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Sebuah Startup Decacorn merupakan sebuah perusahaan yang
sudah memiliki pendapatan yang besar dan tentunya difasilitasi
dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada untuk memudahkan
pekerjaannya. Dengan kemajuan teknologi yang dipergunakan
untuk mendapatkan kemudahan dan tentunya keuntungan dalam
segi bisnis di bidangnya. Tetapi, dari segala kemajuan teknologi
dan pendapatan yang besar sehingga disebut decacorn, ternyata
sebuah startup decacorn juga membutuhkan event manager untuk
management event  internal yang tujuannya meningkatkan
kolaborasi antar karyawan ataupun event eksternal yang dapat
menumbuhkan kolaborasi baru dengan pihak eksternal itu sendiri.
Tentunya tujuan tersebut juga mengarah pada kepentingan bisnis
sesuai dengan tujuan perusahaan. Event internal ataupun eksternal
menjadi salah satu bagian yang penting saat ini untuk berbagai
perusahaan, baik dari startup unicorn hingga decacorn. Event yang
diselenggarakan diatur sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan
arti dari event itu sendiri, sehingga terciptalah jenis-jenis event
yang beragam. 
 
Buku yang berjudul “Event Management dalam Startup Decacorn"
ini menyuguhkan informasi dan pengetahuan mengenai event
internal maupun eksternal dan dampaknya terhadap kolaborasi
dan kinerja. Buku ini juga diperuntukkan bagi mereka yang ingin
mengetahui seberapa besar peran event management dalam
sebuah startup decacorn serta hal dasar mengenai event
management itu sendiri.
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BAB I

LATAR
BELAKANG



Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat semakin
diminatinya bisnis dibidang teknologi. Manusia menciptakan
teknologi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh
manusia itu sendiri secara individu ataupun perusahaan
sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan
efisien. Penerapan teknologi menyebabkan perubahan dalam
kebiasaan yang baru pada bidang bisnis, seperti media
perusahaan yang bergerak di bidang jasa menggunakan
media internet sehingga sangat mudah dijangkau oleh
berbagai kalangan. 

Perkembangan internet yang begitu pesat juga terjadi di
Indonesia. Populasi pengguna internet di Indonesia
berkembang sangat pesat sampai saat ini. Berdasarkan data
yang dipublikasikan WeAreSocial, kini ada 88,1 juta orang
Indonesia yang menggunakan internet dari total populasi 259
juta jiwa. Masyarakat Indonesia terpantau semakin lumrah
untuk menghabiskan waktunya dalam satu hari ketika
menggunakan jaringan internet.

Menurut data dari WeAreSocial juga, rata-rata orang
Indonesia menggunakan internet per-harinya lewat PC
ataupun tablet ialah 4 jam 42 menit. Sedangkan, waktu yang
dihabiskan untuk menggunakan internet di ponsel yakni 3
jam 33 menit. Aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam
menggunakan internet ada berbagai macam. Menurut data
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, aktivitas
utama yang dilakukan saat menggunakan internet ialah
menggunakan jejaring sosial, kemudian dilanjutkan dengan
aktifitas mencari informasi di internet.
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Selain perkembangan teknologi internet, saat ini perkembangan
teknologi komunikasi juga berlangsung sedemikian pesatnya.
Dapat diperkirakan, sejak saat ini akan terjadi berbagai
perubahan di bidang komunikasi maupun di bidang-bidang
kehidupan lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
Perkembangan teknologi komunikasi saat ini yang paling terlihat
adalah perkembangan komunikasi yang dapat memberikan
perubahan sosial dan kebiasaan di dalam masyarakat. Teknologi
komunikasi bisa dikatakan tepat jika penggunaannya sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada saat ini.

Semakin berkembangnya teknologi komunikasi  saat ini
mendorong timbulnya kebiasaan baru di masyarakat yang kini
semakin berkembang dengan memanfaatkan semua sumber-
sumber yang ada di sekitarnya. Perkembangan teknologi
komunikasi ini juga disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan
sosial di masyarakat khususnya Indonesia, sehingga jangkauan
penggunanya pun semakin luas dan beragam. Dan lagi,
perkembangan teknologi komunikasi yang terus berkembang
hingga saat ini dapat membantu memecahkan permasalahan
yang terjadi di masyarakat.
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Sejak dulu hingga kini, transportasi menjadi sarana penghubung
yang sangat penting dalam segala aktivitas manusia. Semakin
berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin
hubungan antar manusia. Sejak jaman purba mobilitas manusia
telah terjadi dengan melakukan perpindahan dari satu tempat ke
tempat lainnya. Saat ini, dimana mobilitas manusia dan barang
semakin meningkat yang terjadi di berbagai wilayah atau tempat.
Maka, sarana transportasi sangat memegang peranan yang
penting. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya
perkembangan teknologi dan industri, transportasi berkembang
menjadi salah satu sarana yang paling dibutuhkan manusia di
Dunia.

