis memfokuskan pada pembagian 

unit-unit geografis, misalnya Negara, provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. 



Segmentasi demografis memisahkan kelompok-kelompok yang didasarkan pada 

variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, besarnya keluarga, siklus hidup 

keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan kebangsaan. Pada 

segmentasi psikografis, pemasar membagi konsumen dalam beberapa kelompok 

yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian. 

Pembagian kelompok yang didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap, 

penggunaan atau tanggapannya terhadap produk terhenti merupakan segmentasi 

perilaku. 

Perusahaan mempunyai banyak cara untuk melakukan kegiatan promosi, 

namun tidak semua perusahaan dapat melakukannya karena terdapat aturan-

aturan/batasan-batasan tertentu terkait dengan kegiatan promosi. Peraturan 

batasan media komunikasi itu telah dibuat Pemerintah Republik Indonesia nomor 

81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Batasan tersebut 

salah satunnya menyangkut media dan promosi apa saja yang tidak diperbolehkan 

untuk promosi produk rokok. Misalnya, melalui iklan Audio, Visual dan Audio 

Visual. Perusahaan rokok tidak boleh mengajak secara langsung dan memaparkan 

visual orang merokok kepada publik. Hal ini tentu menjadi pembatas perusahan 

rokok untuk melakukan promo penjualan kepada konsumen akhir. Bentuk 

promosi yang ditujukan kepada konsumen akhir salah satunya melalui event 

sponsorship. Event sponsorship (A. Shimp, 2004:263) merupakan bentuk promosi 

merek yang mengikat suatu merek dengan aktivitas seperti olahraga, hiburan, 

sosial, budaya, atau aktifitas lain yang mempunyai minat publik yang tinggi. 

Keterlibatan promotor ini salah satunya dalam hal pendanaan. Promotor 



membantu memenuhi keperluan suatu pembuat acara seperti biaya peralatan, 

konsumsi, publikasi dan semua hal yang dapat menyukseskan proses pelaksanaan 

acara. 

PT. Djarum dalam pemasarannya memasarkan beberapa jenis produk, 

diantaranya adalah Djarum Coklat, Djarum 76, Djarum Super, LA Lights, Djarum 

Black, Djarum Super Mezzo, Djarum Mild. Dari berbagai produk tersebut, LA 

Lights adalah produk yang memiliki tingkat penjualan tertinggi diantara beberapa 

rokok mild lainnya. Promosi event sponsorship melalui berbagai tangkai kegiatan 

juga merupakan nilai plus dari salah satu produk PT. Djarum ini. Untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan perusahaan dalam event sponsorship, maka harus 

dilakukan suatu perencanaan yang matang dari sebuah aktivitas sponsorship. 

LA Lights telah menggunakan berbagai strategi, salah satunya untuk 

mencapai target pasar anak muda, ia membuat event atau menyeponsori acara-

acara yang disukai oleh anak muda seperti konser musik, event-event olahraga, 

kompetisi-kompetisi entertainment, hingga membranding warung-warung tempat 

berkumpulnya kalangan muda. Jenis event sponsorship yang dilakukan LA Lights 

secara langsung berkaitan dengan produk perusahaan seperti LA Lights Indiefest. 

Jenis event sponsorship yang dilakukan LA Lights tidak secara langsung berkaitan 

dengan perusahaan adalah LA Lights Street Ball, penyeponsoran ini dipilih karena 

ada kesesuaian image dengan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga 

meminta imbal balik berupa branding produk perusahaan. Perusahaan yang 

menyeponsori suatu kegiatan, biasanya mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan 

manfaat dari kegiatan tersebut, misalnya pada event olahraga perusahaan 



mendapatkan fasilitas tempat untuk pemasangan logo brand produk-produk 

perusahaan disekitar lokasi kegiatan olah raga tersebut, dan juga peliputan oleh 

media apabila event tersebut diliput oleh media massa. 

Kampus merupakan sasaran LA Lights dalam memasarkan produknya. 

Terdapat beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammadiyah 

Malang sering mengadakan kerjasama terkait dengan pengadaan acara yang akan 

diselenggarakan. Event musik, LA Lights bekerjasama dengan UKM IKABAMA 

(Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa), bidang olahraga bola basket bekerjasama 

dengan UKM CIBBM, bidang perfilman bekerja sama dengan UKM Kine Klub. 

