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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
hanya dengan rahmat dan nikmatnya, penulis dapat menyelesaikan
buku pertamanya dengan judul "Behind That Successful Event" dengan
baik.
 
Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak -
banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses
penulisan buku ini. 
 
Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama menjalani
studi kerja di salah satu startup creative digital content creator sebagai
seorang community activation intern. 
 
Sebuah startup memang tentunya terkenal dengan digitalnya, namun
mereka juga membutuhkan kegiatan offline yang dapat membantu
meningkatkan citra dari perusahaan. Selain meningkatkan citra,
kegitan offline juga berguna untuk membangun hubungan baik dengan
komunitas atau bahkan membentuk komunitas tersendiri. Maka dari
itu, diperlukan seseorang yang kreatif serta ahli dalam bidang event
management agar dapat menjadi community activation executive terbaik
untuk perusahaan.
 
Tujuan ditulisnya buku ini adalah sebagai pedoman bagi para
community activation executive agar dapat membuat event - event yang
menarik dengan melakukan perencanaan yang baik pula. 
 
Tentunya buku ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu
penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata dan
penulisan. 
 
Semoga buku ini bermanfaat untuk setiap pembacanya dan seluruh
pembaca diharapkan mendapat pengetahuan tentang apa itu
community activation executive, apa itu management event, serta
bagaimana cara membuat sebuah event yang suksess. 
 
Terima kasih dan selamat membaca!
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CHAPTER I 
LATAR 
BELAKANG 





Kata ”startup” tentunya sudah tidak asing lagi bukan?

Ya, di era ini banyak sekali startup – startup baru

bermunculan. Mulai dari e-commerce, startup di

bidang transportasi, finansial, industri kreatif, dan

lain sebagainya. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Hal ini terjadi karena globalisasi telah memasuki era

baru yang bernama Revolusi Industri 4.0. The Fourth

Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah

mengalami empat tahapan revolusi, yaitu: 

 

Pertama, Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke

18 dimulai dari penemuan sebuah mesin uap, yang

mengakibatkan barang dapat diproduksi secara

massal. 

 

Kemudian Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke

19-20 yaitu penggunaan listrik mulai dilakukan

karena hal tersebut dapat menekan biaya produksi

sehingga biaya produksi pun semakin rendah. 

 

Selanjutnya Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar

tahun 1970an melalui penggunaan perangkat

komputer dan selanjutnya masuk ke Revolusi

Industri 4.0. 
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Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun

2010an melalui rekayasa intelegensia dan internet of things

sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas

manusia dan mesin (Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial

Revolution).

 

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan

berubahnya cara manusia berpikir, hidup, mencari

informasi, dan berhubungan satu dengan yang lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, salah satu hal yang

paling terlihat perubahannya secara signifikan adalah cara

orang mencari sebuah informasi. Saat ini setiap orang

cenderung mencari informasi melalui media online. Hal

inilah yang menjadi sebuah peluang untuk orang – orang

membuat bisnis baru atau yang biasa kita kenal dengan

startup (Salamzadeh, A. (2015). Startup Companies: Life Cycle

and Challenges).

 

Seperti yang telah dibahas di awal, saat ini banyak sekali

startup yang bermunculan di berbagai bidang dan tentunya

banyak sekali tantangan serta banyaknya ketidakpastian

dalam dunia startup ini. Maka dari itu mereka dituntut

untuk selalu meningkatkan kreativitas agar tetap dapat

bertahan dan memiliki daya saing yang tinggi. (Ries, E.

(2011). The Lean Startup. United States: Crown Publishing

Group (USA).

4



Perusahaan yang ingin dibahas kali ini adalah sebuah

startup creative digital content creator yang

memberikan informasi seputar parenting dan

marriage life. 

 

Berbasis Instagram dan Youtube, perusahaan yang

baru berdiri sekitar 2 tahun ini mengalami

perkembangan yang sangat pesat karena saat ini

telah memiliki lebih dari 600.000 followers di

Instagram dan lebih dari 40.000 subscribers di Youtube. 

 

Selain aktif di media sosial, perusahaan ini juga aktif

membuat acara dan merangkul komunitas offline nya

agar mendapatkan lebih banyak lagi dukungan guna

memajukan perusahaan ini. 

 

Agar impian perusahaan   ini dapat terwujud,

tentunya ada salah satu divisi yang secara khusus

mengurus kegiatan offline dari perusahaan ini.

Apasih divisi itu dan mengapa divisi itu sangat

penting di perusahaan ini? Yuk kita bahas!
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Membangun hubungan dengan komunitas merupakan

hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh

sebuah perusahaan. Mengapa? Tentunya karena

perusahaan tidak bisa bergerak sendirian. Perusahaan

membutuhkan stakeholders untuk dapat terus

berkembang dan menjadi yang terbaik, maka dari itu

hubungan baik dengan seluruh stakeholders pun harus

selalu dijalani. (Yang, R. J. (2014). Stakeholders'

Attributes, Behaviors, and Decision-Making Strategies

in Construction Projects: Importance and Correlations

in Practice). 

 

Jika sebuah perusahaan dapat menjalin hubungan yang

baik dan memberikan manfaat yang baik pula untuk

sebuah komunitas, maka komunitas tersebut akan

memiliki keinginan untuk terus mendukung dan

menjaga nama baik perusahaan tersebut karena

mereka merasakan manfaatnya secara langsung (Ajith,

K. N. (2014). Coorporate Organizations : Community

Relations. SCMS Journal of Indian Management.)

