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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah suatu scape yang menantang dan informasi internal 

(perusahaan) sampai dengan sistem pengambilan keputusan konsumen. Termasuk di dalamnya 

pesan dan citra produk yang dipresentasikan oleh perusahaan kepada konsumen potensil maupun 

stakeholders lainnya (Kotler, 2008: 8). Definisi dasar komunikasi pemasaran adalah proses 

manajemen di mana organisasi masuk untuk melakukan komunikasi kepada berbagai ragam 

masyarakat (Fill, 1999: 13). Komunikasi pemasaran merupakan promosi dari organisasi 

mengenai apa yang ditawarkan dan memberi makna tentang tindakan dalam proses pemasaran 

yang berdampak pada benak konsumen (Fill, 1999: 12-13). Menurut A. Shimp Terence (2004: 

4), komunikasi pemasaran mempunyai arti sangat luas yang mewakili semua elemen dalam 

bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi) yang menjadi fasilitator dalam 

pertukaran informasi untuk memberi suatu arti kepada konsumen. 

Berdasarkan pengertian komunikasi pemasaran yang telah dikemukakan oleh beberapa 

pakar di atas, penulis dapat memahami bahwa inti komunikasi pemasaran kepada konsumen 

maupun khalayaknya yang dituju dengan media tertentu, melalui bauran pemasaran (produk, 

harga, distribusi, dan promosi) perusahaan yang digunakan dalam menarik perhatian konsumen, 

sehingga konsumen tertarik untuk mencoba produk atau barang  yang ditawarkan. Bauran 

Pemasaran Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan 

terlibat dalam pertukaran nilai. Tugas pemasar adalah menyusun program atau rencana 
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pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Pemasaran memiliki program 

yaang terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat-alat pemasaran yang digunakan. 

”Definisi bauran pemasaran menurut Kotler (1997: 46) : Perangkat alat pemasaran taktis yang 

dapat dikendalikan. Produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran”. 

Bauran pemasaran terdiri dari empat kelompok yaitu Empat P (4P) pemasaran yaitu 

Product (produk), Price (harga), Place (tempat), dan Promotion (promosi). 

a. Product (Produk yang baik) 

Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya,keanekaragaman, bentuk, merk, 

kemasan, ukuran, pelayanan, jaminandan pengembalian. Pemasaran dapat dibangun dari 

keunggulan elemen-elemen produk tersebut.  

b. Price (Penetapan harga yang menarik) 

Merupakan jumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk tertentu. Dalam penentuan 

harga suatu produk ada tiga faktor yang menentukan, yaitu: kualitas produk, tingkat persaingan, 

kegiatan promosi. 

c. Place (Tempat) 

Pendistribusian produk bagi konsumennya yang tepat sasaran perusahaan. 

d. Promotion (Promosi yang menarik) 

Komunikasi guna menciptakan kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran yang 
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bersifat membujuk sasaran untuk membelinya. Menurut Kotler (1997), pada hakikatnya promosi 

adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui tahapan-tahapan dasar yang 

digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi perusahaan yang disebut dengan bauran promosi 

yang terdiri dari : 

1. Iklan 

Semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar 

oleh satu sponsor tertentu. 

2. Komunikasi pemasaran 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli 

suatu produk atau jasa. 

 3. Hubungan masyarakat dan publisitas 

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau 

produk individualnya. Komponen lain yang sangat penting dalam promotional mix suatu 

perusahaan adalah metode hubungan masyarakat (public relations). Perusahaan menggunakan 

metode hubungan masyarakat untuk menyampaikan pesan dan menciptakan sikap, citra dan 

opini yang benar. Selama ini Humas tidak lebih dari alat promosi/ komunikasi yang paling 

sedikit digunakan. Namun demikian, alat ini memiliki potensi besar untuk membangun 

kesadaran dan frekuensi di pasar, untuk memperkuat kembali posisi produk, dan untuk 

mempertahankan produk. 
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 Menurut Porter (1998: 14) jika suatu organisasi merencanakan dan mendistribusikan 

informasi secara sistematis dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola citra serta publisitas 

yang diterimanya, maka perusahaan itu tengah menjalankan tugas hubungan dengan masyarakat. 

4. Penjualan secara pribadi 

Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. Penjualan personal (personal selling) merupakan 

komunikasi personal yang mencoba menginformasikan kepada konsumen tentang suatu produk 

dan membujuknya untuk membeli produk tersebut. Penjualan perseorangan menjamin 

perusahaan dalam berkomunikasi dengan kontak langsung dengan calon konsumen yang 

istimewa. 

Tujuan penjualan perseorangan bermacam-macam, tergantung pada perannya terhadap 

komunikasi yang terintegrasi dalam jangka panjang meliputi menemukan calon konsumen, 

memberikan informasi kepada calon konsumen, membujuk calon konsumen untuk membeli dan 

menjaga kepuasan konsumen melalui pelayanan setelah penjualan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, wiraniaga tidak hanya terampil dalam menjual, tetapi juga harus memahami 

karakteristik produk secara teknis. 