Keberadaan transportasi dapat menggerakan roda perekonomian
suatu daerah, baik tingkat lokal maupun setingkat nasional.
Adanya transportasi berperan penting dalam membantu
penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari zaman modern saat
ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran.
Apalagi pada saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat
komunikasi yang sangat maju dan canggih seperti telepon pintar
atau smartphone yang dapat membantu banyak permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari.  Teknologi tingkat tinggi dapat
dimanfaatkan hanya dalam sebuah genggaman.
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Saat ini, internet juga dimanfaatkan orang-orang sebagai media
bisnis secara online. Dengan bermodalkan kreatifitas bisnis dalam
media online mampu menarik perhatian masyarakat dan
membawa bisnis berbasis online menjadi salah satu bisnis yang
menjanjikan. Beberapa tahun terakhir selain berkembangnya
bisnis online, Indonesia juga mengalami transformasi dalam hal
transportasi. Hal ini dapat dilihat dari bermunculannya beragam
model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di
Indonesia. 

Tingkat kemacetan yang tinggi dan polusi udara yang semakin
banyak menjadi alasan utama masyarakat tidak mau keluar rumah
atau kantor. Padahal, masyarakat harus keluar untuk memenuhi
kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli
barang tertentu. Karena alasan tersebut, akibatnya masyarakat
mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan
tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan
menggunakan jasa transportasi online yang terus berkembang
hingga saat ini. Inovasi baru berupa transportasi online ditanggapi
dengan baik oleh berbagai kalangan masyarakat dan pemilik
transportasi lain. Masyarakat menerima adanya transportasi online,
karena memberikan kemudahan dalam penggunaan jasa
transportasi.
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Transportasi online berkembang pesat di kota-kota besar di
Indonesia. Kehadiran tranportasi online di kota-kota besar
Indonesia didorong oleh berkembangnya penggunaan internet
dan teknologi komunikasi di masyarakat. Peningkatan jumlah
penduduk, kemacetan, wisatawan dan perdagangan dapat
menjadi faktor berpengaruh bagi kehadiran transportasi online.
Hal ini berpengaruh terhadap permintaan atas tenaga kerja
(driver) transportasi online itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan
transportasi online dinilai sebagai suatu inovasi yang membuka
lapangan pekerjaan baru di masyarakat.  Semakin meningkatnya
jumlah pengguna internet dan perkembangan teknologi
komunikasi yang juga terus meningkat, maka kebutuhan
transportasi online akan semakin meningkat dan penggunanya
akan semakin luas. Terlebih lagi, dengan adanya transportasi
online ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Saat ini, topik teknologi yang paling ramai dibicarakan dan menjadi
bahan diskusi banyak kalangan adalah mengembangkan teknologi
ke arah bisnis transportasi yang modern dengan menggunakan
kecanggihan aplikasi dalam sebuah genggaman. Saat ini masyarakat
sangat dimudahkan dengan adanya sarana transportasi online
terutama untuk pemesanannya yang praktis. Dimanapun dan
kapanpun juga secara cepat dan real time, masyarakat dengan
mudah dapat melakukan mobilisasi kemana saja dengan
menggunakan aplikasi ini.
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Fenomena Transportasi berbasis online ini menjawab kekhawatiran
masyarakat tentang jaminan keamanan di dalam transportasi umum.
Transportasi online ini menjawab kekhawatiran masyarakat dengan
kelebihan aplikasi berbasis data, dimana masyarakat dapat
mengetahui identitas drivernya, yang merupakan salah satu hal
penting dalam faktor keamanan. Dalam aplikasinya, transportasi
online ini sangat mengedepankan faktor keamanan si pelanggan. Di
dalam aplikasi transportasi online tersebut sudah tersedia informasi
lengkap tentang pengendara seperti nama, kontak, dan foto
pengendara, sehingga si pengguna tidak perlu khawatir lagi
mengenai keamanan dan transparansi.

Transportasi online menjadi booming dan sangat populer terutama
pada bisnis jasa transportasi. Transportasi online yang sudah
menjadi trend saat ini menawarkan inovasi-inovasi terbaru
mengenai transportasi yang digabungkan dengan teknologi
komunikasi secara online sehingga memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk memesan transportasi Ojek motor/mobil dimana
saja dan kapan saja secara cepat dan real time.

Dengan adanya transportasi online ini juga mengubah kebiasaan
dan ranah sosial di dalam masyarakat. Awalnya, masyarakat
menggunakan cara yang konvensional untuk menggunakan
transportasi umum, saat ini masyarakat beralih ke teknologi
komunikasi untuk menggunakan jasa transportasi umum secara
online, itu semua terjadi karena berbagai kemudahan yang
diberikan dan akan terus berkembang. Selain itu dengan adanya
transportasi online yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang
terjamin membuat citra transportasi umum yang dulunya sebagai
kerjaan yang dipandang sebelah mata, sekarang semakin meningkat
nilainya.
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Kemacetan yang semakin parah di Indonesia dan bahkan di
beberapa bagian di Dunia sangat menyulitkan aktifitas sehari-
hari terlebih lagi ketika ingin melakukan kegiatan yang
penting. Berkat kemajuan teknologi yang terjadi saat ini juga
mendorong terciptanya inovasi di bidang transportasi yang
dapat membantu menjawab dan menyelesaikan permasalahan
yang sudah mengakar ini. Berbagai kemudahan yang terjadi
sekarang akibat majunya teknologi, makin mempermudah
inovasi transportasi ini terwujud dan berkembangan dengan
pesat.  Hanya dari sebuah teknologi di dalam genggaman, kita
dapat menikmati layanan transportasi yang aman dan
nyaman, serta layanan jasa lainnya.

