
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Persaingan pasar yang semakin tinggimenjadikan banyaknya produk yang 

muncul dipasar, baik itu berasal dari perusahaan baru atau perusahaan luar negeri 

yang masuk ke pasar Indonesia.Brand merupakan kunci utama bagi sebuah 

produk agar mudah diingat oleh konsumen.Selain itu Brand juga merupakan 

indikator penting untuk loyalitas konsumen. Loyalitas terhadap suatu brand akan 

terbentuk jika konsumen merasa yakin bahwa brand pilihannya lebih  

memuaskandibandingkan dengan brand produk lain yang setara. 

Para pemegang pasar saling berlomba untuk dapat menarik pangsa pasar 

sebanyak banyaknya dan mendapatkan loyalitas dari konsumennya.Semakin 

banyak perusahaan yang berdiri maka semakin ketat pula persaingan didalamnya, 

sehingga membuat para pemegang pasar baik itu perseorangan ataupun dalam 

bentuk perusahaan harus memiliki strategi untuk memenangkan persaingan 

dengan para kompetitornya, serta mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan. 

Setiap perusahaan memiliki strategi komunikasi pemasaran yang 

berbeda.Tentunya strategi pemasaran yang diterapkan merupakan strategi terbaik 

disetiap perusahaan untuk menciptakanbrandawareness dan menarik konsumen 

sebanyak banyaknya agar mendapatkan loyalitas.Menurut Keller (2003 : 56)brand 

awareness adalah sesuatu yang dihubungkan dengan kekuatan dari sebuah merek 
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meninggalkan jejak dalam memori,dicerminkan oleh kemampuan khalayak untuk 

mengingat atau mengenalimerek pada suatu kondisi. 

Pemasaran Komunikasi menurut Duncan (2005 : 7) adalah : 

“Marketing communication is a collective term for all the various types of planned 

messages used to build a brand--- advertising, public relations,sales promotion, direct 

marketing, personal selling, packaging, events, and sponsorship, and customer service.” 

 

 

Dapat disimpulkan menurut penjelasan diatas, dengan melakukan 

komunikasi pemasaran dapat membangun merek dan memasarkan produk melalui 

berbagai cara yaitu mengunakan periklanan, public relations, promosi penjualan, 

pemasaran langsung, personal selling , kemasan, mengadakan event, sponsor, dan 

layanan pelanggan. Dengan melakukan kegiatan komunikasi pemasaran maka 

perusahaan dapat menarik minat masyarakat, ketertarikan dan keingintahuan, serta 

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membeli produk barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran 

taktisproduk, harga, promosi, distribusi yang dipadukan untuk menghasilkan 

respon yangdiinginkan pasar sasarannya (Kotler dan Amstrong, 2001 :71). Bauran 

Penmasaran tersebut dikenal dengan 4P, diantaranya adalah product (produk), 

price (harga), place (saluran distribusi) dan promotion (promosi).  

Promosi menjadi salah satu bentuk kegiatan komunikasi pemasaran 

dengan tujuan agar dapat menarik minat konsumen. Para pemegang pasar akan 

menentukan dengan cara apa dan menggunakan media apa produknya akan 

dipromosikan. Dengan kegiatan bauran pemasaran diatas, maka perusahan dapat 

memahami konsumen dengan baik, menciptakan produk yang berkualitas baik, 
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menetapkan harga yang sesuai, mendistribusikan serta mempromosikan dengan 

efektif, maka produk-produk tersebut akan terjual dengan mudah dan dapat 

diterima oleh masyarakat.  