5. Pemasaran langsung (Interaktif) 

 Penggunaan surat, telepon, faksimili, e-mail, dan alat penghubung non personal lain 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari 

pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Pemasaran interaktif merupakan saluran pemasaran 

langsung yang bekerjasama secara elektronik. Internet menyediakan pemasar dan konsumen 
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dengan peluang yang lebih besar dalam berinteraksi dan lebih bersifat individual. Internet saat ini 

sudah menjadi media iklan yang menarik. Banyak praktisi pemasaran mengiklankan produk 

merek baik di website sendiri maupun di website milik perusahaan lain. Dapat dikatakan internet 

merupakan media yang bahkan dapat digunakan untuk melaksanakan seluruh elemen bauran 

promosi. Selain digunakan untuk beriklan, internet juga dapat digunakan untuk melakukan 

kegiatan promosi bentuk lainnya seperti komunikasi pemasaran dengan kupon, kontes dan 

undian secara online. Praktisi pemasaran juga menggunakan internet untuk melakukan 

pemasaran langsung, penjulan personal serta kegiatan hubungan masyarakat secara lebih efektif 

dan efisien.  

Internet adalah sebuah kenyataan yang tidak lagi dapat diabaikan oleh para pengiklan dan 

pemasar, dan menurut Depkominfo, pada tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 80,2 juta 

pengguna internet sampai bulan Juni mendatang, dan pertumbuhan pengguna internet 

diperkirakan sekitar 30%. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan jelas sekali seperti situs 

pertemanan Facebook begitu semarak kini yang bukan lagi hanya sebagai gaya hidup, akan tetapi 

bisa menjadi kebutuhan dalam bersosialisasi. Peluang ini pun telah menjadi salah satu strategi 

PT. HM Sampoerna, Tbk dalam promosinya.   

2.2 Strategi Komunikasi Pemasaran 

John A. Byrne (Brannan, 2005: 2) mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola yang 

mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumberdaya dan 

interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Sementara itu, inti dari 

strategi komunikasi pemasaran adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, 

bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen, menjadi berbeda, mengenali 
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kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana di 

kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang 

pertama daripada menjadi yang lebih baik. Ketepatan strategi yang disusun ditentukan oleh 

bagaimana strategi dijabarkan dalam sebuah perencanaan kegiatan. Analisis yang dibutuhkan 

untuk membantu menyusun perencanaan marketing communication adalah 

a. Analisis peluang pasar 

Dalam beberapa aspek, analisis ini mencakup karakteristik dan kebutuhan pasar, strategi 

produk, tempat daya beli masyarakat yang memiliki maksud yaitu pendapatan, jika permintaan 

dan keinginan kuat tapi daya beli tidak ada produk dapat diistilahkan seperti mengawang-awang. 

Kemudian analisis peluang pasar juga mencakupsaluran distribusi, dan sebagainya. Analisis 

peluang usaha dibutuhkan pada produk yang akan memasuki pasar baru, produk baru ke dalam 

pasar, atau produk baru untuk pasar baru. Peluang pasar (market oppurtunities) adalah wilayah di 

mana terdapat kecenderungan permintaan yang positif. Perusahaan percaya bahwa di pasar masih 

terdapat kebutuhan yang belum terpuaskan, yang dianggap sebagai peluang bagi produk baru 

untuk memenuhinya, dan perusahaan berpeluang memasuki pasar jika di pasar terdapat 

persaingan yang efektif. Jadi dapat digambarkan bahwa peluang pasar ini tercipta jika di pasar 

terdapat tiga hal : 

- Permintaan 

- Kebutuhan dan peluang yang belum terpuaskan 

- Persaingan yang efektif 
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Kita selalu berusaha mengaitkan upaya pemasaran (produk) untuk bertemu dengan 

kebutuhan dan kecenderungan permintaan serta segmentasi pasar yang berbeda. 

b. Analisis pesaing 

 Dalam penyusunan strategi perencanaan marketing communication bagi produk dan 

layanan, dibutuhkan analisis tentang kondisi persaingan di pasar yang akan dimasuki. 

Pengamatan terhadap segmentasi atau pasar sasaran tiap-tiap restoran pesaing akan membantu 

dalam melihat sejauh mana peluang pangsa pasar yang dapat dipengaruhi, berapa harga yang 

mereka tetapkan untuk produk yang sejenis dengan produk yang dimiliki, bagaimana mereka 

memberikan layanan terbaik pada tamu, dan kemampuan financial (ekuitas) mereka. Adapun 

dalam menganalisis pesaing, pesaing produk dibagi menjadi dua bagian menurut Kennedy dan 

Soemanagara (2006: 64) sebagai berikut : 

- Pesaing langsung (direct competitor) Adalah pesaing yang memiliki hubungan langsung 

dengan produk kita, di mana produknya dapat beragam, yang disajikan untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu. 