 

Lalu, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk

membangun hubungan yang baik dengan komunitas

atau bahkan menciptakan komunitas tersendiri untuk

perusahaan?
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Walaupun startup terkenal dengan digitalnya, ternyata

"digital tools" tersebut tidak cukup kuat untuk

membangun hubungan yang baik dengan komunitas

ataupun menciptakan komunitas tersendiri. Maka dari

itu, salah satu hal yang dapat dilakukan guna mencapai

tujuan tersebut adalah dengan mengadakan sebuah

event.   Biasanya, orang yang memiliki tanggung jawab

tersebut di sebuah perusahaan disebut sebagai

Community Activation Executive. 

 

Sebagai seorang Community Activation Executive,

pekerjaan sehari – hari dan kemampuan yang harus

dimiliki adalah kemampuan event management.

Mengapa begitu? Karena kembali lagi, hal yang paling

efektif untuk dapat membangun sebuah komunitas

adalah dengan membuat sebuah acara yang

bermanfaat bagi target audience perusahaan itu

sendiri.  

 

Event Management adalah sebuah kegiatan dimana kita

harus mengatur sebuah event mulai dari perencanaan,

persiapan, eksekusi, hingga membuat laporan

pertanggungjawaban (Beech, J. (2014). The Business of

Events Management).
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Mengapa kemampuan  event management sangat

dibutuhkan?

Karena tentunya, sebuah event yang suksess dan

berhasil tak luput dari perencanaan yang baik. Seperti

kata pepatah “tidak ada usaha yang mengkhianati hasil”

maka dari itu jika kita menginginkan sebuah event yang

lancar, berhasil, dan bermanfaat serta dapat dinikmati

oleh audience nya, kita harus membuat perencanaan

secara matang terlebih dahulu. (Young, C. (2013).

Community Management That Works: How to Build and

Sustain a Thriving Online Health Community). 

Kemampuan untuk mengatur sebuah acara pada

dasarnya mengharuskan kita untuk serba bisa dalam

segala hal. Diantaranya adalah kreatifitas dalam

mengeluarkan ide dan konsep acara, kemudian

kemampuan untuk melakukan riset mengenai

kebutuhan pasar serta riset mengenai pembiacara yang

dapat membawakan topik yang kita inginkan dengan

baik, selanjutnya kemampuan untuk mengatur

anggaran biaya, serta kemampuan untuk membangun

hubungan yang baik dengan klien. Maka dari itu banyak

sekali hal yang bisa kita dapatkan jika kita bekerja

sebagai seorang Community Activation Executive yang

mengurus seluruh event (Breen, M. (2015). The

Importance of Proper Event Management Planning).
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Dalam mengerjakan sebuah event, tentunya seringkali

kita dituntut untuk bekerja dibawah tekanan. Maka dari

itu jika anda tertarik untuk menjadi seorang yang

bekerja mengurus event, anda harus mulai berlatih hal

ini. 

 

Seringkali kita dihadapkan dengan situasi seperti

narasumber yang membatalkan sepihak di H – 1 minggu

acara, vendor yang tidak bisa mengerjakan dengan tepat

waktu sesuai deadline yang telah kita berikan,

perubahan cuaca di hari H yang menyebabkan

pergantian rencana, peserta / narasumber yang hadir

tidak tepat waktu sehingga waktu mulainya acara

menjadi lebih lambat 30 menit hingga 1 jam, 

Untuk menjadi seorang Community Activation Executive

yang hebat, berikut adalah hal – hal yang dapat

mengasah kemampuan management event anda :

1. BERLATIH UNTUK DAPAT
MENGERJAKAN SESUATU
DIBAWAH TEKANAN
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klien yang mendadak meminta untuk dibuatkan acara

dalam kurun waktu hanya 1 minggu, dan masih banyak

lagi hal – hal lainnya yang tentunya akan menjadi

beban untuk seorang Community Activation Executive.

 

Jika hal tersebut terjadi, tentunya kita tidak boleh

panik. Kita harus berusaha untuk mencari solusi dari

permasalahan yang kita hadapi. Selalu siapkan backup

plan agar ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, kita

sudah memiliki plan lainnya sehingga acara pun dapat

tetap berjalan dengan lancar (Genadinik, A. (2016).

Event Planning: Management & Marketing For

Successful Events: Become an event planning pro &

create a successful event series).

 

Belajar untuk selalu tenang, dan megambil langkah

untuk memecahkan masalah dibandingkan dengan

mengeluh serta memikirkan masalah tersebut secara

terus menerus karena itu semua hanya membuat kita

semakin bingung dan tidak tahu bagaimana jalan

keluar dari permasalahan tersebut. 

 

Jika anda sudah terbiasa untuk tenang dan mencari

solusi terbaik dari permasalahan tersebut, maka dapat

dipastikan anda sudah bisa untuk bekerja dibawah

tekanan.
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Nah, biasanya ketika seseorang terlalu fokus dengan hal

hal yang besar saja seperti narasumber, venue acara,

kadang mereka justru lupa dengan hal – hal kecil yang

dapat merusak acara. 

 

Walaupun memang event yang kita kerjakan adalah

event besar dan berurusan dengan banyak pihak, namun

kita tidak boleh melupakan hal kecil apapun karena

terkadang hal kecil itulah yang dapat membantu

menyukseskan acara kita. 

