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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan mahluk hidup yang tidak bisa melepaskan diri dari 

pengaruh orang lain. Tanpa bantuan orang lain manusia akan sulit melakukan 

segala aktifitasnya, oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial karena 

manusia memiliki naluri untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam 

perkembangannya, kebutuhan manusia akan kehadiran manusia lain mendorong 

terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Sebagai makhluk 

sosial, individu yang tergabung dalam kelompok sosial selain untuk mencapai 

tujuan pribadi juga di imbangi dengan tujuan sosial yaitu melalui kegiatan sosial. 

Kegiatan sosial dalam masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat secara sukarela yang bertujuan untuk membantu orang lain yang 

membutuhkan, baik itu dalam bentuk barang, jasa, motivasi ataupun dukungan. 

Dewasa ini kegiatan sosial di masyarakat gencar dilaksanakan oleh berbagai 

kalangan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, pekerja maupun pelaku usaha. 

Hal ini di tandai dengan munculnya wadah kegiatan sosial berupa komunitas. 

Di Indonesia sendiri komunitas tumbuh dengan subur, terlebih sejak akses 

internet makin luas dan mudah, penyebaran komunitas tidak terbatas pada satu 

daerah tertentu saja, namun bisa mencakup masyarakat luas. ”Komunitas 

merupakan kelompok yang dibangun oleh kedekatan fisik, berbagi keprihatinan, 
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konsekuensi real, tanggung jawab bersama. Anggota-anggotanya saling tolong 

menolong dengan cara yang paling praktis”. (Panda.2014:48) 

Salah satu komunitas yang lagi banyak di minati saat ini adalah komunitas 

di bidang kegiatan dialam bebas. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa tahun 

belakangan ini, kepopuleran pendakian gunung sangat di minati terutama oleh 

kaum anak muda. Ayu Dewi Utari (kepala Taman Nasional Gunung Bromo 

Tengger Semeru ) menjelaskan“sebelum tahun 2012 jumlah pendaki gunung 

Semeru antara 50-100 orang pendaki setiap harinya. Sekarang antara 500-1000 

setiap harinya. Bahkan pada perayaan 17 Agustus 2015 mencapai 3000 orang 

pendaki”. 

Berdasarkan data diatas, sudah jelas terlihat bahwa pendakian gunung 

menjadi salah satu kegiatan yang jumlah peminatnya meningkat tajam dalam 

beberapa tahun terakhir di Indonesia. Meningkatnya jumlah peminat pada 

kegiatan bukan hanya terjadi pada kaum pria saja, tapi juga kaum wanita. Seiring 

dengan makin banyaknya peminat dalam kegiatan ini, mendorong berbagai 

kalangan masyarakat untuk tergabung dengan berbagai kalangan yang memiliki 

minat yang sama, hal ini dilakukan melalui wadah komunitas. Baik dengan 

membentuk komunitas-komunitas baru ataupun ikut komunitas-komunitas yang 

sudah ada.  

Kegiatan mendaki gunung ini harus memiliki persiapan sebaik mungkin, 

baik secara fisik, mental dan perlengkapan. Skill yang baik, fisik yang kuat, ilmu 

yang cukup tentang kegiatan dialam bebas, informasi yang cukup tentang gunung 
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yang akan di daki dan peralatan-peralatan yang safety harus benar-benar menjadi 

prioritas utama jika ingin mendaki gunung. Selain itu, managemen pendakian 

harus benar dan tepat tidak melanggar peraturan yang ada. Alam tidak akan peduli 

apakah sang pendaki seorang laki-laki atau wanita. Hanya yang mau beradaptasi 

dengan alam yang mampu bertahan atau bisa mendaki dengan aman dan nyaman. 

Kegiatan mendaki gunung bukan hanya memberikan pemandangan yang indah, 

backgroud foto yang menarik, udara yang sejuk, namun sebagai kegiatan yang 

menyenangkan bukan berarti kegiatan ini tidak memiliki resiko. Beberapa tahun 

terakhir yaitu semenjak bulan Januari 2013 sampai April 2015 ditemukan banyak 

sekali kejadian-kejadian digunung baik itu kecelakaan, tersesat bahkan sampai 

meninggal dunia digunung. Beberapa kejadian digunung ini diberitakan 

olehradasemarang.com :  

Semarang (Radar Semarang) - Berdasarkan data dari Basarnas, pada 2013, 

pendaki gunung yang tersesat sebanyak 354 orang. Sedangkan yang tidak 

ditemukan sebanyak 5 orang, dan korban tewas sebanyak 18 orang.Pada 

2014, data korban tersesat sebanyak 423 pendaki, sementara pendaki yang 

tidak ditemukan sebanyak 9 orang, dan pendaki yang tewas sebanyak 22 

orang. Pada 2015, jumlah pendaki yang tersesat sebanyak 120 orang, 

sedangkan pendaki yang tidak ditemukan sebanyak 1 orang, dan pendaki 

yang tewas sebanyak 14 orang. 

Berikut daftar nama-nama korban yang meninggal di gunung dari tahun 2013-

2015 

Table 1.1 

Daftar korban meninggal digunung 

Waktu Lokasi Korban 

1 Januari 2013 Gunung Sindoro  Mufaicin 15 Tahun siswa 

SMPN 1 Kepil dan 
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Mudliul Fuad 17 tahun 

siswa SMK Almadani 

Kepil Wonosobo 

 

4 Januari 2013 Gunung Ciremai Ian Ahdiansyah 22 tahun 

Mahasiswa STIKKU 

9 Maret 2013 Gunung Argopuro Fery Susanto 20 tahun 

Mahasiswa Universitas 

Singaperbangsa 

2 April 2013 Gunung Dempo Aswin Bin Inarlan 22 

tahun Warga Pagaralam 

12 April 2013 Gunung Sumbing  Robby Rifal Hamdani 

Mahasiswa Brawijaya 

19 Mei 2013 Gunung Arjuno  Eko Wahyudi 30 Tahun 

warga Cimanggis Depok 

7 juni 2013 Gunung Semeru Bakuh Subagio 56 tahun 

Warga Gresik 

9 Agustus 2013 Gunung Salak  Mr X 30 Tahun diduga 

peziarah 

25 Agustus 2013 Gunung ijen  Gatot Handoko 40 Tahun 

Warga Singaraja, Bali 

11 November 2013 Gunung Lawu  Cipto Diyono 60 Tahun 

Warga Ngargoyoso 

Karanganyar 

25 November 2013  Gunung Kendang  Joan Tobit 23 Tahun 

Mahasiswa ITB 

30 November 2013 Gunung Leuser  Thamrin 52 Tahun Warga 

Aceh Selatan 

25 Desember 2013 Gunung Gede Pangrango Shzuko Rizmadhani 16 

Tahun siswi SMAN 6 

Bekasi 
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26 Desember 2013 Gunung Semeru  Endang Hidayat 53 tahun 