Iklan merupakan salah satu media komunikasiyang efektif dan kreatif 

untuk menyampaikan isi pesan dalam memasarkan sebuah produk atau brand 

kepada khalayak luas secara massa. Pada umumnya iklan bersifat membujukdan  

informatif yang di dalamnya berisi informasi tentang penawaran suatu produk 

atau brand. Namun aktifitas iklan baik ituBelow The Line (iklan yang disebarkan 

tanpa melalui media massa seperti spanduk, brosur, banner, dll) ataupun Above 

The Line (iklan yang menggunakan media massa seperti melalui Televisi, Radio, 

surat kabar dll) hanya bersifatsatu arah, dimana informasi yang diiklankan hanya 

untuk dilihat dan  tidak ada feedback langsung dari audience. Banyak audience 

menilai iklan yang ditampilkan di media massa tidak sesuai dengan realitas dari 

suatu produk yang diiklankan. Kebanyakan iklan yang beredar pasti menawarkan 

“good value” sebagai daya tariknya sehingga para audience dan calon konsumen 

dapat menangkap isi pesan dan terpengaruh oleh iklan tersebut untuk melakukan 

action. 

Kegiatan yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang promosi produk 

adalah dengan mengadakan event marketing.Event Marketing merupakan cara 

yang ampuh untuk menyampaikan pesan sebuah brand baik untuk product 

launching ataupun untuk melakukan program program promosi yang sedang 

dilakukan oleh suatu brand. Event marketing merupakan aktifitas dua arah dengan 

target market, sehingga dengan mengadakan event marketing maka perusahaan 
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dapat berinteraksi langsung serta mengajak costumer dan potential costumer 

untuk terlibat didalamnya. Event Marketing merupakansalah satu bagian dari 

kegiatan komunikasi pemasaran yang telah digunakan oleh banyak perusahaan 

besar dan sangat efektif untuk memasarkan produknya.Perusahaan mengatakan 

event marketingsangat penting dalam kegiatan pemasaran untuk membangun 

brand dimata publik. Dapat dilihat berdasarkan hasil riset PPM Management 

tahun 2008 : 

 

Gambar 1.1 

Awareness dan Efektifitas Event Marketing 

 

 

Sumber : Divisi Reset PPM Manasgement 2008 

 

Penelitian diatas dilakukan dengan mewawancara 41Marketing 

Managerdari berbagai perusahaan besar di Jakarta. Penggunaan event marketing 

bagi  mereka ternyata bukan hal baru. 95% perusahaan telah menggunakan event 

marketing dan 78%nya mengatakan bahwa event marketing dinilai efektif dalam 

kegiatan pemasaran. 
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Gambar 1.2 

Alasan Event Marketing dianggap Penting 

 

 

Sumber : Divisi Reset PPM Manasgement 2008 

 

Berdasarkan hasil riset, diketahui bahwa 17.1% perusahaan mengungkapkan 

bahwa event marketing dinilai efektif untuk meningkatkan awareness.Event 

marketing juga efektif untuk meningkatkan product image dan meningkatkan 

sales yang (masing-masing 14.6%), berkomunikasi tercapai kepada target market, 

menambah jumlah pelanggan baru (masing-masing 12.2%), dll. 
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Gambar 1.3 

Peranan Event Marketing 

 

 

Sumber : Divisi Reset PPM Manasgement 2008 

 

Berdasarkan hasil riset pula diketahui bahwa 59% perusahaan mengatakan 

peranan event marketing sangat penting dalam kegiatan pemasaran 

mereka.“Seperti halnya dilakukan oleh para pemilik merek, mereka lebih memilih 

event marketing daripada advertising untuk membangun brand-nya di mata 

publik. Perusahaan lebih mengunggulkan event marketing karena di yakini dapat 

membangkitkan emosi target audience dan memberikan kesan yang lebih 

mendalam kepada merek, sehingga dapat menciptakan brand loyalty.” (Sumber 

:http://www.pengusaha-indonesia.com) 