 

Seperti hal sesimpel memperlakukan peserta dengan

baik dengan menyapa pada saat mereka datang dan

mengucapkan terima kasih ketika mereka pergi. Hal

tersebut mungkin terlihat kecil bukan? Namun

dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Karena

ketika kita memperlakukan mereka dengan sebaik

mungkin, 

 

 

2.  PERHATIKAN
SELURUH ASPEK
SECARA DETAIL
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tentunya mereka akan merasa senang dan merasa

dihargai, ditambah lagi mereka juga bisa

menceritakan hal kecil ini kepada teman – temannya

sehingga menjadi word of mouth yang sangat baik

untuk perusahaan ini.

 

Mengapa word of mouth sangat penting? karena WOM

berdampak kepada keputusan pelanggan serta

penentuan keputusan pasca-pembelian yang baik.

(Naz, F. (2014). Word of Mouth and Its Impact on

Marketing. International Journal of Scientific and

Research Publications, Volume 4, Issue 1).

 

Jika mereka senang dengan perlakuan kita, mereka

bisa jadi sangat loyal dengan kita dan ketika kita

membuat event lainnya, mereka dengan sangat

senang hati akan mengikuti event kita lagi di lain

waktu.



16

B
eh

in
d 

Th
at

 S
uc

ce
ss

fu
l E

ve
nt

 |
 C

ha
pt

er
 II

Kalau kita tidak disiplin, bagaimana event dapat berjalan

dengan lancar? Salah satu kunci dari keberhasilah

sebuah event adalah kita harus disiplin dan inisiatif.

Disiplin dalam arti ketika kita harus menyelesaikan

proposal pada tanggal yang telah ditentukan, maka

proposal itu harus selesai di tanggal tersebut. 

 

Kemudian jika acara harus mulai pada pukul 10.00 dan

selesai pada pukul 13.00 maka bagaimanapun caranya

kita harus berusaha agar acara tetap sesuai dengan apa

yang sudah kita rencanakan. 

 

Siapa sih yang ingin acara yang telah dibuat dan

dipersiapkan dari jauh – jauh hari tidak memenuhi

ekspektasi dan tidak sesuai dengan apa yang

direncanakan? Maka dari itu disiplin is a must!

 

Selain itu kita juga harus inisiatif. Karena saat hari H

pelaksanaan acara, kita tidak bisa selalu menunggu

arahan dari atasan kita atau dari ketua panitia kita

untuk melakukan sesuatu.

2.  DISIPLIN DAN
 INISIATIF
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Ketika sekiranya ada hal yang harus dikerjakan,

maka langsung dikerjakan. Ketika ada tim lain yang

membutuhkan bantuan, maka secepatnya kita harus

membantu tanpa diminta. Hal tersebut tidak lain

dilakukan demi kelancaran acara. Jadi, yuk mulai

aware dengan sesama tim!

 

Nah, sekarang anda sudah tahu kan bagaimana

caranya menjadi seorang Community Activation

Executive yang hebat? Yuk mulai diterapkan agar

event yang anda kerjakan pun akan memberikan

hasil yang maksimal. 

 

Kembali lagi ke perusahaan yang sedang menjadi

highlight pada buku ini. Seperti yang kita ketahui,

perusahaan ini adalah sebuah creative digital content

creator yang memberikan informasi seputar

parenting dan marriage life maka dari itu event yang

diadakan oleh perusahaan ini tidak jauh dari talk

show atau workshop dengan tema seputar parenting.
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Biasanya, acara seperti ini sangat menarik perhatian Ibu

– Ibu apalagi target market perusahaan ini yaitu para

orang tua baru atau yang kerap disapa dengan millennial

parents yang haus akan informasi – informasi seputar

parenting dan marriage life. Karena seperti yang kita

ketahui, gaya parenting di era saat ini dan di era orang

tua jaman dahulu tentunya sangat berbeda. Maka dari

itu, informasi seputar hal ini sangat dibutuhkan oleh

para millennial parents.

 

Lalu, apa saja sih acara – acara yang biasanya

diadakan oleh perusahaan ini? Yuk kita cari tahu lebih

lanjut!



KESEHARIAN
SEORANG
COMMUNITY 
ACTI     
EXE         

VATION
CUTIVE

CHAPTER III





21

B
ehind That Successful Event | Chapter III

SIGNATURE
EVENT
Merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh

perusahaan ini. Biasanya, acara ini diadakan sekitar

3 – 4 bulan sekali. 

Acara ini biasanya berupa talk show serta workshop

atau loka karya. 

Tujuan dibuatnya acara ini untuk memberikan

kegiatan yang positif guna mengisi waktu luang

orang tua serta memberikan pengetahuan yang baru

untuk mereka.

Nah, untuk anda yang memiliki event rutin yang

diselenggarakan oleh perusahaan anda, alangkah

baiknya jika anda beri label "Signature Event" agar

menandakan bahwa  event ini merupakan event

murni garapan perusahaan anda yang

diselenggarakan secara rutin baik itu 4 bulan sekali, 6

bulan sekali, ataupun satu tahun sekali. 

Signature Event ini juga penting dimiliki oleh setiap

perusahaan agar perusahaan memiliki sebuah "icon"

tersendiri dan tentunya komunitas pun akan

semakin loyal jika event tersebut bisa rutin diadakan. 
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COLLABORATION
EVENT

Merupakan acara yang diadakan ketika ada klien

yaitu brand yang ingin berkolaborasi dengan

perusahaan ini. Biasanya dalam event kolaborasi,

perusahaan ini berlaku sebagai EO (event organizer)

yang menyiapkan seluruh acara mulai dari persiapan

hingga eksekusi.

