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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang mengenai peneltian ini, 

idenifikasi masalah untuk dapat menjawab pemasalahan dari penilian ini, serta 

mengambarkan tujuan penelitian, kegunaan dalam penelitian dan sistematika 

penelitian ini. 

I.1 Latar Belakang

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang kompleks yang mana 

ditandai dengan adanya keberagaman etnis, serta juga keberagaman dalam 

kebutuhan. Keberagaman ini tidak hanya di perkotaan tetapi juga di Negara 

Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah 

tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan 

(katadata.co.id, 2018).  Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di 

Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS (Indonesia's 

Population, Institute of Southeast Asian Studies, 2013). Saat ini Ibukota Indonesia 

adalah Jakarta. Jakarta merupakan salah satu contoh masyarakat perkotaan yang 

mana di dalamnya terdapat berbagai etnis yaitu etnis Jawa, Betawi, Sunda, Cina, 

Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Madura, Banten, Banjar, dan lainnya 

(Bappeda, 2016) dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.374.215 jiwa (Survey 

dalam angka Jakarta, BPS, 2016) merupakan salah satu contoh perkotaan yang 

dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kebutuhan seperti salah satunya 

adalah kebutuhan akan ruang (tempat tinggal, tempat usaha), kebutuhan pekerjaan 

serta juga kebutuhan akan hiburan.  
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Berbagai macam kebutuhan yang ada, tidak semuanya dapat dipenuhi oleh 

manusia secara individu. Salah satunya adalah dunia hiburan, kebutuhan dunia 

hiburan tidak dapat dilakukan oleh satu individu saja. Dunia hiburan termasuk 

konser musik, karaoke, pertunjukan film, seni wayang orang, theater/bioskop 

(cnnindonesia, 2018). Dewasa ini, dunia hiburan yang lebih diminati oleh 

masayarakat pada saat ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan musik.  

Adanya berbagai macam kebutuhan tersebut musik sebagai salah satu 

bentuk kebutuhan akan hiburan, nampak terlihat dari sejumlah konser yang digelar 

dalam kurung waktu setahun terakhir. Kesuksesan penyelenggaraan konser-konser 

tersebut sanglah bergantung pada keberhasilan event organizer dalam proses 

pengaturan dan penataannya. Pada table di bawah nampak terlihat bahwa banyak 

konser musik yang telah berlangsung di Jakarta selama tahun 2017. 

No Konser artis Waktu Lokasi 
1 Bryan Adams 16 Januari 2017 Grand Ballroom 

The Ritz-Carlton 
2 Sheila On 7 27 Januari 2017 Empirica SCBD – 

Jakarta 
3 After Hours Music: NAIF 3 Februari 2017 Empirica SCBD – 

Jakarta 
4 Celebration Of Love Feat Java 

Jive 
17 Februari 2017 Grand Ballroom 

Hotel Bidakara 
Grand Savoy 
Homann – 
Bandung 

5 Andaikan Koes Plus Datang 
Kembali 

4 Februari 2017 Balai Sarbini – 
Jakarta 

6 Warpaint Live in Jakarta 17 Februari 2017 Parkir Selatan 
Senayan 

7 The Moffatts Farewell Tour 19-20 Februari 
2017 

Hard Rock Café, 
Jakarta 

8 It's Me BCL Concert 01 Maret 2017 Jakarta 
Convention 
Center 

9 Air Supply 40th Anniversary 
Celebration Of Love 

03 Maret 2017 The Kasablanka 
Hall 
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10 SHANE FILAN – Right Here 14 Maret 2017 The Hall Senayan 
City 

11 RnB Hype Night with Sean 
Kingston 

16 Mar 2017  Southbank Club , 
Bandung 

12 ROSSA The Journey Of 21 
Dazzling Years 

13 April 2017 JCC Plenary Hall 
Senayan – Jakarta 

13 Wings Tour : BTS 2017 Trilogy 
III 

29 April 2017 Indonesia 
Convention 
Exhibition 

14 Live In Concert NIDJI - Arti 
Sahabat 

05 Mei 2017 Balai Kartini – 
Jakarta 

15 Hammersonnic 7 Mei 2017 Ecopark Ancol 
16 Pitbull – Climate Change Tour 14 Mei 2017 JIExpo 

Kemayoran 
17 Dawin – Live at The Pallas 20 Mei 2017 The Pallas, 

SCBD, Jakarta 
18 Boyzlife 21 Mei 2017 Hotel Sultan 

Jakarta 
19 Between Us 2017 CN Blue Tour 15 Juli 2017 Indonesia 

Convention 
Exhibition 

20 Banks Live in Jakarta 15 Juli 2017 The 
Establishment, 
Lot 6 SCBD 

Tabel 1.1 Data Konser di Jakarta 2017 
Sumber : Creativedisc.com  

 
 