 - Pesaing tidak langsung ( indirect competitor) Adalah perusahaan yang memilii produk 

berbeda dengan produk kita, tetapi keberadaan produk ini bersifat substitutive (produk 

pengganti), yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Analisis 

menyangkut pesaing usaha ini perlu untuk melihat sejauh mana kemampuan dalam 

memposisikan produk dipasar. Dengan melihat kondisi persaingan yang ada, dapat diputuskan 

strategi marketing communication yang akan disusun. 
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b. Menetapkan pasar sasaran 

Setelah melakukan analisis terhadap peluang pasar dan pesaing, selanjutnya memilih satu 

atau lebih pasar sasaran. Langkah ini menjadi focus dari hasil, tujuan dan pencapaian yang 

merupakan harapan perusahaan terhadap pasar. Strategi promosi yang disusun akan berbeda dari 

strategi perusahaan lain. Perbedaan strategi antara perusahaan satu dengan yang lainnya 

ditentukan oleh pasar apa yang digunakan, pencapaian yang diharapkan, dan kemampuan 

keuangan yang dimiliki. Proses ini dapat kita tentukan melalui langkah-langkah dasar, yaitu 

identifikasi pasar tentang kebutuhan yang belum terpuaskan, menentukkan segmentasi pasar, 

menyeleksi pasar sasaran, dan pemosisian perusahaan melalui strategi pemasaran. 

2.3 Pengertian Opinion Leader 

Istilah opinion leader menjadi perbincangan dalam literatur komunikasi sekitar tahun 

1950-1960-an sebelumnya literatur komunikais sering digunakan kata-kata influentials, 

influencers atau tastemakers untuk menyebut opinion leader. Kemudian kata opinion leader lebih 

sering dikenal dimasyarakat pedesaan, sebab pada saat itu tingkat media masih rendah serta 

pendidikan yang belum maju. Jadi kebutuhan akan informasi dipedesaan diterima dari mereka 

yang mempunyai pemahaman yang tinggi serta kebutuhan akan media yang tidak rendah.  

Opinion leadersatau pemimpin opini adalah individu yang memimpin dalam 

mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Perilaku pemimpin opini penting dalam 

menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam suatu sistem.  

Opinion leaders adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. 

Opinion leaderslebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih 
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tahu memelihara norma yang ada. Kemampuan dirinya memelihara norma menjadi salah satu 

konsekuensi logis bentuk pelayanan atau suri teladan yang diberikan atau ditunjukkan kepada 

masyarakatnya.  

Jadi, Opinion leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-

orang tertentu yang mampu memengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem 

sosial. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau 

sebaliknya, menjadi penentang. Ia (mereka) berperan sebagai model dimana perilakunya (baik 

mendukung atau menentang) diikuti oleh para pengikutnya. 

Opinion leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang 

tertentu yang mampu memengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. 

Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya, 

menjadi penentang. Ia (mereka) berperan sebagai model dimana perilakunya (baik mendukung 

atau menentang) diikuti oleh para pengikutnya. 

Opinion leaders bukanlah manusia yang serba tau akan segala hal, tetapi kelebihannya 

adalah bahwa mereka diangap orang yang lebih peka dan in group serta tahu adat kebiasaamn 

masyarakat. Mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi serta selalu siap memantu perubahan sosial 

di lingkungannya. 

Konsep kepemimpinan pendapat berasal sebagai bagian dari model aliran dua-langkah, 

yang hipotesis bahwa pesan-pesan komunikasi mengalir dari sumber, melalui saluran media 

massa, para pemimpin opini, yang pada gilirannya meneruskannya kepada pengikut. 
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Opinion leaders dikelompokkan menjadi dua, yaitu opinion leaders aktif dan opinion 

leaders pasif. 

A. Opinion leaders Aktif (Opinion Giving) 

Disini para opinion leaders tersebut sengaja mencari penerima atau followers untuk 

mengumumkan atau mensosialisasikan suatu informasi. Contoh : saat adanya program KB 

(Keluarga Berencana) yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tapi bagi 

masyarakat desa hal ini masih terlalu baru dan mereka belum mengenal apa itu KB sebenarnya, 

maka disini peranan opinion leaders tersebut dituntun untuk menyampaikan informasi bahwa 

program KB ini bertujuan penting bagi kelangsungan masyarakat dipedesaan. 

B. Opinion leaders Pasif (Opinion Seeking) 

Dalam hal ini followers lebih aktif mencari sumber informasinya kepada opinion leaders, 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi seperti halnya contoh diatas tersebut. 

Di dalam pembahasan judul skripsi saya menunjukan bahwa opinion leader yang saya 

teliti masuk dalam kelompok opinion leader aktif. Karena dalam program ini opinion leader lebih 

intens dalam mensosialisasikan program tersebut sehingga anggota dari opinion leader tersebut 

bisa lebih memahami tentang program yang di jalaninya tersebut. Progam ini tidak akan berjalan 

dengan lancar tanpa adanya opinion leader karena opinion leader berperan penting terhadap 

anggotanya dalam menjalankan program ini. 
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2.4 Pengertian Komunitas  

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang 

seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota 

komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.. Dalam komunitas manusia, 

individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, 

kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa.  