DASAR

MASALAH

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi
dewasa ini mendorong terciptanya sebuah startup decacorn
yang bergerak di bidang jasa, khususnya transportasi.
Dengan tingginya kemajuan teknologi ini tidak menutup akan
kebutuhan perusahaan sebesar dan semaju startup decacorn
ini dalam menyelenggarakan sebuah event khususnya event
internal yang diselenggarakan secara rutin. Event yang
diselenggarakan tentunya dapat menghasilkan dampak yang
positif baik dalam segi hubungan antar karyawan maupun
dalam segi perkembangan bisnis perusahaan.
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Startup decacorn berbasis transportasi online ini didirikan
oleh dua orang jenius dan pekerja keras yang merupakan
warga negara Malaysia. Awal mula dari keresahan yang
mereka rasakan ialah mereka melihat adanya dampak
negatif dari tidak efisiennya transportasi yang ada pada saat
itu. Akhirnya, mereka mengeluarkan sebuah ide
menciptakan sebuah aplikasi untuk menjawab keresahan
mereka tersebut, yang kemudian ide merekapun
dinobatkan sebagai finalis dalam Kontes Harvard Business
School’s 2011 Business Plan. 
 
Startup ini menciptakan aplikasi layanan transportasi
terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di
Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan
Filipina. Sebuah aplikasi yang hadir untuk menjawab
berbagai permasalahan masyarakat khususnya masalah
yang berhubungan dengan sistem transportasi. Startup
decacorn ini telah menghubungkan lebih dari 10 juta
penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh Asia
Tenggara.

AWAL

SEGALANYA
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Startup decacorn ini pertama kali menjejakkan kaki di
Indonesia pada Juni 2014 dengan sebuah layanan taxi
online. Seiring dengan meningkatnya popularitas, pada
2015 startup decacorn ini melakukan pengembangan
dengan merilis layanan ojek online di Indonesia. Layanan
ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia
dan dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

MENYENTUH

INDONESIA

Masyarakat Indonesia saat ini semakin dimudahkan dengan
adanya transportasi berbasis online, khususnya dalam
kepraktisan dalam pemesanannya. Dimanapun dan kapanpun
secara cepat dan real time, masyarakat mudah melakukan
mobilisasi dengan menggunakan aplikasi dari starup decacorn
ini yang terhubung dengan teknologi internet.

Konsistensi startup decacorn ini dalam penerapan teknologi
komunikasi yang tepat menjawab masalah sosial dan
kekhawatiran masyarakat akan transportasi umum terutama di
wilayah ibukota. Kehadiran transportasi online ini merupakan
inovasi dalam penerapan teknologi komunikasi yang sangat
berguna serta bermanfaat bagi masyarakat.
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INTERNAL 

DAN
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TERHADAP

STARTUP

DECACORN



Kemajuan teknologi sekarang ini semakin diiringi
pula dengan bertambahnya jumlah perusahaan baru
atau startup di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat
jumlah startup yang berkembang di Indonesia telah
mencapai 992 dengan berbagai macam sektor dan
bidang. 

APA ITU

STARTUP

DECACORN?

Ada berbagai macam startup yang sedang
berkembang, dari yang baru dibentuk tahun ini,
startup yang memiliki usia masih dibawah 5 tahun
sampai dengan startup yang telah dibangun 10
tahun lamanya. Startup dikatakan mencapai tingkat
Decacorn ketika sebuah perusahaan startup telah
memiliki valuasi senilai lebih dari USD 10 miliar atau
sekitar Rp 141,4 triliun.

Saat ini, startup decacorn didominasi oleh
Amerika Serikat dan Cina, diantaranya
Toutiao (Bytedance) dengan valuasi 75
miliar dolar, Uber (72 miliar dolar), Didi
Chuxing (56 miliar dolar).

14



Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan atau sebuah
perusahaan yang baru didirikan, perusahaan yang masih dalam
tahap pengembangan serta membutuhkan inovasi dan penelitian
untuk mencari potensi pasar untuk mengembangkan lebih jauh
perusahaan tersebut. Sedangkan, Startup Decacorn merupakan
Startup yang memiliki valuasi senilai USD 10 Miliar. Sebuah
perusahaan yang sudah tidak bisa dibilang perusahaan kecil.
Dengan valuasi sebanyak dan sebesar itu tentunya perusahaan
tersebut sudah menggunakan berbagai teknologi tingkat tinggi
untuk menunjang segala kegiatan dan proses pekerjaannya. 

