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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan 

promosi mengenai brand atau produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat. 

Promosi merupakan sebuah hal yang penting dikarenakan promosi dapat 

membantu untuk membedakan sebuah brand yang satu dengan yang lainnya 

dikarenakan banyaknya kompetitor yang bermunculan di pasar. Menurut Shimp 

(2007), promosi merupakan segala kegiatan yang dilakukan produsen dalam 

mempersuasi konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan 

sehingga dapat mendorong penjualan. Telah banyak strategi promosi yang muncul 

sekarang ini, namun dengan berkembangnya pangsa pasar yang semakin modern 

dan dinamis, masyarakat membutuhkan lebih banyak informasi mengenai brand 

atau produk tersebut. Untuk menjawab secara langsung mengenai kebutuhan 

masyarakat tersebut, perusahaan kini memilih promosi dengan cara membuat atau 

berpartisipasi melalui sebuah event. Menurut Duncan (2008,12), event memiliki 

definisi sebagai berikut: 

“Events are highly targeted brand associated activities designed to actively 

engage customers and prospects and generate publicity.” 
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Dari definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa event merupakan sebuah 

aktivitas promosi yang dibuat secara aktif untuk dapat berinteraksi secara 

langsung dengan konsumen. Selain itu, mengikuti event merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan publisitas sebuah perusahaan. Publisitas membawa 

sebuah dampak positif untuk masyarakat dibandingkan dengan periklanan yang 

sudah terlalu banyak muncul di kalangan masyarakat. 

Dengan melihat bahwa event kini menjadi sebuah fenomena yang sering 

dilakukan oleh banyak perusahaan dan memiliki dampak yang baik, PT. Adab 

Alam Elektronik memilih berpartisipasi dalam salah satu event tahunan mengenai 

dunia otomotif yaitu Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 yang 

terletak di Jakarta. Pemilihan tempat yang terletak di Jakarta merupakan sebuah 

pemilihan tempat yang baik dikarenakan Jakarta merupakan ibu kota Negara 

Indonesia, memiliki populasi yang paling padat, dan pusat perekonomian Negara 

Indonesia terpusat di Jakarta. Selain itu, event IIMS 2013 ini telah cukup dikenal 

bagi mereka pecinta otomotif. IIMS telah ada selama 21 tahun belakangan ini dan 

menuai kesuksesan dikarenakan banyaknya masyarakat yang datang dan tenant 

yang berpartisipasi. Event ini terjadi selama sebelas hari dimulai dari tanggal 19-

29 September 2013 dimulai pada pukul 11.00-22.00 WIB pada hari Senin-Jumat 

dan pukul 10.00-22.00 WIB pada hari Sabtu dan Minggu di JI Expo Kemayoran.  

Salah satu tenant yang setiap tahunnya ikut berpartisipasi adalah PT. Adab 

Alam Elektronik sendiri. Event IIMS 2013 ini dianggap perlu untuk diikuti 

dikarenakan pada event tersebut berfokus pada dunia otomotif. Tidak hanya ada 

tenant yang menjual mobil, namun juga segala keperluan kendaraan dimulai dari 
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adanya yang memasarkan ban, mesin untuk membersihkan mobil, kaca film, dan 

pendukung kendaraan lainnya. Sebagai perusahaan yang menggeluti bidang 

otomotif yaitu salah satunya pada car audio, PT. Adab Alam Elektronik tentu saja 

ingin memasarkan produk barunya. Namun, di dalam event IIMS 2013 sendiri, 

PT. Adab Alam Elektronik tidak sendiri, banyak kompetitor yang ada di dalam 

satu ruangan seperti: Alphine, Venom, Focal, dan lain-lain. Hal ini merupakan 

sebuah tantangan yang cukup baik dihadapi oleh PT. Adab Alam Elektronik 

selaku sebuah brand car audio yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. 

Tujuan diselenggarakannya event ini bagi PT. Adab Alam Elektronik adalah 

untuk memberitahu kepada khalayak bahwa perusahaan ini tetap ada untuk 

menunjang car entertainment masyarakat sekaligus mengenalkan dan menjual 

produknya yang terus berinovasi setiap tahunnya. Dalam berpartisipasi dalam 

sebuah event, dibutuhkan budget yang tidak sedikit. Maka dari itu, PT. Adab 

Alam Elektronik berharap agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan sebaik 

mungkin. 

 Dalam dunia otomotif khususnya pengendara mobil, musik merupakan hal 

yang menghibur pengendara mobil. Salah satu contohnya, bila pengendara mobil 

sedang jenuh di dalam mobil dikarenakan macet, musik dapat membantu 

menghibur mereka. Banyak faktor pendukung bahwa perangkat audio mobil 

sekarang hadir untuk menemani segala aktivitas pengemudi mobil. PT. Adab 

Alam Elektronik adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi 

perangkat audio mobil dan juga sebagai agen tunggal pemegang merk dengan 

merk dagang “PIONEER”. Merek Pioneer ini sendiri telah cukup dikenal oleh 
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masyarakat Jakarta sendiri karena merupakan perangkat audio mobil yang 

berkualitas. Produk yang ditawarkan juga cukup lengkap dimulai dari headunit, 

speaker, subwoofer, power, dsb sebagai pendukung car entertainment. Tentu saja 

pangsa pasar dari Pioneer ini adalah mereka yang mempunyai kendaraan beroda 

empat yang menyukai hiburan musik di dalamnya. 