Warga Rawa Lumbu 

Bekasi 

21 januari 2014 Gunung Salak  Helmi Dwi Apriyanto 19 

Tahun Mahasiswa IISIP 

27 Januari 2014 Gunung Walirang  Alif 24 Tahun dan Dian 

18 Tahun mahasiswa 

STIESIA 

9 Februari 2014 Gunung Merbabu Khusna Arifatul 21 tahun 

Mahasiswa Unnisula 

11 Februari 2014 Gunung Unggaran  M Humam Khaulani 20 

tahun Mapala Unnes 

10  Maret 2014 Gunung Lawu  Nurhaadiyanto 30 tahun 

Warga Tawamangu 

7 juni 2014 Gunung Merbabu Harun 26 tahun warga 

Gatasan Semarang 

8 Juni 2014 Gunung Dieng Aditya Gunansar 

mahasiswa USM 

14 Juni 2014 Gunung Penanggungan Andi Probo Nugraha 15 

Tahun warga Kalijudan 

Surabaya 

10 Agustus 2014 Gunung Rinjani  Ryan Hadi 25 Tahun Tour 

Guide 

24 Agustus 2014 Gunung Rinjani Mario 26 Tahun 

Wisatawan Republik 

Dominika 

3 November 2014 Gunung Semeru  Achmad Fauzi 30 Tahun 

Mahasiswa S2 UGM 

8 November 2014 Gunung Gede  Winoto 42 Tahun warga 

Ciledug 

30 November 2014 Gunung Kantisang Andi Muhammad Fitrah 

16 tahun SISPALA 
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SMAN 1 Makasar 

3 Desember 2014 Gunung Sumbing Mr X 

6 Desember 2014  Gunung Binaiya Pitra Widianwari 52 tahun 

peneliti LIPI 

27 Desember 2014 Gunung Kerinci Setiawan Maulana 22 

Tahun Warga Bekasi 

15 Februari 2015 Gunung Sumbing Mr X 50 tahun  

12 April 2015 Gunung Sindoro Mr. X 

15April 2015 Gunung Sindoro  Ahmad Zaenuri 20 Tahun 

Mahasiswa UIN Kalijaga 

 

 

Terjadinya kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal merupakan bahaya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan 

serta kondisi medan pendakian, sedangkan faktor internal bersumber dari dalam 

diri pendaki. Faktor eksternal cenderung sulit untuk dihindari sedangkan faktor 

internal masih dapat di antisipasi dengan pengetahuan lapangan, penguasaan 

kondisi medan, serta persiapan matang sebelum pendakian. Penguasaan medan 

dapat dengan membekali diri dengan info dan kondisi yang akan di hadapi oleh 

pendaki selama berkegiatan.  

 Melihat keadaan seperti ini, maka muncullah sebuah komunitas yang 

bergerak mengkampanyekan pendakian yang aman dan nyaman. Komunitas itu 

adalah komunitas Wanita & Gunung. Komunitas Wanita & Gunung baru 

terbentuk pada Juli 2015, di bentuk oleh beberapa pemuda di Jakarta. Di 

antaranya Dody Permana, dibantu Rika Masda, Desi Melinda, Enno, dan Syuta. 
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Komunitas ini bukan sebuah komunitas yang fokus pada kegiatan jalan-jalan 

bareng, namun komunitas ini lebih mengedepankan pembekalan keselamatan saat 

berada di alam bebas. Menurut salah satu pengurus Wanita & Gunung ini Rika 

Masda mengatakan  

Visi misi dari komunitas ini adalah mengkampanyekan naik gunung 

yang aman dan nyaman, hal tersebut karena melihat fakta yang ada 

dilapangan. “Banyak wanita yang mendaki gunung dengan 

perlengkapan seadanya. Padahal itu dapat membahayakan diri sendiri 

dan menyusahkan orang lain, ungkapnya. ( wawancara pada kegiatan 

Basic Training 25 Maret 2017) 

 

Untuk mengkampanyekan pendakian yang aman dan nyaman ini, 

Komunitas Wanita & Gunung menggunakan event sebagai media mereka. Event 

merupakan salah satu media yang digunakaan untuk berpromosi maupun 

bersosialisasi. Event sering digunakan selayaknya suatu media untuk 

mensosialisasikan atau mengkampanyekan sesuatu. Selain digunakan untuk media 

promosi, event juga dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk 

mewujudkan suatu tujuan. Hal ini dikarenakan event mampu merengkul banyak 

orang atau kelompok, sehingga media komunikasi ini dapat menghubungkan dan 

mendekatkan antar perorangan maupun kelompokatau komunitas. Sebuah event 

dapat menimbulkan publisitas apabila event yang diadakan tersebut memiliki nilai 

positif. Selain itu juga, melalui event, seseorang atau komunitas akan dapat 

mengkomunikasikan visi dan misi mereka dengan baik pada suatu acara tertentu.   

Beberapa event rutin yang dimiliki komunitas Wanita & Gunung yaitu 

Kopi Darat (kopdar), Meetup,Jambore dan Basic Training. Semua kegiatan yang 
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dibuat oleh Wanita dan Gunung (WG) berbasic pada diskusi antar anggota. Untuk 

kegiatan kopdar sendiri hanya diikuti oleh para perwakilan daerah, untuk saaat ini 

komunitas Wanita & Gunung tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yaitu 

Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan dan Makassar. Dari kegiatan 

kopdar ini kemudian baru diadakan kegiatan meetup untuk memberikan informasi 

yang telah didapatkan pada kegiatan kopdar. Jambore Wanita & Gunung, dimana 

event Jambore ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Untuk kegiatan Basic Training ini 

adalah kegiatan mendaki bareng tetapi sehari sebelumnya akan di beri pelatihan 

tentang pengetahuan dasar di alam bebas.  

Jumlah kegiatan komunitas Wanita & Gunung diluar gunung yang jauh 

lebih banyak daripada pendakian jangan di nilai sebagai ketidakberhasilan 

komunitas ini. Justru hal itu bisa di lihat sebagai keistimewaan yang belum di 

miliki komunitas sejenisnya. Pasalnya, menurut Desi Melindawati, ada pesan lain 

yang ingin disampaikan komunitas ini.  