STARTUP

DECACORN JUGA

MEMBUTUHKAN

EVENT INTERNAL

Namun, meskipun Startup Decacorn ini sudah dilengkapi dengan
berbagai kemajuan teknologi dalam segala proses pekerjaannya,
Startup Decacorn ini tetap membutuhkan sebuah event internal
dan event manager untuk membantu mengatur event internal
tersebut. Event internal yang diselenggarakan memiliki tujuan
untuk meningkatkan kolaborasi dan menciptakan hubungan yang
baik antar karyawan yang tentunya menjadi hal yang sangat
penting dalam sebuah perusahaan, tak terkecuali Startup
Decacorn ini. Dengan terbentuknya kolaborasi yang positif di
dalam internal tentunya akan menciptakan dampak positif pula
bagi tujuan utama perusahaan.
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Event adalah suatu kegiatan tertentu yang menunjukkan,
menampilkan dan merayakan hal-hal penting yang
diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan
mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu pada orang-
orang yang datang ke kegiatan tersebut.

EVENT DAN
PEMBAGIAN
JENISNYA

Menurut Noor (2009), terdapat
empat jenis event, yaitu Leisure
Event, Cultural Event, Personal
Event, dan Organizational Event.

16



Event yang di dalamnya terdapat kegiatan keolahragaan
dan memiliki unsur pertandingan yang biasanya
didatangi oleh banyak pengunjung.

Leisure Event

Personal Event
Kegiatan atau event yang dikemas secara sederhana
dan melibatkan anggota keluarga atau teman dekat
dalam kegiatan tersebut. 

Cultural Event
Sebuah event atau kegiatan yang identik dengan budaya
dan memiliki nilai sosial yang tinggi di dalam
masyarakat.

Organizational Event
Event yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi
yang disesuaikan dengan tujuan organisasi tersebut. 

17



Menurut Any Noor (2009:7) event adalah sebuah kegiatan yang
diselenggarakan guna memperingati hal-hal penting dalam hidup
manusia baik secara individu atau kelompok yang terikat secara
budaya, tradisi, maupun agama dengan melibatkan sekelompok orang
dalam waktu tertentu.   Sedangkan yang dimaksud Internal event dalam
sebuah startup decacorn adalah kegiatan perusahaan yang dibuat
untuk para karyawan dengan fungsi untuk meningkatkan produktivitas
karyawan, meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan rasa
memiliki terhadap perusahaan, serta meningkatkan hubungan baik
antar karyawan sehingga dapat menciptakan kolaborasi yang baik
antar sesama karyawan.

INTERNAL
EVENT

Lalu, external event yang dimaksud disini merupakan sebuah
kegiatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena dapat
membangun sebuah hubungan positif dengan para stakeholders dan
meningkatkan bisnis perusahaan yang sedang dijalankan. Namun,
tidak kalah penting ialah internal event karena hal tersebut
merupakan dasar dan metode yang bertujuan untuk meningkatkan
kerjasama tim dalam sebuah perusahaan yang nantinya dapat
meningkatkan pula kekompakan antar karyawan dan pada akhirnya
kinerja karyawan yang ideal dapat tercipta.
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Dalam sebuah startup khususnya startup decacorn tentunya
membutuhkan sebuah tim atau divisi yang dikhususkan untuk
menangani kegiatan di luar maupun di dalam perusahaan. Divisi
tersebut bernama President Office. Secara garis besar, President
Office memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem internal
maupun eksternal dari perusahaan. Secara internal, divisi ini
bertugas untuk meningkatkan kolaborasi antar karyawan yang terdiri
dari berbagai divisi dengan mengadakan berbagai internal event.

PRESIDENT
OFFICE

PENGARUHNYA
TERHADAP STARTUP
DECACORN&

Secara eksternal, divisi ini juga berfokus untuk membangun
kemitraan terhadap para stakeholder perusahaan seperti Presiden,
Kementerian, badan pengatur, dan organisasi layanan publik untuk
bersama-sama membawa dampak positif dalam skala yang luas di
Indonesia. Pada dasarnya, pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap
bagian di President office saling berkesinambungan baik untuk
urusan internal maupun eksternal.

Maka dari itu, divisi President Office ini menjadi sangat penting
dalam berjalannya Startup Decacorn  khususnya dalam menjalankan
kegiatan eksternal maupun internal. Kegiatan tersebut pada akhirnya
tentu berguna untuk meningkatkan profit bisnis yang dijalankan oleh
Startup Decacorn tersebut.
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BAB IV

EVENT
MANAGEMENT



Event management adalah sebuah kegiatan mengatur event mulai
dari awal perencanaan konsep dan mengkoordinasikannya dengan
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan event sehingga
dapat memberikan kesuksesan bagi semua pihak dan tentunya bagi
event itu sendiri. Singkatnya adalah sebuah kegiatan untuk mengatur
jalannya event demi menciptakan sebuah kelancaran dan kesuksesan
event mulai dari awal hingga akhir. Secara garis besar, event
management di startup decacorn ini bertugas untuk mengatur dan
menjalankan event internal yang melibatkan pihak eksternal, yang
tujuannya ialah meningkatkan hubungan baik antar sesama
karyawan maupun dengan pihak luar dalam bentuk kolaborasi yang
berdampak positif.