Perusahaan juga tentunya harus mengadakan event

kolaborasi dengan brand lain yang potensial dan

sesuai dengan profil perusahaan. Mengapa? Karena

kolaborasi juga dapat meningkatkan citra serta

dapat meluaskan market dari perusahaan itu sendiri. 

INTERNAL
EVENT
Merupakan acara internal klien yang digarap oleh

perusahaan ini. Dalam internal event, perusahaan ini

bertugas sebagai pengisi acara sekaligus

mempersiapkan acara. Sebagai tambahan, biasanya

perusahaan ini juga membawa seorang pembicara

expert sesuai dengan topik yang diinginkan. 
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Jika topik yang diinginkan tentang keluarga, maka

biasanya narasumber yang dibawa adalah seorang

psikolog sedangkan jika topik yang diinginkan adalah

tentang finansial, maka narasumber yang akan

dibawa adalah seorang financial planner.

Dalam setiap perusahaan, tentunya sangat

dibutuhkan internal event  dengan topik - topik

tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Mengapa?

Karena tentunya seluruh karyawan berhak

mendapatkan edukasi untuk hal lain diluar

pekerjaan, serta karyawan juga membutuhkan

kegiatan lain diluar pekerjaan agar mereka happy.

Kalau mereka sudah happy, tentunya pekerjaan akan

lebih cepat terselesaikan bukan?

Lantas,

apa saja yang harus dipersiapkan untuk 3 jenis event

tersebut dan bagaimana alur kerja serta keseharian

seorang Community Activation Executive? 

Yuk kita bahas!
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SIGNATURE EVENT

Sebelum mengadakan sebuah acara, hal yang harus

pertama kali dilakukan adalah survei. Mengapa? Agar

kita dapat mengetahui keinginan pasar. Survei yang

dilakukan biasanya berisi topik apakah yang ingin

dibahas dalam event nanti, kemudian di harga

berapakah mereka ingin datang ke event nanti.

Ketika kita telah melakukan survei, biasanya kita

akan mendapatkan data yang dapat menjadi fondasi

dari event kita nantinya. Berikut adalah contoh data

hasil survei : 

1 SURVEI 

Hasil survei dengan format  diagram mengenai 

pilihan topik acara

Hasil survei statistik mengenai pilihan topik acara



25

B
ehind That Successful Event | Chapter III

SIGNATURE EVENT

2
MENCARI

NARASUMBER
Setelah mendapatkan hasil survei, tahapan

selanjutnya adalah mencari narasumber

yang sesuai dengan topik yang akan dibahas.

Narasumber biasanya terdiri dari 1 orang

expert dan 1 orang key opinion leader yang

berguna untuk menarik massa dan berbagi

sesuai pengalamannya. Hitam di atas putih

tentunya sangat penting, maka dari itu

ketika telah menemukan narasumber yang

sesuai dan telah sepakat untuk mengisi

acara tersebut, maka pembuatan SPK (Surat

Perjanjian Kejasama) harus segera dilakukan

agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan

seperti pembatalan sepihak. Berikut adalah

contoh SPK yang dapat menjadi acuan anda : 
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SIGNATURE EVENT

3 PEMBUATAN
PROPOSAL

Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan proposal.

Proposal tersebut terdiri dari tema acara, tujuan acara,

narasumber, point yang dapat diambil dari acara tersebut,

kemudian paket sponsorship yang berisi paket goodie bag dan

fresh money. 

Proposal harus dibuat dengan se-menarik dan se-jelas

mungkin agar dapat diterima dengan baik oleh klien dan

klien tertarik dengan penawaran yang kita berikan. 

Setelah proposal selesai dibuat, tim Account Executive akan

langsung mencari potential sponsor untuk acara tersebut.

Proposal ini tentunya ditujukan kepada beberapa potential

brand yang dapat memberikan fresh money, goodie bag, serta

venue yang sekiranya dapat bekerjasama full barter ataupun

semi barter untuk acara tersebut.

Ingin mengetahui lebih lanjut dan melihat contohnya agar

anda lebih paham? Untuk ini, akan dibahas di bagian event

kolaborasi yah!
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SIGNATURE EVENT

4MEMBUAT
BUDGETING

Sebagai seorang  Community Activation

Executive,  anda juga harus pintar dalam

perhitungan lho! Karena membuat

budgeting  juga salah satu hal yang harus

anda kuasai. Dalam membuat budgeting,

biasakan menulis semuanya secara detail

agar tidak ada hal - hal yang tertinggal.

Seperti untuk kategori apa, untuk berapa

pax, berapa hari, dan berapa biaya satuan

serta biaya total yang harus dikeluarkan.

Terdengar rumit? Berikut contoh yang dapat

membantu anda dalam membuat budgeting

ya!



SIGNATURE EVENT
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5
SURVEI VENUE
Setelah tempat acara ditentukan, tentunya

kita harus melakukan survei apakah tempat

tersebut strategis, aksesnya mudah, cukup

luas utnuk menampung jumlah target

peserta, serta adakah tempat untuk

membuat kids corner agar anak – anak dapat

bermain selagi orang tua mengikuti acara. 