P&G merupakan salah satu brand yang cukup terkrenal dan kini sudah 

menjadi brandtop of mind di indonesia. Berbagai luncuran produk yang 

dipasarkan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, contohnya saja 

seperti merek shampoo Pantene, Rejoice, Head and Soulder, dan banyak merek 

lainnya. Oleh karena itu peran advertising hanyalah sebagai pengingat akan 

eksistensi produk – produk yang diluncurkan P&G.  
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P&G merupakan salah satu klien tetap Duatitik sejak dua tahun 

belakangan ini.Hampir seluruh kegiatan event marketing yang dilaksanakan, 

semuanyaa menggunakan jasa Duatitik sebagai event organizer yang 

dipercayainya dan menghasilkan kepuasan bagi perusahaan. Hampir tiga bulan 

sekali P&G mengadakan event dan berbagai kegiatan lainnya seperti Product 

Launching, Company Gathering P&G, Brand Exibition and Roadshow, In Store 

Program, dll.  

Dalam Rangka penyambutan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1432H, P&G 

mengadakan 2 kegiatan Event Marketing selama periode Ramadhan 2013. 

Pertama yaitu Event dilaksanakan di 3 kota yaitu Jakarta, Bandung dan 

Surabaya.Berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan dengan membuka 

booth sebesar 2x2m untuk melakukan promosi di setiap supermarket. 

Supermarket yang dipilih di masing masing kota meliputi Haypermart, Carrefour, 

Lottemart, Giant, Super Indo, Yogya dan Griya. Kedua yaitu mengadakan posko 

mudik P&G 2013 dengan membuka booth sebesar 2x1m di 10titik jalur mudik 

Selatan atau jalur Pantura. Lokasi yang dipilih meliputi Banjaran, Ciamis, 

Tasikmalaya, Kebumen, Purworejo, Magelang, Yogyakarta, Solo, Malang, dan 

Surabaya. 

 

P&G (Procter & Gamble) didirikan pada Oktober 1837 di Amerika Serikat 

oleh Wiliam Procter (seorang pembuat lilin) dan James Gamble (seorang pembuat 

sabun) dan masuk ke Indonesia pada tahun 1989. P&G merupakan perusahaan 

multinasional yang memproduksi barang konsumen terbesar di dunia dan menjadi 
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pesaing terkuat Unilever.Produk yang dihasilkan oleh P&G meliputi produk 

pribadi dan kecantikan, produk bayi dan keluarga, serta produk perawatan dan 

kesehatan.Produk Produk P&G antara lain adalah Pantene, Head and Shoulder, 

Rejoice, Herbal Esences, Oral-B, Pampers, Gillete, Duracell, Downy, Whisper, 

Safeguard, Ambipur, Vicks, Wella, dll. 

P&G hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup milyaran 

masyarakat khususnya para ibu lebih dari 180 negara selama 175 tahun.P&G 

menyajikan berbagai macam produk berkualitas untuk memperbaiki kualitas 

hidup para konsumennya. Sampai sekarang P&G terus berinovasi menciptakan 

berbagai produk yang unggul agar selalu dapat memenuhi kebutuhan  pelanggan 

serta  dapat bersaing dengan competitor brand lainnya. 

PT.Detak Kreasi Gemilang atau biasa disebut dengan DuatitikEvent 

Organizer didirikan di Bandung pada bulan Mei tahun 2000. Pada awalnya 

Duatitik merupakan perusahaanadvertisingdengan nama Duatitik Advertama yang 

melayani jasa Below the line advertising. Pada tahun 2004 Duatitik berkembang 

dan membuka DuatitikEvent Organizer di Jakarta tepatnya di daerah Kemang, 

lalu pada tahun 2009 kantor duatitik Event Organizer pindah tempat ke daerah 

Fatmawati.Hingga sekarang Duatitik semakin berkembang dan semakin banyak 

melayani berbagai macam jasa yang ditawarkan.Duatitik berfokus pada bidang : 

1. Marketing PR : Grand Opening & Product Launching 

2. Marketing Event : Brand Activation, Brand exhibition & Road Show, 

Company Gathering,In Store Program, Out Store Program, Music 

Concert. 
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3. Sales Support : Product Sampling, Direct Sales. 