Setiap event, betapapun sederhananya tetap memerlukan sebuah
penanganan yang baik dan benar dari event manager. Event
sederhana kalau ditangani dengan baik dan benar dapat menghasilkan
sebuah hasil yang baik dan menyenangkan semua pihak. Untuk hasil
akhir yang  dikatakan berhasil di dalam menyelenggarakan sebuah
acara, dibutuhkan sebuah management yang solid, profesional,
terampil serta memiliki kemampuan untuk mengarahkan sebuah
event dengan sukses.

APA ITU EVENT
MANAGEMENT?
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Sebuah event yang sukses dan berhasil memiliki lima tahapan penting yang dapat
diperhatikan. Lima tahapan tersebut yaitu: riset, desain, perencanaan, koordinasi,
dan evaluasi. Adapun penjelasan tahapan pelaksanaan event adalah sebagai berikut
menurut Goldblatt, 2002 :

Dalam menyelenggarakan sebuah event tentunya dibutuhkan sebuah riset agar
tidak menjalankan event dengan sembarangan dan dapat menjalankannya
sesuai dengan tujuan dan konsep yang disusun di awal. Riset ini dapat
dilakukan untuk menentukan waktu penyelenggaraan acara, peserta yang akan
hadir di acara tersebut dan tempat diselenggarakannya acara tersebut. Untuk
tempat diselenggarakannya acara haruslah memperhatikan jumlah orang yang
hadir dan siapa saja yang hadir dalam event tersebut. Tentunya akan
membutuhkan tempat yang cukup luas dan pendingin ruangan yang cukup bila
orang yang hadir dalam event yang diselenggarakan sangat banyak. Riset juga
dapat dilakukan dengan cara menyebarkan survey sebelum event dilaksanakan.
Guna untuk mencari tahu keinginan para peserta event akan seperti apa konsep
event yang akan diselenggarakan. Tujuannya agar orang-orang yang datang
dalam event tersebut dapat menikmati seluruh rangkaian acaranya.

Riset

One minute survey TGIF Halloween

22



Sebuah ide baru dapat membantu membuat aktivitas yang sesuai dengan
tujuan dari pelaksanaan event yang dapat diciptakan serta didapatkan
dengan cara brainstorming dan mind mapping. Kreativitas adalah hal dasar  
yang harus dimiliki oleh seorang event manager. Kreativitas adalah sebuah
komponen utama dalam setiap proses event management. Dalam proses ini
tentu seorang event manager bekerja sama dan melakukan brainstorming
dengan pihak creative designer yang memang ahli dibidangnya, khususnya
dalam bidang design ini. Seorang event manager memberikan inside agar
desain yang dibuat dan dibentuk tetap sesuai dengan konsep event yang
telah di rencanakan. Desain yang dikerjakan biasanya akan digunakan
untuk keperluan properti event, dekorasi, serta bentuk communication
event sepeti poster dan sebagainya.

Desain

Kumpulan desain untuk TGIF Halloween
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Tahap perencanaan adalah tahap yang biasanya paling lama
dilakukan dalam proses manajemen sebuah acara. Jika pada tahap
research dan tahap design dilakukan dengan baik maka tahap
perencanaan dapat dilakukan dengan baik dan lebih mudah. Dalam
tahap perencanaan ini melibatkan penggunaan tiga dasar hukum
yakni waktu, tempat, dan tempo. Kemampuan dalam memanfaatkan
ketiga hal tersebut akan sangat mempengaruhi event yang
diselenggarakan.

Pada tahap ini, biasanya dilakukan penyusunan agenda kegiatan,
kebutuhan logistik beserta vendor dan harga-harganya, serta
membuat design communication sebagai sumber informasi
mengenai acara yang akan diselenggarakan. Kendala dapat terjadi
disaat penyusunan anggaran ialah di harga kebutuhan logistik,
terkadang ketika sudah menemukan barang yang cocok namun harga
tidak sesuai dengan anggaran. Kendala atau tantangan yang dirasakan
pada tahap ini ialah bagaimana merencanakan sebuah konsep dan ide
acara, dibantu dengan hasil research diawal untuk menciptakan
sebuah acara yang dapat dinikmati oleh orang banyak khususnya
orang-orang yang menjadi target utuk hadir di acara tersebut.

Perencanaan

Penyusunan kebutuhan logistik dan anggaran TGIF
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Koordinasi merupakan tahap yang paling banyak dilakukan
saat pelaksanaan atau eksekusi. Koordinasi perlu dilakukan
untuk mengeksekusi rencana yang telah dibentuk dengan
matang. Pada tahap ini peran event manager sangatlah penting
dimana event manager dihadapkan pada banyak pilihan yang
mengharuskan pengambilan keputusan, keputusan yang
diambil haruslah tepat agar berdampak baik bagi event yang
tengah diselenggarakan. Koordinasi sangatlah penting untuk
dilakukan khususnya ketika hari H event diselengarakan.
Seorang event manager haruslah melakukan pembagian tugas
kepada timnya dengan baik dan tepat agar setiap aspek atau
kebutuhan acara dapat tercapai sebagaimana mestinya.
 