Berikut adalah contoh layout venue yang

harus dibuat ketika kita telah selesai

melakukan survei venue 
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SIGNATURE EVENT

6
PROMOSI

Setelah semua hal sudah disiapkan dan sudah fix

dari judul acara, narasumber, venue, serta

sponsorship maka acara tersebut sudah dapat

masuk ke tahap promosi. Hal yang harus

dipersiapkan untuk promosi adalah materi

promosi berbentuk desain untuk segala media

promosi. Di perusahaan ini, promosi biasanya

dilakukan dengan cara posting di IG Story, dan

melakukan IG Live dengan narasumber

membahas sedikit tentang apa yang nantinya

akan dibahas di acara tersebut. Promosi

dilakukan secara rutin biasanya mulai dari H – 1

bulan acara agar dapat mendapatkan lebih

banyak peserta.

7
MENGHUBUNGI
PESERTA
Seluruh peserta akan mendaftar lewat google

form yang telah dilampirkan di materi

promosi, maka dari itu kita harus

menghubungi peserta satu per satu serta

meminta mereka untuk melakukan payment

1x24 jam setelah dihubungi.
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SIGNATURE EVENT

8
PERSIAPAN
TEKNIS ACARA
Selain menyiapkan dari segi promosi, persiapan

dari segi teknis juga harus dilakukan. Hal teknis

yang harus disiapkan adalah membuat rundown,

cue card, talking points untuk pembicara, serta

menyiapkan design untuk screen saver. Setelah

semua sudah selesai disiapkan, biasanya diadakan

final technical meeting untuk memastikan bahwa

semua sudah siap.

9
EKSEKUSI

Tiba saatnya di hari H acara! Tahap ini

merupakan tahapan yang sangat dinanti –

nanti karena ini adalah tahap eksekusi dari

semua rencana yang telah dipersiapkan

dalam kurun waktu satu bulan lebih. 

Pada tahap ini biasanya tim harus standby 2

jam sebelum acara dimulai untuk berbagai

persiapan. Mulai dari loading goodie bag,

setting up venue, menyiapkan meja registrasi,

check sound, serta menyiapkan screen

projector ataupun TV untuk bahan

presentasi.



SIGNATURE EVENT

It’s show time! Setelah semua peserta telah hadir dan sudah

memasuki waktunya, maka acara harus segera dimulai! Acara

dibuka oleh seorang MC dan dimulai dengan sambutan –

sambutan. Biasanya sambutan dilakukan oleh perwakilan dari

perusahaan ini, serta klien – klien yang menjadi sponsor dari

acara tersebut. 

 

Selanjutnya akan ada ice breaking guna meningkatkan

semangat peserta. Ketika seluruh peserta sudahsemangat dan

mood nya sudah baik, maka dapat langsung masuk ke inti

acara! 

 

Para narasumber mulai memaparkan materinya kemudian

seluruh peserta bisa langsung mulai bertanya melalui sebuah

platform yang biasa digunakan untuk tanya jawab yaitu

slido.com. 

 

Setelah narasumber selesai memaparkan materinya,

selanjutnya masuk ke sesi QNA (Question and Answer) yang

biasanya pada sesi ini, seluruh peserta sangat antusias karena

mereka bebas bertanya apapun yang ingin ditanyakan. 

Seluruh rangkaian acara pun selesai! Acara ditutup dengan sesi

foto dan pembagian makanan serta goodie bag.

EKSEKUSI
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Semua hal tersebut harus dipastikan sudah siap agar acara

dapat berlangsung dengan lancar. Setelah itu dibutuhkan satu

orang yang bertugas sebagai LO untuk narasumber. Biasanya

narasumber diminta untuk standby maksimal 30 menit

sebelum acara dimulai agar dapat dipastikan bahwa acara

dapat berjalan tepat waktu. 

 

Setelah itu biasanya juga kita harus meminta seluruh peserta

untuk hadir 30 menit sebelum acara dimulai tentunya agar

acara dapat berjalan dengan tepat waktu. 

 

Peserta harus disambut dengan sangat baik, maka dari itu

diperlukan 1 orang yang bertugas untuk menjaga meja

registrasi. Tugasnya adalah menyambut seluruh peserta yang

hadir dan meminta mereka untuk tanda tangan di form

registrasi yang telah dipersiapkan. 

 

Selanjutnya dibutuhkan juga 1 orang yang bertugas sebagai

show director yang mengoprasikan seluruh tampilan yang

dibutuhkan selama acara berlangsung. Kemudian dibutuhkan

juga 1 orang yang bertugas sebagai time keeper yang menjaga

agar acara berjalan sesuai rundown dan tepat waktu.

SIGNATURE EVENT

EKSEKUSI
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SIGNATURE EVENT

10
REPORTING
Acara berjalan dengan suksess dan lancar?

Tentunya sangat menyenangkan dan

memuaskan hati karena akhirnya seluruh jerih

payah, tenaga, energi, dan waktu yang kita

keluarkan untuk membuat acara ini akhirnya

terbayar! Namun, jangan lupa 1 hal yang tidak

kalah penting yaitu membuat laporan. Karena

kita sudah mendapatkan banyak sekali

dukungan dari pihak sponsoe, maka dari itu kita

harus membuat rlaporan agar pihak sponsor 

 mengetahui hasil yang didapatkan dari investasi

mereka ke event kita dan juga agar kerjasama ini

dapat terus berlanjut di lain waktu.  Laporan

biasanya berisi bukti tayang seluruh

kontraprestasi yang telah dijanjikan kepada

pihak sponsor sekaligus dengan insight nya.