Kita memang baru berdiri satu tahun lebih dan mendaki gunung bersama 

juga sekali. Namun, bukan soal mendaki gunung yang ingin kita 

sampaikan, melainkan bagaimana seorang pendaki gunung bisa 

melakukan safety first terlebih dahulu, tuturnya pada kegiatan Jambore 

Wanita & Gunung   

 

Jambore Wanita & Gunung adalah  Event besar yang pertamakali diadakan 

oleh komunitas Wanita & Gunung. Jambore ini diadakan pada tahun 2016, 

tepatnya pada tanggal 29-30 Oktober 2016 di Yogyakarta. Event Jambore ini 

memerlukan anggota yang mau bertemu dengan para penggiat alam bebas yang 
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berskala Nasional untuk saling berbagi pengalaman dan perkembangan dunia 

petualangan. Kegiatan jambore Wanita & Gunung ini diadakan di Bumi 

Perkemahan Rama Shinta Yogjakarta, dengan view langsung Candi Prambanan 

akan menjadikan tempat yang unik. Event ini di isi dengan berbagai kegiatan, 

diantaranya pengenalan tentang komunitas Wanita & Gunung itu sendiri, diskusi  

tentang pendakian yang aman dan nyaman dengan mendatangkan MERMOUNC 

(MERBABU MOUNTENEERING CLUB) komunitas yang tetap eksis di Jogja 

terutama sejak 50 tahun terakhir, diskusi bersama Srikandi Mapagama yang 

menjelaskan materi tentang Basic Preparation, music performe, sharing inner 

circle dan peserta jambore mengenai pengalaman pendakian, pemutaran video 

petualang, nonton bareng dan diakhiri dengan api unggun. 

Dalam menyiapkan sebuah event dibutuhkan serangkaian tahapan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Serangkaian tahapan ini 

menjadi sangat penting karena mampu mempengaruhi kualitas kesuksesan sebuah 

event. Menurut salah satu pendiri komunitas ini yaitu Dody Permana pada salah 

satu media travelnatic.com,“Pelaksanaan event Jambore Wanita & Gunung ini 

berjalan dengan sukses dan lancar, ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang 

antusias berpartisipasi pada kegiatan ini baik dari daerah Pulau Jawa maupun luar 

Pulau Jawa”. Event Jambore Wanita & Gunung ini juga tidak hanya diikuti oleh 

kaum wanita, namun ada beberapa pria yang ikut antusias dalam kegiatan ini. 

Jumlah keseluruhan yang ikut pada kegiatan ini adalah sebanyak 115 peserta yang 

berasal dari seluruh Indonesia.  
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Berdasarkan data dan uraian di atas peneliti kemudian tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana manajemen event Jambore komunitas 

Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian yang aman dan nyaman. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen event Jambore 

komunitas Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian yang aman 

dan nyaman? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen event 

Jambore oleh komunitas Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian 

yang aman dan nyaman tahun 2016 serta Mengetahui persepsi para peserta 

tentang event Jambore Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian 

yang aman dan nyaman. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

pengembangan penelitian dalam Ilmu Komunikasi khususnya 

tentang manajemen event dalam suatu komunitas. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan dasar atau 

referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian diharapkan Komunitas Wanita dan Gunung lebih 

mampu mengembangkan manajemen event yang dilakukan dalam 

mengkampanyekan pendakin yang aman dan nyaman 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide bagi 

komunitas lain bagaimana manajemen event yang harus 

diterapkan agar efektif dalam mencapai tujuan dari event itu 

sendiri.  

 

E. Kajian Teori  

Kajian teori merupakan dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran 

dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa teori diantaranya adalah teori promosi, event dan 

manajemen event. Dimana dengan menggunakan teori-teori ini dapat membantu 

menjawab permasalahan yang akan di teliti.  

Promosi merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk menyebar 

informasi atau produk kepada konsumen, sehingga mereka yang tadinya tidak 

mengenal atau mengetahui sebuah produk ataupun jasa maka menjadi mengenal 

dan mengetahuinya. Event merupakan salah satu bagian dari strategi promosi 

yang bertujuan untuk menghubungkan suatu merek sebuah perusahaan ataupun 

organisasi dalam sebuah acara yang diselenggarakan. 
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1. Promosi  

Menurut Kotler (2001: 111-112) ada lima alat promosi yaitu periklanan 

(advertising), penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat atau publisitas (public relation and 

publiecity), dan pemasaran langsung (direct marketing). Mahmud Machfoedz 

(2010:35) Promosi merupakan salah satu dari unsur bauran komunikasi 

pemasaran yang dapat dilakukan oleh pemasar. Unsur lain dari promosi ini 

adalah personal selling, pemasaran langsung, periklanan, dan hubungan 

masayarakat. Moore (1987:5) menjelaskan juga bahwa promosi merupakan 

aktifitas atau peristiwa yang direncanakan untuk menjamin dukungan atau 

pengakuan tentang seseorang atau lembaga atau gagasan. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa promosi 

memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi atau produk kepada 

konsumen, sehingga mereka yang tadinya tidak mengenal dan mengetahui 

sebuah produk ataupun jasa maka menjadi mengenal dan mengetahuinya. 

Promosi bukan hanya sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 

konsumen, melainkan juga untuk mempengaruhi konsumen 

Menurut Kotler (2001: 111-112) ada lima alat promosi yaitu periklanan 

(advertising), penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat atau publisitas (public relation and 

publiecity), dan pemasaran langsung (direct marketing) 

a. Periklanan  
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 Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang memiliki 

jangkauan yang sangat luas. Periklanan memuat berbagai macam 

media seperti koran dan majalah, radio dan televisi, media outdoor 

(poster, rambu dan spanduk udara ), souvenir (kotak korek dan 

kalender), media berjalan (bis dan taksi), katalog, agenda dan 

referensi, jadwal acara dan menu, brosur dengan sponsor tertentu.  

b. Penjualan Personal (Personal Selling)  

Personal selling merupakan bentuk komunikasi langsung antara 

seorang penjual dengan calon pembelinya. Dalam hal ini penjual 

berupaya untuk membantu dan membujuk calon pembeli produk yang 

ditawarkan. Dalam personal selling, umpan balik dan evaluasi atas 

pesan yang disampikan dapat di peroleh seketika, sehingga pesan 

personal selling dapat disesuaikan dan disampikan secara lebih pribadi 

daripada di metode komunikasi lainnya. 

c. Promosi penjualan  

Promosi penjualan terdiri dari beberpa alat sesuai tujuannya 

masing-masing, pertama sebagai alat untuk promosi konsumen 

contohnya sampel, kupon, pengembalian uang tunai, potongan harga, 

bingkisan, hadiah, penghargaan sebagi pelanggan setia, percobaan 

gratis jaminan, demonstrasi, dan kontes. Kedua, sebagai alat untuk 

promosi dagang contohnya kelonggaran pembeli, barang gratis, 

kelonggaran barang, periklanan kerja sama, bantuan periklanan dan 

pemajangan, uang dorongan, kontes penjualan dealer. Ketiga, sebagai 
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alat promosi tenaga penjualan contohnya bonus, kontes, dan 

pengumpulan penjualan.  

d. Pemasaran langsung  

Pemasaran langsung atau direct marketing adalah bentuk 

pemasaran yang menggunakan alat penghubung seperti surat, 

telephone, direct mail dan alat penghubung non personal lainnya 

untuk berkomunikasi dengan maksud untuk mendapatkan respon dari 

pelanggan tertentu. Pemasaran langsung bukanlah sekedar kegiatan 

mengirim surat (direct mail) dan mengirim katalog perusahaan (mail 

order catalogs) kepada pelanggan atau calon pelanggan. Pemasaran 

langsung mencakup berbagai aktifitas termasuk pengelolaan database 

(direct selling), telemarketing dan iklan tanggapan langsung dengan 

menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti mengirim surat 

langsung kepada konsumen melalui internet, media cetak, dan media 

penyiaran. 

e. Hubungan Masyarakat atau Public Relations  

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi sikap publik yang penting, mengidentifikasikan 

kebijakan dan prosedur individual ataupun organisasi dan kepentingan 

publik, dan melakukan tindakan yang terprogram untuk mendapatkan 

pemahaman dan penerimaan publik (Kotler:1995: 724). Public 

relations dapat diaplikasikan dengan menggunaan berbagai sarana 

seperti publisitas, events, lobbying, sponsorship.  