Untuk urusan dokumentasi dilakukan oleh pihak photographer
yang memang sudah ahli dibidangnya, dan nantinya hasil foto
tersebut digunakan untuk arsip dokumentasi event dan akan
digunakan untuk kebutuhan lainnya. Pada hari H pembagian
tugas dekorasi tempat acara juga dilakukan agar kegiatan
dekorasi dapat berjalan dengan efektif dan cepat. Setelah
selesainya acara, seorang event manager melakukan koordinasi
kepada pihak content writer untuk menulis konten mengenai
acara yang telah dilaksanakan dan akan dipost di akun linkedin
perusahaan.

Koordinasi
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Evaluasi merupakan tahap dimana dilakukan penilaian pada event dari
tahap pertama hingga event telah selesai dilakukan atau diselenggarakan.
Penilaian pada evaluasi sendiri berfungsi untuk menjadi bahan acuan dan
sebuah pembelajaran yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan event-
event selanjutnya.
 
Evaluasi adalah proses penilaian, pengukuran akan efektivitas strategi
yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Data yang diperoleh dari
hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai bahan analisis situasi dalam
acara berikutnya. Hal ini bertujuan untuk melihat keberhasilan dari acara
yang telah dilaksanakan dan melihat kelebihan dan kelemahan acara.
 
Evaluasi event dapat dilakukan dengan dengan membuat post survey yang
berisi pendapat dan saran untuk menyelenggarakan event yang lebih baik
kedepannya. Pada proses ini dibuat desain komunikasi yang berisi link
survey dan akan disebar ke email seluruh karyawan kantor.

Evaluasi

Komunikasi via email post survey TGIF Halloween

Survey TGIF Halloween
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BAB V

TARGET

YANG

HENDAK

DICAPAI



1. Mengundang tokoh-tokoh dari top industry setiap
bulannya.

2. Penyelenggaraan  event rutin setiap bulannya dengan
konsep dan tema yang berbeda.

3. Meningkatkan kegiatan external speaking bagi para
leaders melalui konten yang akan diposting di LinkedIn.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pada posting-an
setiap individu melalui Instagram maupun LinkedIn.

5. Membangun dan meningkatkan Linkedin.
Cara yang dilakukan adalah dengan membuat weekly content
dalam jangka waktu tiga kali dalam waktu seminggu.

Objective dan Key Result (OKR) merupakan hal yang
harus dicapai dengan cara menentukan goals atau target.
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Dalam Startup Decacorn yang satu ini terdapat sebuah
event internal untuk para pegawainya namun dengan
mengundang tokoh-tokoh dari berbagai top industry
khususnya di Indonesia.  Event ini diselenggarakan
setiap bulan dengan mengundang tokoh-tokoh dari
berbagai bidang industri dan disesuaikan dengan tema
yang ingin diangkat oleh event ini. Tujuannya ialah
memberikan pengetahuan baru dari cerita-cerita dan
pengalaman dari pembicara kepada para karyawan,
serta membangun sebuah kolaborasi antara perusahaan
dan tokoh yang diundang sebagai pembicara pada event
ini.

Mengundang Tokoh-Tokoh
dari Top Industry Setiap
Bulannya
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Event yang memiliki tujuan dasar untuk membangun sebuah
kolaborasi perusahaan dengan tokoh-tokoh besar khususnya
di Indonesia tentunya memiliki beberapa kendala dalam
pelaksanaannya. Kendala utama yang kerap kali dirasakan
adalah penyesuaian jadwal yang telah disiapkan perusahaan
dengan jadwal yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang diundang
sebagai pembicara, sehingga untuk beberapa kali pelaksanaan
event ini harus diundur demi menyesuaikan jadwal yang ada
dengan tokoh-tokoh tersebut.

EventX saat mengundang Wishnutama

EventX saat mengundang Bahlil Lahadalia
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Penyelenggaraan event yang rutin diselenggarakan
tiap bulannya memiliki tujuan untuk meningkatkan
kolaborasi antar pegawai dengan kegiatan atau
permainan-permainan yang menyenangkan. Event
ini bernama TGIF, sebuah event yang
diselenggarakan setiap hari jumat di akhir bulan.
Tiap bulannya event ini dikemas dengan berbagai
tema dan konsep yang berbeda. Tema dapat
diangkat dari perayaan besar yang sedang
dirayakan di bulan tersebut, misalnya TGIF spesial
halloween pada saat malam halloween dan TGIF
spesial natal pada bulan Desember.

Penyelenggaraan Event Rutin Setiap
Bulannya dengan Konsep dan Tema
yang Berbeda
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Tema yang berbeda setiap bulannya membuat seorang event
manager untuk selalu berfikir kreatif. Seorang event manager
tentunya tidak berfikir sendiri dan seringkali melakukan diskusi
kreatif dengan tim untuk menemukan tema dan konsep yang
sesuai. Kendala lain yang dapat ditemukan ialah pencarian
vendor properti acara yang cukup sulit untuk disesuaikan dengan
budget dan konsep acara. Penyesuaian jadwal event dengan
jadwal para karyawan atau leaders, yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa pegawai yang hadir dalam event tersebut
sedikit dan tidak sesuai dengan target.