Di dalam komunitas terdapat kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan 

daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam derajat 

keterpaduan komunitas, lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Semua 

organisasi merupakan bagian dari komunitas dan dari komponennya saling terhubung dengan 

keragaman interaksinya. 

Di dalam pembahasan judul skripsi saya ada beberapa ketentuan bagi komunitas yang 

bisa mengikuti program CAM (Comunnity ambassador)  yaitu : 

1. Komunitas harus memiliki minimal 30 anggota 

2. Komunitas berasal dari 4 subculture rokok produk Sampoerna A Mild yaitu: 

A. Musik 

B. Fotografi 

C. Art 

D. Lifestyle 

3. Sebagian besar anggota dari komunitas tersebut perokok brand kompetitor 

4. Anggota komunitas berumur 18 tahun ke atas 
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2.5 Penetrasi Produk 

Penetrasi produk adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana 

perusahaan berfokus pada pasar-pasar yang telah ada sebelumnya. Mempertahankan atau 

meningkatkan pangsa pasar produk ini, hal ini dapat dicapai oleh kombinasi dari strategi 

harga yang kompetitif, iklan, promosi penjualan dan mungkin lebih banyak sumber daya 

pribadi yang didedikasikan untuk menjual. Restrukturisasi pasar yang matang oleh maneuver 

dari competitor, ini akan memerlukan agresifitas kampanye promosi yang gencar, didukung 

oleh sebuah strategi harga yang dirancang untuk membuat pasar “kurang menarik“ bagi 

kompetitor. Meningkatkan penggunaan oleh pelanggan yang ada, contohnya: 

memperkenalkan program loyalitas konsumen Implementasi penetrasi pasar sebagai strategi 

pemasaran di kondisikan sebagai "bisnis seperti biasa". Penetrasi produk haruslah di eksekusi 

pada bisnis yang berfokus hanya pada pasar dan produk yang sangat di pahami oleh marketer 

tersebut. diperlukan juga intelegent pemasaran untuk mendapatkan informasi tentang 

kompetitor dan kebutuhan pelanggan. Karena itu, strategi ini akan memerlukan banyak 

investasi baru dalam penerapannya sebab harus didahului oleh riset pasar.  

2.6 Konsumen 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. Usaha dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

dan mempertahankan serta mempertinggi kesejahteraan masyarakat.  

(Kennedy dan Soemanagara, 2006: 79) mengaitkan antara konsumen dengan kebutuhan, 

keinginan, permintaan dan daya beli sebagai berikut : 
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1. Kebutuhan 

Maslow menyatakan adanya hirarki kebutuhan (needs) yang terdiri dari lima angkatan, 

yang dimulai dari kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan fisik seperti makan, minum, 

pakaian, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, dan kebutuhan 

lanjutan yang terdiri dari kebutuhan akan penghargaan diri dan cinta, hingga kebutuhan akan 

aktualisasi diri. 

Kebutuhan dibagi dua : 

- Utama : Kebutuhan yang diakui benar-benar ada dan harus segera didapatkan, 

ditunjukkan oleh gejala – gejala (acquired needs). 

- Lanjutan : Setelah kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan lainnya menjadi 

pertimbangan. 

2. Keinginan 

Adalah kebutuhan yang dijadikan referensi bagi konsumen. Kehendak yang kuat akan 

pemuas yang spesifik terhadap kebutuhankebutuhan yang lebih mendalam. Sebagai contoh, nasi 

merupakan cara orang Indonesia memenuhi rasa lapar, dan karena orang Amerika juga sama-

sama manusianya dengan orang Indonesia, maka burger dapat dijadikan alat pemenuhan 

kebutuhan akan rasa lapar itu. Dalam hal ini, burger merupakan substitusi bagi nasi yang dapat 

memenuhi rasa lapar itu. Bedanya terletak pada nilai atau harga. Jika ada tempat yang sama 

dijual nasi dan burger, kemudian ia memilih burger yang harganya lebih mahal dari nasi, maka 

burger dijadikan sebagai alat pemuas dengan diikuti sebuah keinginan, yaitu untuk dianggap 

sebagai sebuah gaya hidup. 
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3. Permintaan 

Adalah alasan sebuah barang diproduksi dalam jumlah tertentu. Seperti yang disebutkan 

sebelumnya bahwa pada saat awal suatu produk memasuki sebuah pasar, maka dia perlu 

melakukan identifikasi pasar untuk mengetahui secara lebih detail mengenai karakteristik pasar, 

kebutuhan dan permintaan. Sebuah permintaan muncul pada suatu kebutuhan muncul dan 

dirasakan untuk segera dipenuhi, dan terkadang permintaan ini belum terpenuhi oleh jumlah 

produk yang beredar di pasar. Respons konsumen melalui telepon menunjukkan adanya 

kebutuhan akan produk dan layanan itu dan ini yang disebut demand. Dengan kata lain 

permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan 

kesediaan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung daya beli. 