 

15 
 

1) Publisitas  

Publisitas merupakan suatu informasi yang menarik minat 

publik dan diinformasikan melalui media berita disebut sebagai 

publisitas. Di dalam publisitas terdapat beberapa bagian 

diantaranya adalah press release, konferensi pers, wawancara dan 

komunikasi online 

2) Sponsorship  

Untuk perspektif yang lebih bersifat komersial, 

perusahaan menerapkan sponsorship, terutama pada event 

olahraga, sebagai sarana untuk menjangkau audience sasaran 

yang lebih luas. Sponsorship ini dilakukan berdasarkan 

pertukaran di mana satu pihak mengizinkan pihak lain untuk 

memanfaatkan kesempatan yang berhubungan dengan suatu 

aktivitas, untuk mendapatkan keuntungan komersial sebagai 

imbalan pembiayaan, jasa, atau sumber daya. 

3) Event  

Event dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 

a) Event produk, event produk ini berorientasi pada 

produk berfokus pada peningkatan penjualan. 

b) Event perusahaan, peristiwa atau event untuk 

mempopulerkan nama diselenggarakan oleh suatu 

perusahaan dengan penyelenggaraan hiburan. Aktifitas 
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ini dapat menarik perhatian media pemberitaan lokal 

sehingga dapat meningkatkan respons, iktikad baik dan 

minat. 

c) Event komunitas, merupakan aktivitas yang 

memberikan kontribusi kepada kehidupan masyarakat 

setempat. 

 

2. Event  

Event merupakan suatu kegiatan yang di rancang dengan tema tertentu untuk 

memperingati peristiwa-peristiwa penting seperti budaya, adat istiadat, agama 

dan tradisi yang diselenggarakan oleh komunitas atau perusahaan dalam waktu 

tertentu. Menurut John E. Kennedy dalam buku Manajemen Event (2009) dalam 

arti sempit, event adalah pameran, pertunjukkan atau festival dengan syarat ada 

penyelenggara, peserta dan pengunjung. Sedangkan dalam arti luas, event adalah 

kegiatan yang dilakukan setiap hari, bulan atau tahun oleh sebuah organisasi 

dengan mendatangkan orang-orang kesuatu tempat agar mereka mendapatkan 

suatu informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara (Sagiyanto, 2014:172).  

Selain itu menurut Uyung Sulaksana (2003:83) event merupakan suatu 

peristiwa yang diselenggarakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada 

audiens sasaran. Humas bertugas untuk mengatur konferensi pers, grand 

opening, pelaksanaan event dan sponsor dari perusahan lain. Menurut Schmitt 

(2010:63) yang menjelaskan event sebagai media komunikasi pemasaran yang 
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fokus pada pengalaman konsumen untuk berinteraksi secara langsung dengan 

mereka, perusahaan dan komunitas.  Pengunjung dapat lebih dekat dan kenal 

dengan suatu event dan mereka dengan berinteraksi langsung.  

Menurut Noor (2009:7) event merupakan suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting, baik secara individu 

maupun kelompok. event menjadi cara yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan kepada khalayak luas yang efektif dan tepat untuk memberikan informasi 

tentang penyelenggaraan event tertentu.  

Event memiliki nilai lebih dalam menjalin hubungan dengan khalayak 

secara langsung yang bertujuan untuk membentuk sebuah opini publik. 

Perkembangan masa kini menjadikan jenis event yang berlangsung pun 

beraneka ragam Menurut Getz (1997) jenis penyelenggaraan suatu event 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu: public event dan private event. Public event 

merupakan sebuah perayaan budaya, seni atau hiburan, bisnis atau perdagangan, 

kompetisi olahraga, pendidikan dan ilmu pengetahuan, rekreasi, serta politik 

atau kenegaraan. Sedangkan private event merupakan suatu kegiatan perayaan 

pribadi seperti peringatan hari jadi atau eniversaries, liburan keluarga, persta 

pernikahan dan pesta ulang tahun, serta event-event sosial seperti pesta-pesta, 

gala dan reuni. 

Event memiliki kemampuan dalam membangkitkan dan mengarahkan 

khalayak kepada sebuah produk tertentu. Oleh karena itu seseorang harus 

dapat membuat event yang dapat menarik minat public sasaran untuk hadir 
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kedalam event tersebut. Event merupakan hal yang cukup penting dalam 

mendukung aktivitas promosi untuk mengkomunikasikan produk pada event 

tertentu kepada masyarakat umum diperlukan strategi yang kuat sebagai cara 

agar event menjadi efektif bagi masyarakat sebagai bentuk aktifitas promosi.  

Menurut Noor (2009:13) terdapat beberapa karakteristik sebuah event yaitu:  

a. Keunikan  

Kunci utama suksesnya sebuah event adalah pengembangan ide. 

Jika ide tersebut dapat terealisasi sesuai dengan harapan maka event 

tersebut akan memiliki keunikan sendiri. Karena inti dari sebuah event 

adalah keunikan. Tetapi keunikan harus muncul pada setiap 

penyelenggaraan event meskipun memiliki tema yang sama. Keunikan 

ini dapat berasal dari peserta yang ikut, lingkungan sekitar, 

pengunjung pada event tersebut serta beberapa hal lainnya sehingga 

membuat event menjadi unik dan berbeda dari event sebelumnya.  

b. Perishability  

Setiap event yang diselenggarakan tidak akan pernah sama. Dua 

event yang diselenggarakan bersamaan pastinya tidak akan 

menghasilkan event yang persis sama. Meskipun penetapan standar 

pelayanan yang digunakan sama, dilakukan oleh penyelenggara yang 

sama, tetapi tetap saja event yang diselenggarakan akan sangat berbeda 

hasilnya.  

c. Intangibility  
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 Setelah menghadiri event, yang tertinggal di benak pengunjung 

adalah pengalaman yang mereka dapatkan dari penyelenggaraan 

event. Bagi penyelenggara hal ini merupakan tantangan untuk 

merubah bentuk pelayanan intangible menjadi suatu bentuk yang 

berwujud, sehingga sekecil apapun wujud yang digunakan dalam 

event mampu mengubah persepsi pengunjung.  