TGIF spesial hari halloween

TGIF spesial winter
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Mengikuti berbagai kegiatan external speaking ini
bagi para leaders perusahaan juga sangat perlu untuk
dilakukan. Pada dasarnya melalui external speaking
ini akan menciptakan sebuah konten positif untuk
LinkedIn para leaders yang dampaknya juga akan
terasa bagi perusahaan, Pentingnya memperbanyak
kegiatan external speaking bagi startup ialah
memperluas hubungan baik dengan perusahaan di
bidang lain dan menciptakan sebuah kerjasama yang
akan berdampak positif bagi keduanya dan juga bagi
Indonesia.

Meningkatkan Kegiatan External Speaking
Bagi Para Leaders Melalui Konten yang
Akan Diposting di LinkedIn
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Pemilihan event eksternal yang akan diikuti juga harus
dilakukan. Melihat dari topik yang diangkat dari event
yang bersangkutan dan perusahaan penyelenggara event
tersebut juga dapat menjadi pertimbangan untuk ikut
serta menjadi speaker atau pembicara dalam event
tersebut. Hal ini dilakukan agar topik yang diambil untuk
dibahas tidak jauh melenceng dari tujuan atau garis
besar perusahaan sendiri.

External speaking yang diselenggarakan oleh Danone

External speaking di Balairung Universitas Indonesia
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Sosial media merupakan wajah dari individu, kelompok,
ataupun perusahaan di era sekarang ini. Kebanyakan
mereka yang terhubung dengan koneksi internet tentunya
memiliki akun sosial media, baik itu untuk kepentingan
individu ataupun untuk kepentingan kelompok. Dalam
sebuah perusahaan, tentunya dibutuhkan perhatian yang
lebih terhadap sosial media perusahaan tersebut seperti
instagram maupun LinkedIn. 
 
Penting adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pada
setiap posting-an karyawan ataupun leaders perusahaan
yang membawa citra perusahaan di masing-masing
individu yang bekerja pada perusahaan tersebut. Setiap
sesuatu yang disebar-luaskan ke ranah publik tentunya
harus memperhatikan apa yang sedang dibawa atau nama
besar siapa yang ada dibelakang mereka. Maka dari itu
setiap posting-an yang ada tidak boleh sembarangan dan
harus sesuai dengan nilai perusahaan yang dibawa.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas
Pada Posting-an Setiap Individu Melalui
Instagram Maupun LinkedIn
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Kendala dari meningkatkan kuantitas dan kualitas pada setiap
posting-an individu ialah kurang adanya kesadaran dari
beberapa individu terhadap apa yang mereka sebar-luaskan
atau yang mereka posting di sosial media pribadi mereka.
Mereka tidak paham atau belum menyadari bahwa ada nama
organisasi, kelompok, atau perusahaan tempat mereka
bernaung. Belum adanya kesadaran ini membuat para individu
tidak memikirkan apa yang mereka posting di sosial media
mereka, mereka hanya menyebarkan sebuah post yang sesuai
dengan kemauan dan ego mereka masing-masing yang tanpa
mereka sadari hal tersebut dapat merusak citra mereka dan
citra organisasi atau perusahaan tempat mereka bernaung.
Maka dari itu penting adanya penanaman paham untuk peduli
pada setiap hal yang kita sebar-luaskan di internet, apalagi hal
yang bersangkutan dengan nama besar sebuah perusahaan.
 
Meskipun ada kendala seperti di atas, sudah banyak diantara
karyawan perusahaan yang telah menyadari pentingnya
peningkatan kualitas ataupun kuantitas pada postingan-
postingan mereka di sosial media. Biasanya perusahaan juga
memberikan contoh hal atau konten apa yang memang ideal
untuk dipost atau disebar-luaskan oleh masing - masing
individu pegawai yang bekerja agar tidak melakukan hal diluar
ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
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Berkaitan dengan topik sebelumnya, hal yang
dibahas sekarang ialah mengenai LinkedIn. LinkedIn
merupakan sebuah situs jaringan sosial yang
berorientasi bisnis, linkedin ini khususnya digunakan
untuk hal-hal yang profesional. Pada era serba digital
ini penting memiliki sebuah akun yang berisikan data
pribadi dan riwayat pekerjaan kita, tentunya untuk
membantu orang lain untuk mendapatkan informasi
mengenai kita khususnya dalam hal bisnis atau hal
yang menyangkut dengan profesionalisme.
 
Maka dari itu, penting adanya untuk peduli terhadap
linkedin yang dimiliki dengan cara membangun dan
meningkatkan kualitas linkedin yang dimiliki, baik
linkedin pribadi ataupun linkedin yang dimiliki
perusahaan.

Membangun dan Meningkatkan
LinkedIn
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Untuk linkedin individu karyawan biasanya berisi profil
karyawan ataupun kegiatan-kegiatan internal ataupun
eksternal yang diikuti oleh karyawan tersebut. Untuk linkedin
perusahaan biasanya berisi event-event eksternal yang diikuti
oleh leaders dari perusahaan dan juga berisi event internal
yang telah diselenggarakan perusahaan seperti event bulanan
yaitu TGIF. Post yang ada di dalam linkedin berguna untuk
memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai
perusahaan atau kegiatan individu yang dilakukan. Maka dari
itu, penting adanya untuk menjaga kualitas dari setiap hal yang
diposting di linkedin atau akun sosial media yang lainnya.
 