4. Daya beli 

Daya beli ternyata menjadi bagian terakhir dari strategi pemasaran. Mungkin saja 

keinginan untuk memperoleh sebuah produk (permintaan) sangat kuat, tetapi jika tidak didukung 

dengan daya beli, produk itu seperti mengawang-awang.  

2.7  Event 

Salah satu cara dalam menyampaikan pesan sebuah brand adalah dengan menganjak 

customer dan pontential customer untuk terlibat dalam sebuah event yang diselenggarakan 

perusahaan. Event ini menjadi salah satu bentuk alat komunikasi pemasaran dari sales 

promotion. Event didefisinisikan sebagai suatu kesatuan kegiatan yang diselenggarakan untuk 

memperingati hal – hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok 

yang terkait secara adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu 
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serta melibatkan lingkugan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu (Any Noor, 

2009:7). Pada waktu tertentu event adalah media komunikasi untuk menciptakan koneksi antara 

brand dengan pelanggan seperti pepatah kuno “tak kenal maka tak sayang”, event dirancang 

bukan hanya mengenalkan brand kepada pelanggan baru namun juga mengikatkan loyalitas 

pelanggan lama melalui kegiatan berformat interaktif dan eksperiential. Berdasarkan definisi 

para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa event merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk mengenalkan atau mengkomunikasikan produk sehingga terjalinnya interaksi antar 

pelanggan dengan produk.Event memiliki pengaruh yang besar karena keterlibatan customer 

didalamnya dan memilki peranan yang cukup besar dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Saat 

ini perkembangan event sejalan dengan kemajuan teknologi serta perkembangan kegiatan 

masyarakat.Perkembangan ini menjadikan jenis event yang berlangsung lebih beranekaragam. 

Penyelenggaraan event telah berkembang sesuai keinginan konsumen untuk dapat melihat event 

tersebut, misalnya event bersifat keolahragaan, event pengenalan produk, eksibisi atau lainnya. 

Shone dan Parry (Any Noor, 2009:7), mengemukakan pendapatnya bahwa event terbagi menjadi 

empat kategori atau unsur,  

a. Leisure event  

Telah berkembang sejak Bangsa Roma menyelenggarakan kegiatan gladiator. 

Pada saat, leisure event yang berkembang banyak berdasarkan pada kegiatan 

keolahragaan. Kegiatan yang sama memiliki unsur pertandingan didalamnya dan 

mendatangkan banyak pengunjung pada event tersebut. Perkembangan teknologi 

telah memberi warna baru pada leisure event, misalnya pada setiap empat tahun 

sekali penyelenggaraan Olympiade selalu muncul ide baru setiap tahunnnya, seperti 
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tempat penyelenggaraan yang disesuaikan dengan tema kegiatan yang sedang 

berlangsung. 

b. Personal event  

Merupakan unsur lain yang membentuk special event , yang termasuk didalamnya 

segala bentuk kegiatan yang terlibat anggota keluarga atau teman. Personal event 

antara lain , pesta ulang tahun, pernikahan dan perayaan – perayaan pribadi lainnya. 

c. Culture event  

Menjadi unsur yang membangun special event. Budaya selalu identik dengan 

upacara adat dan tradisi yang memiliki nilai social tinggi dalam tatanan masyarakat, 

sehingga penyelenggaraannya saat ini menjadi sangat penting. 

d. Organizational event  

 Merupakan kegiatan besar pada setiap organisasi. Pada unsur ini, bentuk event 

yang diselanggarakan tentunya disesuaikan dengan tujuan organisasi , misalnya 

konferensi yang diselanggarakan oleh organisasi politik, bisa juga berupa eksibisi 

yang diselenggarakan oleh perusahaan seperti pameran telepon genggam atau berupa 

pameran dagang bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk terbarunya. 

Keempat unsur event tersebut yang membentuk special event.  

Special Event meliputi semua aktivitas hidup manusia, special events merupakan 

kegiatan yang sangat besar dan kompleks. Special events dapat diselenggarakan 

mulai dari jenis event perorangan yang sederhana dan kecil seperti pesta ulang tahun 

atau pesta pernikahan sampai dengan events yang besar. Special events juga dapat 

diselenggarakan dengan kompleksitas yang lebih luas secara internasional seperti 

Olympiade, karena jenis kegiatanya maka setiap event yang memiliki kekhasan 
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tersendiri dari event dapat mendukung terselenggaranya special event.Kompleksnya 

special event tersebut dapat diketahui dari inti konsep penyelenggraannya.  

Konsep penyelenggaraan event itu harus memiliki karakteristik event tertentu, 

agar event yang terselenggara menjadikan event yang berbeda dengan event lainnya. 

3. Karakteristik Event 

Event harus memiliki beberapa karakteristik tertentu, agar event yang terselenggara 

berbeda dengan event lainnya dan pesan bisa sampai dengan baik kepada konsumen. 