d. Suasana dan pelayanan 

Suasana meruapakan salah satu karskteristik yang penting pada 

saat berlangsungnya event. Event yang diselenggarakan dengan 

suasana yang tepat akan menghasilkan sukses besar, tetapi sebaliknya 

kegagalan event dihasilkan karena suasana yang tidak tepat. Misalnya 

acara ulang tahun, suasana yang di bangun harus sesuai dengan tema, 

musik yang tepat dan permainan yang menarik di bangun sesuai 

dengan tema yang diharapkan, acara telah di susun dan 

diselenggarakan dengan sempurna, tetapi akan menjadi pengalaman 

yang tidak menarik karena undangan memiliki suasana hati yang tidak 

baik saat itu. Sehingga perlu bagi seorang event organizer 

memperhatikan setiap detail pada saat penyelenggaraan acara 

sehingga acara yang di kemas menjadi sukses. 

e. Interaksi personal  

 Interaksi personal dari pengunjung merupakan kunci sukses 

penyelenggaraaan event. Misalnya pada spot event, penonton tidak 

hanya duduk menonton pertandingan tetapi juga menciptakan suasana 
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menjadi lebih hidup. Penonton dapat berinteraksi dengan penonton 

lainnya atau dengan staf pengelola sehingga penonton akan merasa 

sebagai bagian dari pengalaman tersebut.   

 

3. Manajemen event 

Manajemen event merupakan suatu pengorganisasian suatu kegiatan 

yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga yang dikelola secara 

professional, efisien dan efektif dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

kegiatan selesai. Setiap event memiliki tujuan untuk memasarkan atau 

mempromosikan event pada target yang telah ditentukan yaitu orang yang 

menghadiri kegiatan tersebut. Kunci utama suatu event adalah pengunjung atau 

penonton mengetahui manfaat yang akan di peroleh melalui sebuah event. 

1) Perencanaan event  

Perencanaan merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sebuah 

manajemen event agar acara dapat terarah untuk pencapaian suatu tujuan 

yang terlaksana secara efektif dan efisien.  

Menurut Noor (2009:109), Langkah paling awal dalam perencanaan 

adalah membuat sebuah draft rencana event, yaitu mengumpulkan 

sebanyak mungkin ide yang masuk dan mengidentifikasi isu utamanya. 

Selanjutnya ide ini didiskusikan dan di susun secara sistematis oleh komite 

penyelenggara event untuk mendapat masukan dari beberapa penasihat. 

Setelah mendapatkan sebuah ide untuk dikembangkan dan dilaksanakan, 
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tahap awal adalah melakukan sebuah riset, yaitu pendekatan terhadap 

lingkungan penyelenggaraan kegiatan dan pencarian informasi.  

Menurut Agus Prabu Wibowo (2013:104) terdapat beberapa langkah 

dalam membuat perencanaan event yaitu: 

a) Melakukan analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan analisis terhadap lingkungan internal 

dan eksternal perusahaan. Analisis internal menitik beratkan pada 

kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) sedangkan analisis 

eksternal untuk mengidentifikasikan peluang (oppeortunity) untuk hari 

dilaksanakan event dan yang akan datang serta ancaman (threat) dari 

para pesaing. Berikut contoh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan 

pesaing dalam sebuah event: 

1. Strength (kekuatan) 

a. Unik dan belum pernah dilakukan sebelumnya 

b. Menghadirkan bintang tamu dan selebriti yang terkenal 

c. Stategis dalam mempengaruhi khalayak atau sasaran 

d. Dikemas dengan teknik modern yang kreatif dan inovatif 

e. Publikasi dari sebelum acara, saat acara dan setelah acara 

2. Weakness (kelemahan) 

a. Kurangnya sumber daya manusia sehingga harus mencari 

pihak luar 

b. Tidak mampu menjangkau target khalayak tertentu 

c. Biaya yang banyak  
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d. Kurang diminati oleh media massa 

3. Opportunities (peluang)  

a. Dukungan dari sponsor  

b. Dukungan pemerintah, lembaga nonprofit, atau perusahaan 

swasta 

c. Dukungan pihak media massa 

d. Dukungan dari khalayak 

4. Threats (ancaman)  

a. Tawaran penonton pada saat acara berlangsung  

b. Gangguan teknis seperti mati lampu, peralatan rusak, 

panggung roboh yang dapat menghambat acara 

c. Gangguan cuaca seperti hujan dan gempa 

d. Gangguan lingkungan seperti demontrasi, kerusuhan dan 

kebakaran 

e. Batalnya kehadiran dari tamu penting seperti artis ataupun 

tamu pengisi acara secara tiba tiba 

f. Sabotase 

Dengan dilakukannya analisis SWOT sebelum terselenggaranya 

suatu event, panitia dapat memperkirakan apa saja yang akan menghambat 

pada saat acara berlangsung dan dapat memberikan solusi untuk 

memperbaiki kekurangan yang terdeteksi sebelum melakukan tahapan 

berikutnya. 

b) Menentukan tema  
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tema adalah ide dasar, pokok pikiran dalam pergelaran. 

Tema muncul karena adanya latar belakang yang mendasari suatu 

kejadian. Tema di sini ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin 

di capai. Tema yang dibuat haruslah singkat, padat dan jelas agar 

khalayak tidak bingung dan mengerti tentang tema tersebut tanpa 

harus bertanya lagi. Di dalam penentuan tema diperlukan rapat 

anatara panitia yang terlibat dalam acara.  

c) Menentukan sasaran yang ingin dicapai  

 Target sasaran adalah tujuan dasar dari penyelenggaraan 

sebuah event. Dengan adanya target sasaran, penyelenggara atau 

panitia dapat menyusun komponen acara lainnya mulai dari 

konsep, teknis acara daln lain-lain. Merencang sasaran dapat di 

buat dengan membuat visi dan misi serta tujuan dari sebuah event.  

d) Memilih waktu dan tempat  

 Setelah menentukan target sasaran, yang dilakukan 

selanjutnya adalah memilih waktu yang tepat untuk menggelar 

acara yaitu hari, tanggal dan jam pelaksanaan acara. Selain waktu, 

tempat juga harus ditentukan dengan serius. Dalam pemilihan 

tempat harus adanya kesepakatan antara panitia dengan pemiliki 

tempat atau lokasi tersebut. Tempat yang ditentukan harus strategis 

dan mudah di akses oleh pengunjung atau penonton.  

e) Menentukan rancangan anggaran  
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 Rancangan anggaran menjadi hal yang sangat penting 

untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan event yang telah direncanakan. Rancangan anggaran 

merupakan bagian yang sangat signifikan. Kesalahan dalam 

menyusun anggaran dapat berakibat fatal dan panitia bertanggung 

jawab untuk menutupi kekurangan anggaran. Selain untuk 

mengetahui besarnya biaya yang digunakan, rancangan anggaran 

ini dapat digunakan sebagai patokan dalam mengontrol aliran kas 

yang keluar untuk pembiayaan event. 

f) Menyusun strategi untuk mencapai sasaran  

Keberhasilan sebuah event tentunya tidak lepas dari 

promosi yang baik dari pihak penyelenggara. Selain berupa 

pamphlet, brosur dan poster, pihak penyelenggara juga 

menggunakan media sosial sebagai strategi komunikasi pemasaran 

(Sugiyanto, 2014:169). Faktor promosi ini sangat mempengaruhi 

kualitas dan kesuksesan sebuah event. Promosi yang bagus dan 

tepat sesuai dengan target market akan berdampak bagus pada 

pengunjung, begitu pula sebaliknya promosi yang lemah akan 

berdampak buruk bagi pengunjung.  