Penelitian sebelumnya terkait dengan promosi LA Light di bidang olah 

raga, yaitu LA Lights Campus League. Kompetisi olahraga ini, tepatnya 

kompetisi bola basket antar universitas, pertama diadakan di Surabaya pada tahun 

2007. Malang adalah juara nasional dalam acara tersebut pada tahun 2008. Di 

tahun ke dua ini, juara satu diraih oleh Universitas Merdeka, diikuti Universitas 

Brawijaya, dan juara tiga Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini 

menuai respon positif dari Universitas-universitas di Indonesia karena event 

olahraga dipadukan dengan event hiburan, yang diantaranya; modern dance 

competition, cheerleader competition, 3 on 3 competition, dan guest star level 

nasional. Hal tersebut membuat rating dari salah satu produk PT. Djarum ini 

dikenal masyarakat, terkhusus pada kalangan anak muda. 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan 

Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 

(Peraturan Pemerintah Tembakau) disahkan pada 24 Desember 2012, baru 



diberlakukan pada awal tahun 2014. Beberapa isi dari peraturan pemerintah 

tersebut yaitu Pasal 36 ayat 1, yang berbunyi Setiap orang yang memproduksi 

dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga 

dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.) 

tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk 

brand image Produk Tembakau; dan b.) tidak bertujuan untuk mempromosikan 

Produk Tembakau. Dalam pasal tersebut terdapat batasan pergerakan perusahaan 

rokok untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. 

Terkait dengan keterlibatan dalam sebuah acara juga terdapat batasan 

dalam hal publikasi perusahaan rokok. Hal tersebut merupakan tantangan baru 

untuk perusahaan rokok yang sebelumnya secara leluasa mempromosikan produk 

serta perusahaannya (brand image) kepada masyarakat. Ruang gerak dalam 

keterlibatan atau sponsorship pada suatu acara (event) juga mendapati batasan, 

yang semula brand rokok tidak boleh masuk di tingkat SMA (Sekolah Menengah 

Atas), tahun 2014 ini disahkan Perguruan Tinggi Negeri juga tidak diperbolehkan 

menerima/mengajukan sponsorship dari perusahaan rokok, bahkan media pun 

tidak boleh menampilkan atau meliput visual/audio visual berupa asap rokok, 

rokok, dan orang merokok. 

Peraturan Pemerintah juga mengatur tentang kemasan bungkus rokok. 

Pada Pasal 17 dari PP Tembakau, besaran gambar dan tulisan peringatan sebesar 

40% dari total luas sisi kemasan. Selain itu juga melarang produsen rokok 

mencantumkan istilah Lights, Ultra Lights, Mild, Extra Mild, Low Tar, Slim, 

Special, Full Flavour, Premium yang secara tersirat dapat menarik kalangan anak 



muda untuk mengonsumsinya. Misalnya low tar, artinya sedikit mengandung 

bahan tar, hal itu mengakibatkan konsumen mengonsumsi rokok tersebut dalam 

jumlah lebih banyak karena berbahan tar rendah. Slim, seolah-olah orang yang 

mengonsumsi rokok ini berbadan langsing. Mild, yang dapat diartikan nikotin 

yang dikandung dalam rokok ringan, dll. Peraturan Pemerintah yang baru 

disahkan ini membuat perusahaan rokok akan berusaha lebih ekstra lagi dalam hal 

promosi dengan tanpa melanggar peraturan yang sudah disahkan. 

Pada tahun 2013, LA Lights sering mengadakan atau menyeponsori event 

di Universitas Muhammadiyah Malang seperti event yang diadakan oleh UKM 

Olahraga, UKM Musik, dan Komunitas Kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

spesifik dan terarah terkait dengan “STRATEGI BRANDING PRODUK 

TEMBAKAU DI KALANGAN KAMPUS: Studi pada Promotor  LA Lights 

Pemasaran Area Universitas Muhammadiyah Malang”. Peneliti memilih judul 

tersebut untuk mengetahui langkah yang ditempuh LA Lights mengenai Peraturan 

Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 yang baru diberlakukan di tahun 2014, dengan 

menjelaskan bagaimana cara LA Lights menjalin hubungan baik sekaligus mem-

branding produknya di area Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu, 

1. Bagaimana strategi branding yang dilakukan promotor LA Lights 

Pemasaran area Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Langkah apa yang ditempuh promotor LA Lights untuk menaati 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi branding yang 

dilakukan oleh promotor LA Lights Pemasaran area Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dengan menjelaskan strategi apa saja yang dilakukan, apakah sudah 

memenuhi STP (segmentation, targeting, positioning) dan 4P (product, place, 

price, promotion). 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Setelah mengetahui strategi branding yang dilakukan oleh LA Lights 

Pemasaran area Universitas Muhammadiyah Malang, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran dan kajian baru tentang konsep strategi branding. Selain 

itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru terkait 

dengan strategi branding kepada perusahaan sejenis terkait dengan aktivitas 

branding produk. 

 