Salah satu perusahan yang bergerak di bidang event organizer adalah Full 

Color Entertainment. Full Color Entertainment sendiri merupakan salah satu event 

organizer yang bergerak didalam dunia musik, yang mana hingga saat ini sudah 

berhasil menyelenggarakan 10 konser (Ananda, 2018).  Beberapa konser yang 

pernah diadakan oleh Full Color adalah Michael Learns To Rock di tahun 2014, 

BoyZone di tahun 2015, Shane Fillan di tahun 2016, Air Supply di tahun 2017, dan 

yang baru saja dilaksanakan adalah konser The Script di Jakarta pada tanggal 10 

April 2018. 

Namun demikian dewasa ini dengan banyak kemunculan event organizer 

yang bergerak dibidang musik. Dari data yang diketahui jumlah event organizer di 
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Jakarta sebanyak 155 event organizer (Keizer, 2017). Kondisi ini muncul 

memunculkan persaingan yang ketat antara masing-masing event organizer yang 

bergerak dibidang musik. Oleh karena itu dibutuhkan strategi promosi yang terbaik 

untuk dapat memasarkan konsernya. Salah satu media yang dapat digunakan dalam 

promosi dewasa ini adalah media sosial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Jumlah pengguna sosial media di Indonesia 2016 
Sumber: APJII 2016 

 
 

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwa peringkat pertama adalah 

Facebook (71,6 juta), kemudian pada peringkat kedua media sosial yang sering 

digunakan orang adalah Instagram (19,9 juta), peringkat ketiga adalah YouTube 

(14,5 juta), setelah itu Google+ (7,6 juta), Twitter (5,5 juta) dan terakhir adalah 

Linkedin (hanya 796 ribu). Instagram mendominasi posisi kedua terbesar media 

sosial yang paling banyak digunakan oleh audience Indonesia pada tahun 2016. 

Instagram adalah media sosial yang menjadi platform bagi penggunggunanya 

dalam mengunggah moment yang diabadikan melalui foto atau video.  
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Gambar 1.2 Jumlah pengguna sosial media di Indonesia 2017 
Sumber: We Are Social, 2017 
 
 

Sedangkan pada 2017, berdasarkan dari data diatas yang didapatkan dari We 

Are Social bahwa terjadi peningkatan pengguna sosial media dimana Facebook 

adalah yang pertama 49%, lalu YouTube pada urutan kedua 48%, dan ketiga yaitu 

adalah Instagram sebanyak 39%, dimana Instagram mengalami kenaikan user 

dalam kurung waktu setahun. Instagram adalah aplikasi sosial network atau media 

sosial yang memiliki pengguna paling banyak ketiga di Indonesia pada tahun 2017.  

Berbeda dengan media sosial lainnya, Instagram sangat berfokus pada 

kekuatannya melalui visual sebagai cara untuk menyampaikan pesan dan 

berkomunikasi dengan followersnya. Hal ini tentunya membuat Instagram menjadi 

salah satu media sosial yang memiliki jangkauan pasar yang luas.  

Melihat perkembangan pengguna media sosial Instagram yang semakin 

bertambah, Full Color Entertainment sebagai event organizer memutuskan bahwa 

Instagram memiliki peluang yang besar sebagai salah satu media promosi dan 
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menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan konser yang diadakan 

pada tanggal 16 November 2018 yaitu konser Charlie Puth. Full Color 

Entertainment menyampaikan pesannya kepada followersnya dengan cara 

mengunggah poster konser Charlie Puth ke halaman Instagramnya, seperti terlihat 

pada gambar postingannya di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Poster konser Charlie Puth 2018 
Sumber: Instagram Full Color Entertainment 

 
 

Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial Instagram menjadi salah satu cara 

untuk dapat mempromosikan suatu konser musik pada dewasa ini, sehingga 

kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Full Color Entertainment. Dikarenakan 

Instagram memiliki karakteristik yang sangat kuat dalam memanfaatkan visual 

sebagai cara untuk menyampaikan dan menginformasikan pesan. Promosi yang 
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dilakukan oleh Full Color Entertainment untuk mempromosikan konser Charlie 

Puth 2018 melalui media Instagram menjadi fokus pada penelitian ini. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Sebagai event organizer yang masih tergolong baru dalam dunia musik, Full 

Color Entertainment memerlukan strategi promosi yang tepat untuk 

mempromosikan konsernya mengingat banyaknya persaingan antar event organizer 

yang semakin kompetitif. Salah satu cara Full Color Entertainment untuk 

melakukan promosi konser yaitu melalui media sosial Instagram. Pemilihan media 

sosial Instagram sebagai bentuk promosi konser yang dilakukan Full Color 

Entertainment adalah sebagai bukti bahwa perkembangan teknologi internet juga 

mempengaruhi industri musik.  