Menurut indro Kimpling (2009:205) memulai publikasi atau 

promosi sebuah event, perlu diatur dengan strategi sedemikian rupa 

agar tepat sasaran pasar. Promosi yang terlalu dini ataupun yang 

terlalu singkat justru akan menjadikan sebuah event itu sepi dari 
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peminatnya. Jangka waktu promosi yang ideal adalah minimal 12 

hari, dan maksimal 18 hari. Pengaturan strategi pemunculan materi 

promosi perlu di susun dengan strategi yang tepat sasaran, antara 

lain:  

1.  Pemberitaan Media Cetak  

Melalui konferensi pers dapat dilakukan pada haru ke 

19 sebelum hari H.  Sebelum mengadakan konferensi pers 

harus sudah menyiapkan materi tulisan secara umum tetapi 

cukup informatif. 

a. Materi tulisan pers I: Berisi hal-hal umum tentang 

visi dan misi, penampilan, info tiket, dan sponsor 

event 

b. Materi tulisan pers II: Beredar pada hari ke 12 

sebelum hari –H, berisi tentang hal-hal yang lebih 

spesifik tentang penampilan. 

c. Materi tulisan pers III: Beredar pada hari ke-8 

sebelum hari –H, berisi tentang profil masing-

masing penampil. 

d. Materi tulisan pers IV: Beredar pada hari ke 5 

sebelum hari –H, berisi tentang detail-detail 

program acara. 
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e. Materi tulisan pers V: Beredar pada hari ke 3 

sebelum hari –H, berisi tentang anio masyarakat, 

keistimewaan event, penampilan dan lain-lain. 

f. Materi tulisan pers VI: Beredar pada hari ke 2 

sebelum hari –H, hasil konferensi pers dengan 

kehadiran para penampil, ini dilakukan pada 2 atau 

1 hari sebelum hari –H dimana para penampil telah 

hadir dilokasi event.  

2. Iklan media cetak  

Memasang iklan di media cetak memerlukan suatu 

strategi yang tepat terutama pemilihan waktu. Di  samping 

itu, perlu melakukan dialog dengan pengelola media cetak 

tersebut tentang penempatan halaman iklan event kita. 

Walaupun iklan tersebut merupakan hasil kerja sama, tidak 

berarti dapat di muat pada halaman seadanya. Penempatan 

halaman event yang kurang tepat dapat berakibat pada 

kurang efektifnya daya promosi iklan tersebut. Untuk 

mendapatkan space iklan yang tepat sebaiknya 

penempatan iklan diarahkan pada halaman rublik hiburan, 

dan kalau bisa dihalaman ganjil (sudut pandang kanan dari 

mata pembaca) 

3. Iklan radio  
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Penayangan spot iklan radio ini, bisa dilakukan penuh 

selama 12 hari sampai hari –H, dengan frekuensi minimal 

5 spot dalam sehari. Jangan lupa juga membuat draf 

tulisan materi spot iklannya, dengan perkiraan durasi baca 

kurang dari 60 detik, dan memuat info-info penting 

ringkas tetapi jelas.  

4. Penyebaran leaflat 

Penyebaran leaflat bisa dilakukan diberbagai tempat 

strategis dan dilakukan beberapa kali. Adapun teknis 

penyebaran leaflet yang tepat adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan tempat  

1) Pusat perbelanjaan, pada mobil 

pengunjung atau dibagikan langsung 

kepada pengunjung 

2) Toko kaset, restoran, stasiun radio, kafe, 

hotel 

3) Pada pengunjung gelaran suatu event 

4) Disisipkan pada majalah atau surat kabar, 

dengan menghubungi agen sirkulasi koran 

atau majalah.  

b. Pemilihan waktu  
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1) Bila terus menerus atau secara periodik per 

3 hari mulai hari ke 12 sebelum hari –H, 

tergentung anggaran yang dimiliki 

2) Untuk tempat-tempat radio, kafe restoran, 

hotel, hanya perlu meletakkan leaflet pada 

tempat yang sudah tersedia 

5. Penyebaran poster  

Penyebaran atau penempelan poster untuk saat 

sekarang menjadi suatu hal yang tidak begitu mudah 

karena tempat-tempat penempelan poster sudah diatur 

oleh pemerinta daerah setempat. Ada cara kreatif yang 

bisa dilakukan yaitu dengan cara melakukan pendekatan 

dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa menempel poster 

dengan alat yang baik dan benar. Pendekatan bisa 

dilakukan dengan pihak-pihak pengelola media radio, 

kafe, restoran, hotel, tempat hiburan umum, pusat 

perbelanjaan, papan pengumuman di sekolah atau 

perguruan tinggi, kantor instansi dan lain-lainnya. 

6. Pemasangan spanduk jalan, baliho, cover billboard 

Waktu pemasangan yang ideal adalah 12 hari sebelum 

hari-H, tetapi yang penting adalah mengurus izin dan 

membayar pajak pemasangannya. Karena tanpa diurus 

dengan baik, maka resiko spanduk hilang atas diturunkan 
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aparat sangat besar, artinya terjadi pemborosan pada 

sektor ini. Untuk spanduk tentang jalan, pemerintah 

setempat biasanya telah menyediakan tempat-tempat 

khusus, yang perlu dicermati adalah pengawasan setiap 

hari jangan sampai spanduk yang sudah dipasang 

tertutup oleh spanduk promosi event lain. Untuk 

pemasangan cover billboard biasanya di miliki oleh 

advertising agency yang bisa disewa untuk jangka waktu 

tertentu. 

Dari penyelenggaraan sebuah event panitia perlu mempertimbangkan 

kelayakan dari penyelenggaraan event tersebut. Sehingga dapat mengurangi 

kerugian kecil yang dihadapi bagi pihak yang terkait. 