Karaktersistik event menurut Any Noor antara lain (2009:13-15) : 

a. Keunikan 

Kunci utama suksesnya sebuah event adalah pengembangan ide kreatif. Event organizer 

dapat merealisasikan ide sesuai dengan harapan penyelenggara, maka event yang 

diselenggarakan akan memiliki keunikan tersendiri. Inti dari penyelenggaraan event adalah harus 

unik dan biasanya muncul dari ide kreatif yang berbeda dari event lainnya. 

b. Perishability 

Perishability berhubungan dengan penggunaan fasilitas untuk penyelenggaraan event. 

Kesediaan tempat untuk mengadakan event, bagaimana sebuah event disesuaikan tempat 

penyelenggaraannya dengan tema besar agar mendapatkan event yang sesuai permintaan 

penyelanggara, karena event yang diselnggarakan tidak akan pernah sama jika dibuat lagi atau 

dengan kata lain sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. 
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c. Intangibility 

Setelah menghadiri sebuah event yang tertinggal di benak pengunjung adalah 

pengalaman yang mereka dapatkan dari penyelenggaraan event. Bagi penyelenggara hal ini 

merupakan tantangan untuk merubah bentuk pelayaanan intangible menjadi sesuatu yang 

berwujud, misalnya disain warna pada kartu undangan, cideramata yang menawan, pengunaan 

alat makan dan minum terbaik, penggunaan dekorasi ruang yang menarik sesuai tema, 

pengunaan audio visual yang baik, dan lain – lainnya. Kesemuaan hal tersebut merupakan proses 

perubahan intangible menjadi tangible 

d. Suasana dan Pelayanan 

Suasana merupakan salah satu karakteristik yang penting pada saat berlangsungnya 

event. Event yang diselenggarakan dengan suasana tepat akan menghasikan sukses besar, tetapi 

sebaliknya kegagalan event dihasilkan oleh suasana yang tidak tepat. 

e. Interaksi personal 

Interaksi personal dari pengunjung merupakan kunci sukses penyelenggaraan event. 

Karakteristik – karakeristik event di atas sebaiknya diperhatikan oleh penyelenggara event, agar 

event yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan juga selain memperhatikan karakteristik 

event.penyelenggara juga sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan serta 

kelemahan sebuah event.kekuatan dan kelemahan event ini bisa menjadai acuan penyelenggara 

untuk lebih terencana dalam menyelenggarakan event. berikut kekuatan dan kelemahan sebuah 

event. 
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4. Kekuatan dan Kelemahan dari Event 

Menurut Nelly Nailatie Ma’arif (2008:194) dalam pelaksanaannya, sebuah event 

memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan, diantaranya adalah :  

Tabel 1.1 Kekuatan dan Kelemahan Event Strengths Weaknesses 

Strengths Weaknesses 

a. Informasi yang baik dan lengkap dari 

produk dan kegiatan 

a. Pelanggan pontential Terbatas 

 

b. Pesan Bisa Dipahami oleh baik 

karena jika pembaca dapat membaca 

lagi dan lagi 

b. Biaya per kontrak mahal 

 

c. Salah satu media yang paling efektif 

untuk pembeli penggunaan percobaan 

dan uji coba 

c. Biasanya merupakan kegiatan daerah 

 

d. Mudah untuk mengendalikannya d. Dalam kebanyakan kasus, tergantung 

pada pihak ketiga 

 

Sumber : Nelly Nailatie Ma’arif (2008) “The Power of Marketing” 

 Kekuatan dan kelemahan event ini perlu diperhatikan oleh penyelenggara sebuah event, 

agar event yang diselenggarakan bisa sesuai dan dapat menyampaikan pesan sesuai yang 

diharapkan. Perancangan sebuah event sebaiknya dirancang dengan teliti agar bisa mencapai 
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hasil yang diinginkan. Berikut merupakan salah satu strategi untuk merancang sebuah event agar 

sebuah event bisa berjalan dengan baik. 

5. Pelaksanaan dan Perencanaan Event 

Menurut Natoradjo Sulyus (2011 : 95) pertanyaan 5W selain berguna untuk merancang 

desain event juga untuk mengembangkan strategi komunikasi pemasaran event, berikut 

komponen pertanyaan 5W meliputi : 

a) Why (mengapa) 

- Sampaikan manfaat produk 

- Jelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan 

- Gunakan pendekatan individu atau direct selling 

- Kemukakan kebutuhan dan manfaat event bagi pengunjung danpeserta 

b) Who (siapa) 

- Jelaskan cakupan audiens event : local, nasional, atau regional 

- Jelaskan bidang profesi khalayak yang menjadi sasaran event dan ketepatan event bagi 

khalayak sasaran 

c) When (kapan) 

- Jelaskan jadwal waktu, hari atau tanggal penyelenggaraan event. 
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d) Where (dimana) 

- Jelaskan lokasi dan tempat event, akses pada infrastruktur fasilitas umum, dan 

ketersediaan fasilitas – fasilitas lainnya\ 

- Uraikan keunikan event 

- Ungkapkan kenyamanan lokasi dan tempat event yang akan diselenggarakan 

e) What (apa) 

- Ungkapkan harapan calon peserta dan pengunjung yang dapat dipenuhi oleh event 

- Uraikan program – programnya 

Mengelola suatu kegiatan event tentunya diperlukan strategi yang tepat dilakukan, 

apabila penyelenggara mengetahui dengan pasti apa tujuan diselenggarakannya event. Penetapan 

strategi dimulai dari perencanaan, sehingga penyelenggaraan event dapat berjalan sesuai 

harapan. 