Kemudian kesimpulan dari tim acara dan

kesimpulan dari tim konten.
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COLLABORATION EVENT

Pada jenis event ini, kurang lebih hal – hal yang harus

dilakukan serta dipersiapkan sama dengan signature event,

namun tentunya ada beberapa hal yang berbeda. 

Collaboration Event ini biasanya dimulai dari klien yang

melakukan pendekatan kepada perusahaan ini melalui e-mail.

Jika perusahaan ini tertarik dan merasa bahwa klien memiliki

visi misi yang sama dengan perusahaan ini, maka akan

langsung diadakan meeting untuk membahas lebih lanjut soal

proyek kolaborasi ini.

1
CLIENT MEETING
Pada tahap ini, biasanya klien menceritakan

tentang tujuan mereka mengajak perusahaan ini

untuk berkolaborasi serta bentuk kolaborasi

seperti apakah   yang mereka inginkan.

Perusahaan ini memiliki rate card tersendiri

untuk kolaborasi event maka dari itu saat

meeting kita harus langsung memberi tahu dan

menjelaskan perihal tersebut. Biasanya, ada

klien yang menyerahkan semuanya kepada

perusahaan ini sehingga perusahaan ini

bertindak sebagai EO (event organizer) dalam

kasus ini. Namun ada juga perusahaan yang

tetap ingin andil penuh untuk seluruh

persiapannya. 

Pada tahap ini tentunya kita harus langsung

ditentukan scope of work dari masing – masing

pihak.
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COLLABORATION EVENT

2
PEMBUATAN

PROPOSAL
Berbeda dengan signature event, proposal

pada jenis event ini berisi latar belakang

kolaborasi ini diadakan serta latar belakang

permasalahan yang ingin diangkat sesuai

dengan hasil meeting. Kemudian masuk ke

proposed topik, tema, dan judul acara secara

detail yang seluruhnya dipersiapkan oleh

perusahaan ini.
Selanjutnya ada narasumber, poin – poin yang

dapat diambil oleh peserta serta deliverables

yang dapat diberikan oleh perusahaan ini.

Jika anda hendak membuat proposal untuk klien, anda harus

memperhatikan seluruh aspek secara detail agar perusahaan

anda pun terlihat profesional. Buat sedemikian rupa agar klien

dapat memahami dengan jelas maksud dari proposal tersebut

dan klien akan tertarik bekerjasama dengan perusahaan anda. 

 

Selanjutnya, proposal pun harus di desain dengan semenarik

mungkin namun jangan lupakan juga kerapihan ya. Karena

ketika kita membuat sebuah proposal dengan desain yang

menarik, klien pun akan membacanya dengan senang hati.
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Pada bagian cover, biasakan di pojok kanan atas ditulis bulan

dan tahun, serta nama perusahaan. 

Sebagai contoh :  Nov 2019 | XXX Project

Selanjutnya masukkan loga klien dan terakhir di pojok kanan

bawah masukkan logo perusahaan anda. 

 

 

Nah berikut adalah contoh pembuatan proposal. Yuk Kita

bahas satu per satu
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PROPOSAL

Selanjutnya mulai deskripsikan apa saja permasalahan yang

ada sehingga event ini harus diadakan. Biasanya permasalahan

yang ditulis disini sesuai dengan permasalahan yang menjadi

concern bagi klien, bisa juga kita tambahkan dengan

permasalahan lain yang memang benar terjadi di sekitar kita.

Lalu langsung arahkan ke solusi dari permasalahan tersebut . 

 

Agar proposal terkesan lebih menarik, biasanya mulailah

dengan sebuah pertanyaan sehingga klien yang membaca bisa

lebih mengerti dengan apa yang kita maksud dalam proposal

tersebut. 
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PROPOSAL

Setelah itu langsung deskripsikan hal yang menjadi jawaban

dari permasalahan yang telah dibahas yaitu event utama! 

Anda bisa memulai dengan menulis judul event tersebut,

kemudian mencantumkan tanggal, waktu, serta tempat. 

Setelah itu anda bisa menjelaskan tujuan diadakannya acara

tersebut. Pada event kolaborasi ini, biasanya tujuan ditulis

sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh klien. 
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Jika sudah mendeskripsikan garis besar event  dan tujuannya,

waktunya masuk ke pembicara dan moderator! Biasanya anda

hanya perlu memasukkan foto narasumber dan moderator,

serta menambahkan sedikit deskripsi tentang narasumber dan

moderator itu sendiri. Deskripsi pun tidak harus dijelaskan

secara detail, jika anda hanya ingin memasukkan jabatannya

saat ini juga sudah cukup. Misalnya narasumber yang anda

undang adalah seorang psikolog anak, maka anda cukup

menuliskan nama dan keterangan "psikolog anak"

PROPOSAL
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PROPOSAL

Hal penting selanjutnya yang harus dimasukkan kedalam

proposal event kolaborasi ini adalah venue. Tentunya klien juga

harus ikut terlibat dalam pemilihan venue, maka dari itu

baiknya anda berikan beberapa opsi pilihan venue yang sesuai

dengan keinginan klien dan kira - kira cukup untuk

menampung target peserta dari acara tersebut. 