Melihat banyaknya segi positif yang dapat dilihat dari sebuah event, tentu 

saja event ini harus dipersiapkan sebaik mungkin agar tercipta hasil yang 

maksimal. Kriteria sebaik mungkin disini adalah event ini akan dibuat secara 

orisinil, kreatif, dan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian masyarakat 

untuk mengunjungi booth Pioneer. Perusahaan dituntut untuk mampu 

menginformasikan produknya kepada khalayak agar khalayak dapat mengetahui 

merek atau produknya yang menuntun pada timbulnya minat beli konsumen. 

 Dengan mengikuti event IIMS 2013 ini, PT. Adab Alam Elektronik 

berusaha untuk mempromosikan brand sekaligus produk yang akan ditawarkan 

kepada masyarakat. Tentu saja PT. Adab Alam Elektronik harus menggunakan 

strategi pemasaran yang tepat yaitu menggunakan berbagai macam marketing 

communication mix (advertising, sales promotion, direct marketing, customer 

service, dan lain-lain) untuk dapat menarik perhatian dan berkomunikasi dengan 

masyarakat terutama target customernya. Segala teknik pemasaran yang 

dilakukan Pioneer tentunya yang diharapkan agar dapat mengarah kepada 

tindakan konsumen untuk membeli produk Pioneer.  
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Menurut Belch (2009), menyatakan bahwa komunikasi pemasaran 

merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen 

saran mengenai perbedaan produk di pasar.  Untuk itu Pioneer melihat beberapa 

kesempatan bagus untuk melakukan promosi di IIMS 2013. Banyak hal 

menguntungkan yang terjadi pada saat pameran, aktivitas atau interaksi pun 

terjadi secara langsung dengan konsumen. Pada event ini diadakan berbagai 

macam teknik pemasaran untuk menarik minat konsumen sehingga para 

konsumen tidak beralih ke merek kompetitor yang lain. Hal ini juga yang menjadi 

alasan Penulis untuk melaksanakan magang di PT. Adab Alam Elektronik, 

khususnya di Departemen Marketing and Promotion, dimana divisi ini yang 

bertanggung jawab dalam mengurus segala bentuk komunikasi pemasaran brand 

Pioneer dan divisi yang mengurus segala event perusahaan. Proses penggunaan 

marketing communcation mix yang digunakan dapat berdampak pada PT. Adab 

Alam Elektronik itu sendiri. 

 

I.2. Tujuan Magang 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melaksanakan magang 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mempelajari proses pelaksanaan event IIMS 2013 yang diikuti oleh 

PT. Adab Alam Elektronik sebagai salah satu event tahunan. 

2) Untuk mempelajari peranan marketing communication mix di dalam event 

IIMS 2013 yang dilakukan  PT. Adab Alam Elektronik. 
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I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Selama Penulis melaksanakan magang di PT. Adab Alam Eketronik, 

khususnya brand merek Pioneer, Penulis ditempatkan pada Marketing and 

Promotions Department di kantornya yang terletak di Jakarta Pusat. Salah satu 

fungsi dari Departemen ini adalah untuk mengenalkan produk dari Pioneer ini 

kepada masyarakat luas dan membuat konsep menarik untuk event-event yang 

akan diadakan oleh Pioneer. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh department ini 

juga akan bekerja sama dengan department lainnya seperti Sales Management 

Department yang akan membantu dalam mensuplai produk dan membantu 

memberi tahu tentang product dan brand knowledge kepada konsumen. Selama 

proses magang, Penulis membantu dua macam event yaitu event launching produk 

baru dan event tahunan terbesarnya di Indonesia International Motor Show 2013, 

baik dalam memberikan ide, gagasan, tugas administrasi, perencanaan, maupun 

pengawasan selama event-event tersebut diadakan oleh Pioneer.  

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Pelaksanaan magang dilakukan penulis selama empat bulan lebih (lebih 

dari 640 jam) dimulai dari tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013. 

Waktu pelaksanaan magang dilakukan sesuai dengan jam operasional kerja PT. 

Adab Alam Elektronik yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, sembilan 

jam kerja dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Namun, seiring 
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dengan berjalannya proses magang, penulis bisa lembur atau juga bekerja diluar 

kantor, misalnya dengan melakukan meeting dengan pihak event organizer atau 

kontraktor booth untuk event yang akan dilakukan. 

Perusahaan tempat penulis melaksanakan magang adalah: 

 

PT. Adab Alam Elektronik 

Jl. Cideng Barat No. 31 AA 

Jakarta Pusat 10150 

Indonesia 

Telp. 021-6321946 

Fax. 021-6321889 

www.pioneer.co.id 

 