2) Pelaksanaan event 

Pelaksanaan event adalah menjalankan semua rencana yang telah 

disusun oleh organisasi. Sebelum melaksanakan sebuah event, hal harus 

dilakukan adalah membentuk tim pelaksana atau panitia. Tim pelaksana atau 

tim panitia adalah tim kerja yang terdiri dari berbagai devisi dan memiliki 

tugas yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam pembentukan tim 

pelaksana, dibuatlah sebuah struktur organisasi yang sifatnya temporal 

sesuai dengan jenis event yang dilakukan. Jika pelaksanaan event sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan maka akan semakin sukses suatu event 

tersebut. Menurut Pujiastuti (2010:87) Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan suatu event yaitu:  
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a) Periksa persiapan setiap kegiatan (bagian publikasi, bagian 

pameran, bagian konsumsi, bagian hiburan dan lainnya) 

b) Rekonfirmasi setiap pihak yang akan terlibat (keamanan, catering, 

pengisi acara, bagian teknis dan lain sebagainya)  

c) Periksa ketersedian dan kesiapan pakai setiap fasilitas yang 

dibutuhkan (toilet, tempat parkir, kondisi AC, ruangan pertemuan, 

kursi meja, penerangan, fasilitas untuk media dan sebagainya) 

d) Periksa media yang akan meliput kegiatan (media apa saja yang 

akan meliput, personal media yang akan datang, baik secara cetak 

maupun elektronik) 

e) Periksa sponsorship (kompensasi yang akan diberikan kepada pihak 

sponsor produk yang dijanjikan pihak sponsor) 

f) Periksa kondisi panggung, pameran dan tempat pelaksanaan acara 

seperti dekorasi, kekutan panggung dan listrik 

Event yang telah disusun dan direncanakan secara matang mulai dari 

kelemahan, kekurangan, tema telah ditentukan, sasaran dan strategi 

memperoleh sasaran sudah di dapat, waktu dan tempat telah di pilih, serta 

rancangan anggaran telah diketahui jumlahnya maka, semua perencanaan 

tersebut diwujudkan dalam tindakan yaitu pelaksanaan (Wibowo:2013:117).  

Menurut Ruslan (2007:231) melaksanakan acara atau kegiatan 

khusus merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian dari masyarakat 

terhadap perusahaan atau produk tertentu yang akan ditampilkan melalui 

aktivitas spesial event itu sendiri. Pada tahap pelaksanaan ini, semua panitia 
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atau tim pelaksana bekerja di lapangan untuk mempersiapkan event dari 

sebelum mulai acara hingga sampai event selesai digelar. Bila dalam pra 

produksi semua sudah terkonsep dengan matang, maka dalam tahap 

produksi, operasional akan berjalan dengan rapi dan lancar 

(Hafidz:2007:71) 

 

3) Evaluasi  

Salah satu tolak ukur sukses tidaknya suatu event adalah mampu 

mengevaluasi dan mengontrol setiap resiko yang muncul pada event. 

Evaluasi event dilakukan berdasarkan pada rencana operasional event. 

Selanjutnya dari rencana tersebut akan lebih mudah melakukan control 

terhadap setiap resiko yang mungkin muncul. Tahap evaluasi ini dapat 

memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap resiko event yang 

muncul. Pada tahap evaluasi ini, seluruh data di dokumentasikan dan 

didiskusikan dengan anggota team. Hal ini agar memudakan dalam 

memastikan resiko apa yang dihadapi, siapa yang terkena resiko dan 

bagaimana mereka menghadapi resiko tersebut.  

Evalusi ini ditujukan agar mendapatkan feedback dari seluruh team 

tentang kelebihan dan kekurangan event tersebut sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan event yang akan datang. 

Evaluasi yang dilakukan setelah acara event selesai atau biasa disebut 

pembubaran panitia (Betrik, 2006:47) 
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Selain itu penilaian terhadap efektifitas program, implementasi 

perencanaan, sampai tercapai atau tidaknya tujuan event, ditentukan dari 

penilaian hasil evaluasi. Menurut Allen et al (2010:492) evaluasi terdiri 

dari tiga jenis yaitu: 

a) Pre-event evaluation, merupakan evaluasi yang biasanya 

dilakukan sebagai suatu analisis kelayakan atau digunakan untuk 

mengevaluasi konsep. 

b) The monitoring and control process, merupakan evaluasi yang 

biasanya dilakukan selama masa implementasi kegiatan event 

yang bertujun untuk memastikan kesesuaiaan perencanaan dan 

pelaksanaan event. 

c) Post-event evaluation, merupakan evaluasi yang ditujuan untuk 

menilai hasil akhir pelaksanaan event dan bagaimana cara 

mengembangkan event. 

Evaluasi setelah event ditujukan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kesuksesan event. Oleh karena itu, penting adanya untuk dilakukan 

sebuah evaluasi setelah penyelenggaraan suatu event. 

 

F. Kajian Riset Terdahulu 

Dalam sebuah penelitian kajian riset terdahulu menjadi sangat penting karena 

dari kajian riset terdahulu inilah peneliti dapat mengidentifikasikan penelitian-

penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga peneliti dapat 
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melakukan pembandingan dengan penelitian-penelitian tersebut. Peneliti 

menggunakan penelitian sebelumnya yang memiliki tema penelitian yang sama 

dan sebanding, yaitu tentang Manajemen Event. Tujuan dari kajian riset terdahulu 

ini adalah untuk mengetahui bagian dan hal apa saja yang telah diteliti demi 

menguatkan penelitian yang akan peneliti lakukan serta menghindari terjadinya 

pengulangan dan plagiasi pada penelitian sebelumnya.  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Afi Yuniawati Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul 

“Manajemen Event Konser Musik “Tembang Abadi Koes Plus” di Calipso 

Café Purawisata Yogyakarta”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 

tentang bagaimana manajemen event Musik “Tembang Abadi Koes Plus” 

di Calipso Café Purawisata Yogyakarta serta melihat bagaimana 

tanggapan pengunjung terhadap manajemen event konser music tersebut. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Lutfi, Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul 

“Manajemen Event Dieng Culture Festifal dalam Rangka Menarik Minat 

Calon Wisatawan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2014”. Dalam 

penelitian ini, peneliti memfokuskan pada strategi manajemen event yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dieng dalam menarik minat 

pengunjung wisatawan dengan menyelenggarakan event festifal Dieng 

Culture tahun 2014.   

c. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfud Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Strategi Promosi 
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Event Jogja Air Show 2015 Dalam Mendukung Peningkatan Jumlah 

Wisatawan Pantai Selatan Kabupaten Bantul Tahun 2015”. Dalam 

penelitian ini peneliti memfokuskan tentang bagaimana strategi promosi 

event Jogja Air yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY dalam 

meningkatkan minat pengunjung pada objek wisata pantai selatan 

Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah diuraikan diatas adalah 

dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan manajemen event Jambore 2016 yang 

dilakukan oleh komunitas Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian 

yang aman dan nyaman. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Strauss dan Corbin (1997), 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualititatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. 
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Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelititan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif 

ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu 

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.  

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami sebuah 

fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa 

penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut 

dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan 

sebuah teori. Kebanyakn penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 

penjelasan. Penelitian deskriptif ini timbul karena suatu peristiwa yang 

menarik perhatian peneliti tetapi belum ada kerangka teoritis untuk 

menjelaskannya.  