Selanjutnya, ketika kita ingin hadir dalam suatu event

tentunya kita ingin tahu hal apa saja yang bisa kita dapatkan

jika kita menghadiri  event  tersebut. Maka cantumkan selalu

point takeaways agar klien juga memahami kira - kira point apa

saja yang akan didapatkan dari event tersebut.
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Masuk ke tahap akhir! Buatlah  timeline sederhana agar klien

mendapatkan gambaran mengenai  project ini.  Timeline bisa

dibuat secara garis besar per bulan dari mulai pitching hingga

reporting. 

Terakhir! Jangan lupa masukkan biaya yang harus dikeluarkan

oleh klien untuk project  ini dan juga deliverables yang dapat

anda berikan di project ini. Biasakan untuk menuliskan

semuanya dengan rinci ya! 

Kalau sudah, jangan lupa ditutup dengan slide terima kasih. 

PROPOSAL
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Jika sudah deal, maka perusahaan ini langsung membuat

quotation agar pihak klien dapat melakukan pembayaran

untuk proyek kolaborasi ini. Biasanya pembayaran dilakukan

bertahap yaitu 50% sebelum event dan 50% setelah event. 

 

Tahapan selanjutnya kurang lebih sama dengan tahapan pada

signature event. Hal yang membedakan hanya pada tahap awal

sebelum persiapan event.

COLLABORATION EVENT

3
DEALING
DENGAN CLIENT
Setelah proposal selesai dibuat dan telah

diajukan kembali ke klien, maka saatnya dealing!

Jika klien langsung setuju dengan proposal yang

kita ajukan, maka kita bisa langsung masuk ke

tahap selanjutnya dan mulai menggarap acara

tersebut. Namun, jika masih ada hal lain yang

ingin didiskusikan oleh klien maka biasanya akan

diadakan meeting kembali hingga menemukan

titik tengah yang sama – sama menguntungkan

untuk pihak klien maupun untuk perusahaan.
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INTERNAL EVENT

Event ini mungkin sedikit berbeda dengan event yang lainnya

karena kalau event lainnya biasanya terbuka untuk umum,

kali ini kita harus menggarap sebuah event internal

perusahaan. 

Karena perusahaan ini merupakan sebuah digital content

creator yang memberikan informasi seputar parenting dan

marriage life, maka dari itu ada beberapa perusahaan yang

tertarik untuk meminta kita mengisi event internal

perusahaan mereka dengan mengadakan sebuah talk show

atau workshop dengan tema seputar parenting dan marriage

life. 

Biasanya dimulai dengan pengajuan oleh klien melalui e-mail

dan kita langsung mengajak klien untuk meeting guna

membahasnya dengan lebih lanjut. 

Setelah meeting, langkah yang dilakukan hampir sama dengan

collaboration event yaitu membuat proposal pengajuan yang

berisi judul acara, topik yang akan dibahas, narasumber, serta

deliverables yang dapat kita berikan lengkap dengan biaya

yang harus dibayarkan oleh klien. 

Jika klien sudah menyetujui, maka kita langsung menghubungi

narasumber dan langsung membuat SPK (Surat Perjanjian

Kerjasama). 

Sampai sini, beban kita sudah lebih ringan dibandingkan

dengan jenis event lainnya karena kita tidak harus menjual

tiket dan mengurus persoalan registrasi. Pada saat hari H, kita

hanya hadir untuk mengurus teknis acara tersebut dan

mengurus narasumber. Namun jika sudah selesai, jangan lupa

reporting nya ya!



TANTANGAN
DALAM
PEKERJAAN

CHAPTER IV
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Sebagai seorang Community Activation Executive yang tugasnya

mengadakan sebuah event guna meningkatkan engagement

komunitas offline dari perusahaan ini tentunya hal yang

menjadi tantangan cukup berat adalah mengemas sebuah

topik/isu menjadi sebuah acara yang menarik bagi audience.

Karena ketika kita memiliki suatu topik yang menarik namun

kita tidak bisa mengemasnya dengan baik, tentunya orang –

orang tidak akan tertarik untuk hadir ke event kita. Misalnya

kita mempunyai sebuah topik yaitu “Membangun Hubungan

yang Baik dengan Ibu Mertua” terkesan sangat kaku dan

membosankan bukan? Akan lebih menarik jika dikemas

dengan judul “Aku, Kamu, dan Mertua”. Contoh lain ketika kita

memiliki topik “Investasi untuk Masa Depan Anak” akan lebih

menarik jika kita mengemasnya dengan judul “Many Ways to

Invest in Children’s Future”. Maka dari itu, kreativitas sangat

dibutuhkan agar acara kita dapat menarik minat audience.

TANTANGAN

Mengemas sebuah
topik/isu menjadi

acara yang menarik
bagi audience
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Tantangan lainnya yang dihadapi adalah bagaimana caranya

kita mengatur waktu dan menjaga kualitas acara ketika dalam

satu bulan terdapat lebih dari 2 acara. Hal ini juga cukup

menantang karena jika kualitas acara kita menurun karena

banyaknya acara yang diselenggarakan dalam 1 bulan,

tentunya kita akan mengecewakan berbagai pihak baik itu

klien maupun peserta. Maka dari itu sebagai Community

Activation Executive, kita harus bisa membuat time management

dengan sebaik mungkin dan mengerjakan segala sesuatunya

sesuai dengan timeline yang telah dibuat agar semua persiapan

dapat berjalan dengan lancar hingga acara tersebut

berlangsung. Hal ini juga bisa diatasi dengan cara membagi

jobdesc  dengan baik dan sama rata agar seluruh tim memiliki

beban pekerjaan yang sama sehingga dapat membuat seluruh

persiapan menjadi lebih efektif. Dengan begitu, kualitas

sebuah acara pun akan tetap terjaga walaupun terdapat lebih

dari satu acara dalam satu bulan.