4. Production : Digital Printing, Offset printing, dan Placement POSM 

Material. 

Kini Duatitik mempunyai beberapa klien besar diantaranya : P&G, 

Michelin, Chevrolet, Royco, Frisian Flag, Adidas, Sinarmas, Samsung, Bir 

Bintang, Castrol, Pazia, Kecap ABC, Bank BTN, ESDM, Scufindo, Kementerian 

Pariwisata, Wyeth, Air Asia, Shilla Tour, Total Oil, Mowilex, LG Mobile, 

Daihatsu. 

 

I.2. Tujuan Magang 

 Adapun tujuan magang yang dijalani penulis : 

1. Penulis ingin mengetahui strategi promosi yang dilakukan oleh P&G 

selama periode Ramadhan 2013 melalui jasa Duatitik sebagai Event 

Organizer. 

2. Penulis ingin mengetahui bagaimana Duatitik memproses pembuatan 

Event Marketing In Store dan Out Store ProgramP&G sebagai salah satu 

strategi promosi yang dilakukan selama periode Ramadhan 2013. 

3. Penulis membantumelaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan 

Event MarketingIn Store dan Out Store Program  sesuaikonsep dan apa 

yang diinginkan oleh pihak P&G untuk promosi yang dilakukan selama 

periode Ramadhan 2013. 
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4. Mengetahui bagaimana Event Marketing In Store dan Out Store Program  

yang dilakukan oleh P&G memberikan dampak kepuasankepada 

masyarakat. 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Penulis melaksanakan magang di PT. Detak Kreasi Gemilang  atau biasa 

dikenal dengan nama Duatitik Event Organizerdan ditempatkan sebagai Junior 

Account Executive. Sebagai Account Executive di perusahaan yang bergerak pada  

bidangEvent Organizer, divisi ini bertugas untuk menjembatani antara klien 

dengan tim kreatif, tim produksi, serta mencari pihak ke-3 sesuai dengan 

keinginan klien untuk keberlangsungan event yang akan dilaksanakan. Selain itu 

penulis juga diberi kepercayaan oleh Account Executive lainnya untuk 

menjalankan tugas sesuai dengan job desk yang ada tanpa memandang penulis 

sebagai anak magang. Penulis sangat senang berkesempatan kerja magang selama 

empat bulan di DuatitikEvent Organizer, karena penulis  diperlakukan baik oleh 

seluruh staf dan karyawan, serta selalu dibimbing oleh senior dalam menjalankan 

tugas tugas yang diberikan.  

Job desk penulis yakni membantu Senior Account Executivemulai dari 

mendampingi Account Executive menghadiri undangan pitching, ikut serta 

briefing dengan klien, mengikutiproses brainstorming,membantu mencari lokasi 

sesuai dengan event yang akan dilaksanakan oleh klien (mall, hotel, dll), membuat 

quotation, meeting dengan klien, melakukan dealing dengan pihak ke-3, briefing 

dengan tim kreatif serta tim produksi, dan menangani segala sesuatu yang 
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berhubungan dengan keberlangsungan suatu event mulai dari perencanaan hingga 

event berlangsung. 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Pelaksanaan Magang dilakukan oleh penulis selama 4 bulan yang dimulai 

pada tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013,  dengan waktu jam 

kerja ±640 jam. Waktu operasional kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, 

pukul 10.00 – 18.00 WIB. Terkadang juga ada penambahan waktu jam kerja 

(lembur) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Namun jika ada event pada hari 

Sabtu dan Minggu, penulis juga turut terlibat dalam berlangsungnya event 

tersebut.Pelaksanaan Magang dilaksanakan di PT. detak Kreasi Gemilang 

(Duatitik) yang berlokasi di: 

Jl.Cendrawasih II no 21Gandaria Selatan, Jakarta 12420 

Telp : 021 75913736Fax : 021 75913770 

www.duatitik.co.id 

 