Salah satu kegunaan Perencanaan event menurut Any Noor ( 2009 : 105) adalah untuk 

mengantisipasi masalah yang akan timbul serta pemecahannya. Perencanaan akan berhubungan 

dengan keterkaitan pihak penyedia barang atau jasa yang akan mendukung terselenggaranya 

event, sehingga perlu memasukkan pihak pendukung sejak awal dalam proses perencanaan. 

Perencanaan event menurut Any Noor (2009:104-108) dimulai dengan menentukan tujuan yang 

dapat diterima dengan jelas oleh setiap anggota tim yang akan terlibat dalam pelaksanaan event.  

Tujuan diselenggarakan suatu event dapat berupa pembelajaran, bertukar pikiran, 

sosialisasi, peringatan, hiburan, mempromosikan produk baru perusahaan atau meningkatkan 
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pendapatan perusahaan dan sebagainya. Setelah menentukan tujuan, selanjutnya mencari 

informasi tentang event yang akan diselenggarakan dan mengumpulkan informasi yang 

berhubungan.  

Setelah semua informasi tentang penyelenggraan event didapatkan, dan selanjutnya 

adalah menuangkan rencana kedalam perencanaan yang lebih detail dan dilakukan oleh pihak 

yang kompeten sesuai dengan bidangnya.  

Pada penyelenggraan event, biasanya terdapat tiga bidang bagian pokok : bidang 

keuangan, bidang operasional, dan bidang pemasaran. Setelah ketiga bidang tersebut disusunlah 

rencana detail, ke semua rencana yang tertuang perlu didiskusikan dengan anggota tim.  

Selanjutnya adalah mengatur persiapan event dengan selalu berpedoman pada tujuan dan 

tanggal waktu yang telah ditentukan. Pada tahap penyelenggraan event, operasional 

penyelenggaraan diharapkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sehingga diperlukan 

kontrol yang baik dari masing – masing ketua tim di bidangnya. Proses terakhir perencanaan 

event yang perlu diperhatikan adalah legalitas dari penyelenggraan event dan pada tahap akhir 

juga perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan event tersebut, hal ini untuk mengetahui 

apakah event dengan jenis yang sama dapat diselenggarakan pada masa yang akan dating atau 

apakah event tersebut perlu dirubah formatnya dan sebagainya. 

f) Event Marketing 

Event marketing menjadi bagian terpenting dalam komunikasi pemasaran terpadu di 

banyak perusahaan dan sebagai program yang terbaik dan aktifitas untuk merek dengan hal yang 

terkait seperti gaya hidup, ketertarikan, dan aktifitas. Belch (2007:523) mendefinisikan event 
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marketing sebagai berikut : Event marketing is a type of promotion where a company or brand is 

linked to an event or where a themed activity is developed for the purpose of creating 

experiences for consumers and promotion a product or service.  

Event marketing mengkaitkan antara produk pemasar dengan beberapa aktifitas yang 

sedang menjadi trend, seperti event olahraga, konser musik, pameran, festival, atau aktivitas 

yang menarik perhatian lainnya. Pada intinya event marketing memberikan kesan mendalam 

kepada setiap orang yang hadir sehingga customer maupun pontential customer bisa cukup lama 

mengingat pengalaman yang menyenangkan tersebut.Event marketing merupakan salah satu alat 

komunikasi pemasaran terpadu dalam pembentukan brand equity sebuah brand. 

g) Brand Equity 

Brand bukan sekedar hasil iklan atau pesan – pesan yang diciptakan oleh pemasar pada 

media saluran pesan, tatepi lebih kepada yang dirasakan dalam benak konsumen. Merek juga 

tidak hanya harus secara terus – menerus memonitor kesan - kesannya, merek juga harus 

menempati suatu posisi khusus dalam pikiran untuk benar – benar menjadi sebuah kesatuan 

ekuitas merek. 

Brand equity sebagai totalitas dari persepsi merek yang mencangkup kualitas relative dari 

produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas pelanggan, kepuasan, dan keseluruhan penghargaan 

terhadap merek. Brand equity ditinjau dari perspektif pemasaran dapat didefinisikan sebagai 

“differential effect of brand knowledge on consumer response to the marketing of the brand.” 