 Full Color Entertainment sendiri sudah menyelenggarakan konser musik 

sebanyak 10 kali (Ananda, 2018), dimana konser yang dilaksanakannya selalu 

musisi dari luar negeri dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. 

Salah satu konser musik yang disuguhkan oleh Full Color Entertainment dengan 

konsep yang berbeda yaitu konser Charlie Puth. Konser Charlie puth diadakan pada 

tanggal 16 November 2018. 

 Sejak Full Color Entertainment mengadakan konser musik pada tahun 

2013, animo masyarakat sangat besar dalam setiap konser yang diselenggarakan 

oleh Full Color Entertainment. Hal ini dikarenakan konsep konser yang diadakan 

selalu berbeda setiap konser tersebut berlangsung. Tidak hanya dengan konsep 

yang berbeda Full Color Entertainment juga harus menyiapkan strategi untuk dapat 

menarik minat masyarakat untuk dapat datang kekonser yang diselenggarakannya. 
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Konser yang diadakan oleh Full Color Entertainment selalu mendapatkan 

keantusias dari masyarakat, terbukti dari penjualan tiket yang selalu sold out dalam 

beberapa minggu setelah saja (Ananda, 2018). Full Color Entertainment satu-

satunya event organizer yang mulai mengembangkan sayapnya didunia musik, 

tetapi meskipun tergolong baru Full Color Entertainment dapat menarik 

masyarakat untuk datang kekonser yang diadakannya.  

Untuk dapat menarik minat masyarakat, tentunya Full Color Entertainment 

harus memiliki konsep promosi yang unik sehingga dapat menarik minat 

masyarakat. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan adalah melalui media sosial 

Instagram. Sebagai media sosial terbanyak kedua pengguna aktif di Indonesia, 

menjadikan Instagram salah satu pilihan bagi Full Color Entertainment untuk dapat 

menjangkau masyarakat luas. Full color Entertainment mengoptimalkan 

penggunaan media sosial Instagram dengan menggunggah foto atau video secara 

berkala, yang berkaitan dengan konser Charlie Puth 2018. Informasi yang 

dibagikan antara lain terkait dengan pengisi acara, jadwal acara, harga tiket, promo-

promo yang ditawarkan, kuis dan kompetisi yang bisa diikuti oleh semua 

followersnya. Penggunaan media sosial sebagai salah satu sarana promosi yang 

digunakan oleh Full Color Entertainment menjadi satu hal yang menarik untuk 

diteliti oleh penulis.  

Maka berdasarkan pada uraian latar belakang dan masalah tersebut, 

penelitian ini akan menganalisis strategi melalui Instagram yang dilakukan oleh 

Full Color Entertainment dengan menggunakan fokus pada konser Charlie Puth 

2018 mengingat persaingan yang semakin kompetitif. 
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I.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

oleh penulis. Maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat mengenai: 

“Bagaimana strategi promosi Full Color Entertainment melalui 

Instagram dalam memasarkan konser Charlie Puth 2018?” 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi promosi full color 

melaui Instagram dalam memasarkan konser Charlie Puth 2018. Deskripsi ini akan 

dipaparkan dalam data yang berbentuk tulisan.  

I.5 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini memilki dua kegunaan , yaitu: 

a. Kegunaan akademis: untuk mengetahui Instagram sebagai media promosi, 

sehingga dapat melihat aplikasi dari konsep – konsep promosi dalam 

komunikasi pemasaran. 

b. Kegunaan praktis: sebagai bahan acuan atau refrensi informasi kepada 

masyarakat mengenai konser, serta bagaimana media sosial Instagram bsia 

berguna sebagai sarana promosi.  

I.6 Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah penulisan dari penelitian ini, maka penelitian ini akan 

dibagi kedalam 6 BAB yaitu: 

1. PENDAHULUAN: dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar 

belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 
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2. OBJEK PENELITIAN: pada bab ini akan dijelaskan secara lebih 

mendalam mengenai objek penelitian dari perusahaan yang akan diteliti. 

3. TINJAUAN PUSTAKA: pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4.METODOLOGI PENELITIAN: bab ini menjelaskan mengenai 

metodologi yang digunakan dalam penelitian agar penelitian ini dapat 

berjalan dengan baik dan benar. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN: hasil dari penelitian akan dijelaskan di 

dalam bab ini, hasil yang dijelaskan mencakup hasil penelitian maupun hasil 

wawancara. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN: bab ini akan menjelaskan mengenai 

kesimpulan yang menjawab rumusah masalah, selain itu juga akan 

diberikan saran kepada pihak-pihak tertentu. 

 