Menurut Rakhmat (2000:24-25) penelitian deskiptif ini memiliki 

beberapa tujuan, tujuan-tujuan dari penelitian deskriptif ini berupa 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada, mengidentifikasikan suatu masalah atau memeriksa kondisi dan 

praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan dan evaluasi, 

menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 

yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan 

rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.  
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Dalam penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

mengkaji hipotesa atau membuat prediksi, tetapi penelitian ini lebih 

memfokuskan pada analisis manajemen event Jambore yang dilakukan 

oleh komunitas Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian 

yang aman dan nyaman tahun 2016. Melalui penelitian dengan deskriptif 

kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang utuh, jelas, 

dan mendalam mengenai “Manajemen Event Jambore oleh Komunitas 

Wanita & Gunung dalam Mengkampanyekan Pendakian yang Aman dan 

Nyaman Tahun 2016.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta di jl Pugeran. No 48. 

Maguoharjo Yogyakarta 

3. Teknik pengambilan informan  

Informan merupakan orang yang diwawancarai, dimintai informasi 

oleh pewawancara. Menurut Bungin (2009:108) informan merupakan 

orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, 

ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Purposive sampling untuk menentukan subjek atau objek 

yang sesuai dengan tujuan. Selain itu dengan menggunakan perposive 

sampling ini, peneliti juga dapat mempertimbangkan informan 

berdasarkan karakteristik yang ditentukan dengan tujuan agar benar-benar 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.  
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Kriteria informan yang dipilih yaitu:  

a. Orang yang menjadi konseptor event Jambore Wanita & Gunung 

tahun 2016 

b. Orang yang melaksanakan dan mempromosikan event jamboree 

komunitas Wanita & Gunung 

c. Orang yang menjadi target sasaran dari event Jambore tahun 2016 

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan Komunitas Wanita & 

Gunung yaitu pendiri komunitas Wanita & Gunung, panitia pelaksana 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016, serta beberapa peserta yang 

mengikuti kegiatan Jambore Wanita & Gunung. Alasan memilih ketiga 

informan tersebut karena ketiga informan tersebut merupakan tim yang 

telah diberi kepercayaan oleh komunitas Wanita & Gunung dalam 

kegiatan event Jambore tersebut.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi dalam memperoleh informasinya.  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab 

bias sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka melalui media 

telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada 
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hakikatnya wawancara memiliki tujuan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di 

angkat dalam penelitian. Secara garis besar, wawancara dibagi 

menjadi dua bagian yaitu wawancara mendalam dan wawancara 

terarah.  

Wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan 

suatu teknik wawancara dimana peneliti terlibat langsung secara 

mendalam dengan kehidupan subyek yang diteliti dan tanya jawab 

yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan 

sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Sedangkan wawancara 

terarah (guided interview) merupakan suatu teknik wawancara 

dimana peneliti menanyakan kepada subyek yang diteliti berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang 

disiapkan sebelumnya. Pewawancaranya terikat dengan pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya sehingga suasana menjadi kurang 

santai (Wiratna:2014:32).  

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang peneliti telah siapkan 

sebelumnya dalam bentuk interview guide. Peneliti akan bertanya 

sesuai dengan kebutuhan data atau informasi yang diinginkan. pada 

saat wawancara berlangsung, peneliti bertugas untuk mengontrol 

informan agar menjawab pertanyaan yang telah disiapkan.  
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b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

kualitatif berupa fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersebut berupa surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan 

dan sebagainya. Bahan dokumentasi terbagi menjadi beberapa 

macam yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku dan catatan 

harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data 

deserver atau flasdisk, data tersimpan diwebsite, dan lain-lain. 

Data dokumentasi memiliki sifat yang tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga bias dipakai untuk menggali informasi yang 

terjadi dimasa silam.  

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan 

data dari dokumen Komunitas Wanita & Gunung serta 

memanfaatkan berbagai macam data dan teori yang dikumpulkan 

melalui buku-buku, majalah, poster, dan informasi non manusia 

sebagai penunjang seperti dokumen, agenda, kliping, koran, dan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi manajemen event 

Jambore Wanita & Gunung tahun 2016.  

Selain itu peneliti juga memanfaatkan data-data dari 

internet yang bersumber dari media online yang informasinya 

dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penggunaan 
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dokumen ini berkaitan dengan apa yang dimaksud analisis isi. 

Cara menganalisis isi dokumen adalah dengan memeriksa 

dokumen secara sistemik bentuk-bentuk komunikasi yang 

dituangkan secara tertulis dalam bentuk secara obyektif 

(Jonathan:2006:226). Jenis dokumentasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini meliputi proposal event Jambore Wanita & Gunung 

tahun 2016, laporan kegiatan, brosur, dan foto-foto event Jambore 

Wanita & Gunung tahun 2016.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis 

data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih kecil, mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini dimulai dengan 

menalaah seluruh data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, 

dokumen pribadi, dokumen resmi dan foto (Moloeng:2001:190).   

a. Pengumpulan data 

Pada pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan penelitian secara langsung mengenai aktifitas yang 

berhubungan dengan penelitian. Seperti melakukan wawancara dengan 

panitia-panitia event jambore Wanita & Gunung, wawancara dengan 
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pengunjung, dan dokumentasi kegiatan atau aktifitas dari panitia dan 

anggota yang terlibat dalam event terebut.  

b. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengkatagorian data 

sesuai dengan yang diteliti. Dalam reduksi data, peneliti mencari hal-

hal yang penting dan berhubungan dengan penelitian.  Peneliti 

membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang 

dilakukan di komunitas Wanita & Gunung sehingga memudahkan 

untuk analisis data selanjutnya.  

c. Penyajian data  

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data 

merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu 

matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Pada penelitian 

kualitatif data yang terkumpul sangat beraneka ragam, sehingga 

pengelompokan data berguna untuk meyatukan data-data sehingga 

menjadi satu kesatuan, dan seluruh data benar-benar dapat terealisis.  

d. Menarik kesimpulan  

Proses terakhir adalah menarik kesimpulan dari semua informasi 

yang telah dikumpulkan dan diolah melalui berbagai teknik yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Dari pengumpulan data, peneliti mencari 

makna data yang telah diperoleh dan menyusun data-data kedalam 

suatu informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data yang telah 
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dikumpulkan disusun berurutan, kemudian dikategorikan sesuai 

dengan perincian masalahnya. Selanjutnya data tersebut dihubungkan 

serta dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mudah 

untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.  

 

6. Trianggulasi Data  

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai 

gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 

fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang 

berbeda. Menurut Moleong (2001:178) Triangulasi data merupakan teknik 

untuk memeriksa dan membandingkan balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian (Sugiyono:2008:117). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi data yaitu 

metode menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode 

dan sumber perolehan data. Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya 

menggunakan data hasil wawancara saja namun juga menggunakan 

dokumentasi baik secara tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan 

pribadi dan gambar atau foto. Dimana pada penelitian ini, peneliti akan 

menghasilkan data yang berbeda-beda yang nantinya akan memberikan 

pandangan yang berbeda pula mengenai permasalahan yang diteliti 
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