(Keller dalam Tjiptono, 2005 : 39). Definisi Keller menjelaskan bahwa ekuitas merek merupakan 

efek atau dampak berbeda dari pengetahuan merek akibat dari respon konsumen terhadap 
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komunikasi pemasaran sebuah merek. Respon konsumen muncul dari berbagai stimulus yang 

ada dalam medium komunikasi sebuah merek. Empat dimensi merek yang mewakili persepsi 

konsumen yang berkontribusi pada penciptaan brand equity menurut David A. Aaker dalam 

buku Managing Brand Equity (1997: 98), antara lain : 

a. Kesadaran merek (brand awareness) 

Kesadaran merek sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali suatu brand dari suatu produk atau jasa perusahaan. Kesadaran merek 

memiliki beberapa tingkatan mulai dari tingkat ketidaktahuan akan merek (unaware of brand) 

sampai dengan tingkat sangat mengetahui merek tersebut (top of mind awareness). 

Tingkat paling rendah unaware of brand adalah apabila konsumen tidak menyadari atau 

mengenali sebuah merek. Tingkat kedua adalah pengenalan merek (brand recognition) di mana 

mengenal merek dengan melalui alat bantu tes untuk mengingat kembali suatu merek. 

Pengenalan merek adalah tingkat minimal dari tingkatan kesadaran merek. Tingkat berikutnya 

adalah mengingat kembali suatu merek (brand recall), yaitu mengingat kembali suatu merek 

berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk menyebut suatu merek tanpa mengunakan alat 

bantu. Tahap berikutnya adalah tingkatantertinggi top of mind awareness, pengenalan merek 

yang disebut pertama kali tanpa bantuan yang telah meraih kesadaranpuncakpikiran. Kesadaran 

merek merupakan kunci pembuka untuk masuk ke dimensi ekuitas merek lainnya, jadi ketika 

kesadaran merek sangat rendah maka dipastikan ekuitas merek juga rendah. 
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2.8 Community Marketing 

Komunitas merupakan salah satu sarana publik yang menjadi sasaran kegiatan pada 

sebuah organisasi atau perusahaan. Komunitas merupakan salah satu pendukung kelangsungan 

dan keberhasilan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan bertahan dalam persaingan yang 

ketat dalam dunia bisnis.  Komunikasi dan hubungan kerjasama baik antara perusahaan dan 

komunitas sangat berguna bagi kedua belah pihak karena baik perusahaan maupun komunitas 

saling membutuhkan. Komunitas dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki 

kepentingan dan terkait dengan keberadaan organisasi, serta secara geografis berada di wilayah 

sekitar organisasi. 

Secara garis besar community marketing adalah suatu strategi untuk mengikat 

anggotanya dan calon target pasar ke dalam diskusi konsumen. Strategi Komunikasi pemasaran 

seperti iklan, promosi, PR, penjualan, difokuskan untuk mendapatkan konsumen, namun, 

community marketing focus pada kebutuhan konsumen yang sudah ada. 

Tujuan dari community marketing sendiri antara lain: 

A. Menghubungkan konsumen yang ada saat ini dengan target pasar baru. 

B. Bertujuan untuk saling menghubungkan konsumen satu sama lain. 

C. Menghubungkan perusahaan dengan target pasar dan meningkatkan loyalitas 

konsumen terhadap perusahaan. 

D. Untuk menghubungkan konsumen satu sama lain untuk mengukur tingkat kepuasan 

konsumen  
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Sebagai seorang komunikator harus mengetahui bagaimana menggunakan alat pemasaran 

untuk mengkomunikasikan keberadaan produk atau nilai yang dapat diberikan untuk target 

konsumen yang tepat, maka diperlukan komunikasi yang efektif dan efisien. Community 

marketing merupakan sebuah pendekatan pemasaran yang segmented, personal, dengan karakter 

kedekatan yang intens antara kita sebagai pemasar dengan para partner dan atau para calon 

konsumen. Komunitas sebagai sebuah prospek, memang sangat menarik untuk digarap secara 

intensif.  

Konsep komunitas merupakan sebuah entitas unik, dimana beberapa orang yang awalnya 

terkumpul sebagai sebuah kerumunan, menspesifikkan diri pada kesamaan, baik berupa minat, 

hobi, latar belakang, tema bahasan, koleksi atau brand tertentu, profesi, lokasi, maupun berbagai 

bentuk kesamaan lain. Komunitas umumnya memiliki kolektifitas dan solidaritas tinggi, 

sehingga hal ini menyimpan sebuah potensi pasar yang luar biasa menarik. untuk dapat memetik 

manfaat dari sebuah komunitas, terutama dalam hal pemasaran, ada satu hal yang perlu menjadi 

sebuah pondasi atau dasar dalam pola pemikiran.  

Ketika berkecimpung dalam wadah berupa komunitas, kita hendaknya tidak dalam 

pendekatan mengambil atau memperoleh saja, karena pada hakikatnya, ketika berada dalam 

sebuah komunitas, yang terjadi adalah setiap anggota dalam komunitas berposisi saling memberi, 

sehingga ketika setiap orang bersedia untuk memberi, maka secara otomatis setiap anggota juga 

akan mendapatkan sesuatu berupa manfaat dari kegiatan berkomunitas tersebut. (Kotler Philip, 

1997). 

 