Alur kerja untuk membuat sebuah post di linkedin ialah pihak
creative designer dan content writer bekerja sama  membuat
sebuah post yang menarik dan sesuai dengan ketentuan
perusahaan. Langkah awal untuk membuat sebuah post
linkedin profil dari leaders atau pegawai perusahaan ialah
dilakukan proses wawancara dan proses foto. Proses
wawancara dilakukan oleh pihak content writer dan proses
foto dilakukan oleh pihak photographer  dan seorang creative
designer  untuk memberikan editan yang sesuai dengan
perusahaan untuk foto post linkedin tersebut. Untuk linkedin
perusahaan, konten yang biasa diposting mengenai event
internal yang diselenggarakan. Seorang event manager
menyelenggarakan event internal tersebut kemudian seorang
content writer membuat konten rangkuman dari event
tersebut, dan seorang photographer melakukan dokumentasi
dengan mengambil foto - foto terbaik dari event tersebut untuk
di post di linkedin perusahaan.
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BAB VI

KESIMPULAN
&

SARAN



Event manager merupakan sebuah komponen yang penting
dalam sebuah pengaturan event, baik untuk event internal
maupun eksternal. Berbagai jenis event yang diciptakan dan
dijalankan tentunya seorang event manager haruslah memiliki
berbagai bekal softskill dalam dirinya. Mulai dari pandai dalam
pengaturan waktu, kedisiplinan, dan kreatifitas tanpa batas yang
harus selalu ada selama menjalankan event, karena dalam event
akan selalu ada berbagai kemungkinan yang terjadi sehingga
kreatifitas dan ketenangan merupakan kunci untuk hal tersebut. 

Pengalaman juga dapat menjadi kunci dan tolak ukur keberhasilan
dalam menjalakan event-event selanjutnya. Semakin sering dan
semakin banyak pengalaman dalam bidang event management
maka softskill itu akan semakin terasah dan terbentuk dengan
sendirinya. Sehingga, pengaturan event yang dilakukan mulai dari
pre-event sampai dengan post-event dapat dilakukan dengan baik
dan sesuai dengan konsep awal yang telah direncanakan.
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Kesimpulan



41

Dalam menjalani sebuah event   baik khusus Internal maupun
dengan tamu eksternal, meningkatkan softskill yang meliputi :
 
a. Self-Development
Mengembangkan diri dan menghadapi persoalan di luar lingkup
komunikasi.

b. Teamwork
Yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan konsep
acara dan penerapan konsep tersebut ke dalam acaranya.
 
c. Communication
Sebagai kemampuan berinteraksi dengan supervisor, rekan
kerja, dan leaders.
 
d. Planning and Organizing 
Kemampuan yang sangat dibutuhkan dan harus terus
dikembangan khususnya dalam kegiatan menjalani sebuah
event yang tentunya memiliki banyak kemungkinan yang
terjadi.
 
e. Problem Solving and Decision Making 
Diterapkan pada saat terjadi masalah dan ketenanganlah yang
menjadi kunci penyelesaian masalah yang terjadi.
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Saran
Sebuah  startup decacorn tentunya mempekerjakan
karyawan yang berkompeten dalam bidang tugasnya
masing-masing. Seringkali untuk meningkatkan hasil
pekerjaan yang dilakukan tentunya dibutuhkan pula
kesungguhan dan fokus pada pekerjaan yang dilakukan.
Hal ini membuat para karyawan selalu hanya fokus
pada pekerjaannya masing-masing dan terkadang
mengesampingkan pentingnya sebuah kolaborasi yang
dapat tercipta dari sebuah event yang diikuti bersama
rekan-rekan di kantor.
 
Hal ini haruslah menjadi fokus juga dan bukanlah hal
yang bisa dikesampingkan melihat fungsi dan
tujuannya sendiri. Sebuah kolaborasi yang tercipta
merupakan sebuah bentuk kerjasama yang hadir atas
kesadaran beberapa pihak untuk menjadi lebih baik.
Kesadaran akan pentingnya mengikuti sebuah event
tanpa harus mengesampingkan kewajiban tugas yang
dikerjakan, haruslah didasari oleh kemauan untuk
melakukannya. 
 
Kolaborasi yang tercipta tersebut pada akhirnya akan
berdampak baik bagi diri sendiri, bagi hubungan antar
karyawan, dan juga akan berdampak baik juga bagi
perkembangan perusahaan serta karyawan yang
bekerja di dalamnya.
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TERIMA KASIH



EVENT MANAGEMENT

DALAM STARTUP

DECACORN

Buku ini diciptakan untuk menyuguhkan
informasi dan pengetahuan mengenai event
internal dan dampaknya terhadap kolaborasi
dan kinerja.  Buku ini juga diperuntukkan
bagi mereka yang ingin mengetahui seberapa
besar peran event management dalam
sebuah startup decacorn, apa saja peran dari
event management terhadap sebuah startup
decacorn serta hal dasar mengenai event
management itu sendiri.