TANTANGAN

Mengatur waktu dan
menjaga kualitas
acara ketika dalam
satu bulan terdapat
lebih dari 2 acara
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Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, di setiap

event tentunya kita membutuhkan dukungan dari pihak

sponsor, maka dari itu sebisa mungkin kita juga harus bisa

memenuhi apa yang mereka inginkan. Biasanya, mereka ingin

topik yang dibahas pada acara tersebut sesuai dengan profil

sponsor ataupun sesuai dengan produk yang sekiranya sedang

mereka highlight pada saat event tersebut berlangsung. Maka

dari itu sebisa mungkin kita harus tetap memenuhi keinginan

sponsor karena mereka juga telah membantu mewujudkan

acara kita.

TANTANGAN

Mengaitkan topik acara
dengan brand sponsor

yang ingin tap-in
 



KEUNTUNGAN
MENJADI
SEORANG
COMMUNITY
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KEUNTUNGAN
MENJADI SEORANG COMMUNITY
ACTIVATION EXECUTIVE

Memiliki Jiwa Leadership yang Tinggi

Of course yes! Ketika kita menjadi

seorang Community Activation Executive

yang mengurus berbagai macam event,

tentunya kita akan memiliki jiwa

leadership yang tinggi karena kita

dituntut untuk bisa mengatur segala

sesuatu hal dengan baik dan tentunya

membutuhkan bantuan dari banyak

pihak. Ketika kita membutuhkan

bantuan dari berbagai pihak, tentunya

kita harus bisa memerintahkan dan

mengarahkannya dengan baik, maka

dari itu jiwa leadership atau jiwa

kepemimpinan kita akan terlatih dan

otomatis kita akan memiliki jiwa

leadership yang tinggi.

Memiliki Interpersonal Skill yang Baik

Dalam membuat sebuah event, tentunya

membutuhkan kerjasama dengan

berbagai pihak. Maka dari itu kita harus

dapat membina hubungan yang baik

dengan seluruh pihak terkait. 

51

B
ehind That Successful Event | Chapter V



B
en

hi
nd

 T
ha

t 
Su

cc
es

sf
ul

 E
ve

nt
 |

 C
ha

pt
er

 V

Untuk memulainya, kita harus melakukan pendekatan dengan

sebaik mungkin agar mereka dapat meresponnya dengan baik

juga.

Hal ini akan berlangsung secara terus menerus dan menjadi

keseharian seorang Community Activation Executive, maka dari itu

kemampuan interpersonal pun akan otomatis terlatih dan

menjadi lebih baik lagi setiap harinya.

Disiplin dan Memiliki
Kemampuan  Time
Management yang
Baik

Tidak ada satu orangpun yang

ingin acaranya tidak berjalan

sesuai dengan apa yang

direncanakan, maka dari itu

sebagai seorang Community

Activation Executive, kita dituntut

untuk menjadi orang yang

disiplin dan harus dapat

mengelola waktu dengan baik

dan benar. Jika hal ini terus

diasah, maka akan menjadi sifat

yang melekat pada diri anda. Hal

yang sangat baik bukan?
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Semakin maraknya berbagai acara yang diselenggarakan oleh

berbagai perusahaan, tentunya dalam acara tersebut

membutuhkan seorang event planner yang hebat yang

menguasai secara keseluruhan mengenai persiapan teknis

event, maupun membangun hubungan yang baik dengan para

stakeholders serta komunitas yang dibutuhkan guna

melancarkan setiap acara. Maka dari itu, skill management

event sangat diperlukan jika kita menjadi seorang Community

Activation Executive di sebuah perusahaan. 
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KESIMPULAN 

SARAN
Saat ini masih banyak perusahaan yang kurang mementingkan

komunitas, padahal keberadaan komunitas sangat dibutuhkan

guna mendapatkan kepercayaan yang lebih dari publik. 

 

Maka dari itu, mengadakan event yang menarik dapat menjadi

salah satu cara untuk membangun sebuah komunitas untuk

perusahaan serta membangun hubungan yang baik dengan

komunitas tersebut. 

 

Event  yang menarik tentunya bisa tercipta dengan adanya

kemampuan serta kreativitas seseorang dibaliknya. Maka dari

itu, perbanyak pengalaman di bidang event serta dukungan dari

perusahaan agar karyawannya bisa  explore lebih banyak hal

lagi dapat membantu perusahaan mengadakan sebuah event

yang dapat menarik minat komunitas. 
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Pekerjaan seorang Community Activation Executive ternyata

berkaitan erat dengan event management. Mengapa? Karena

salah satu cara untuk membentuk sebuah komunitas dan

menjalin hubungan yang baik dengan komunitas adalah dengan

mengadakan sebuah event. Untuk itu, kemampuan mengelola

sebuah event dengan baik pun sangat dibutuhkan. 

 

Terdapat berbagai jenis event di perusahan ini mulai dari

signature event, collaboration event, serta internal

event. Semuanya memiliki alur kerja yang berbeda dan juga

tanggung jawab yang berbeda. Ingin tahu lebih lanjut?

Yuk explore buku ini!

BEHIND THAT
SUCCESSFUL EVENT

# 1 S T  E D I T I O N
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