
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Publikasi Event     

Secara terminologi bahasa, publikasi berarti penyiaran, pengumuman atau 

penerbitan. Publikasi adalah suatu informasi yang bernilai dengan maksud untuk 

menambah perhatian kepada suatu tempat, orang atau sebab yang biasanya dimuat 

dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu menyangkut kepentingan 

publikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini (Ruslan, 2008:60). 

Menurut Philip dan Herbert M. Baus, publikasi merupakan tugas public relations 

atau Humas dalam menceritakan atau menyampaikan sebanyak mungkin pesan 

atau informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas  (Ruslan, 

2008: 60). Sedangkan humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, 

baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua 

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan 

pada saling pengertian (Jefkins, 1992:9). 

Keberhasilan suatu event yang telah disusun dengan sangat baik akan 

bergantung kepada dukungan komunikasi massa yang baik kepada masyarakat 

luas. Event akan berhasil mengajak banyak masyarakat sebagai pengunjung 

apabila didukung dengan komunikasi massa yang masif dan baik. Tanpa adanya 

komunikasi massa yang masif dan baik event tidak akan berarti apapun. Publikasi 

merupakan komunikasi massa seperti pada pernyataan  Drs. R.A Santoso 

Sastropoetro, komunikasi meliputi berbagai kegiatan khusus atau disebut juga 

“spesialisasi” atau kegiatan komunikasi spesialisasi, yaitu kampanye, propaganda, 

jurnalistik, periklanan, publikasi, penerangan, rapat besar dan lain-lain (Ruslan, 

2008:20).   
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2.2 Sistem Informasi Event  

Sistem Informasi dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam banyak 

hal  untuk mengolah dan menyajikan data menjadi informasi. Salah satu bentuk 

dan pengembangan dari Sistem Informasi adalah Sistem Informasi Event. Sistem 

Informasi secara umum memiliki definisi yang telah banyak dipaparkan di 

berbagai pustaka. Berikut ini merupakan sebagian kecil dari definisi-definisi 

sistem informasi yang telah beredar di berbagai pustaka: 

1. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

oprasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 

(Jogiyanto, 2005: 11). 

2. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menyajikan informasi untuk 

pengambilan keputusan pada kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, 

dan menyajikan sinergi organisasi pada proses (Murdick dan Ross dalam 

Fatta, 2007: 9). 

3. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan 

informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 

penerimanya (Kertahadi dalam Fatta, 2007: 9). 

Berdasarkan definisi di atas, peneliti marangkum bahwa Sistem Informasi 

Event adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling 

berinteraksi untuk melakukan suatu proses mengolah data yang berkaitan dengan 

event menjadi informasi menarik untuk tujuan mengelola infromasi dan publikasi 

event. 

 

2.3 Pemanfaatan Sosial Media untuk Publikasi 

Jejaring sosial media berpotensi untuk menjadi target publikasi 

dikarenakan penggunannya yang terus meningkat dan digunakan secara rutin. 

Komunikasi jarak jauh dengan interaksi yang menarik yang ditawarkan sosial 

media membuat publikasi menjadi lebih efektif untuk dilakukan. Berbagai cara 
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komunikasi dan keunikan komunikasi yang dimiliki beberapa sosial media 

menjadi daya tarik tersendi bagi setiap penggunanya. Facebook memiliki daya 

tarik dengan adanya berbagai fitur untuk berkomunikasi, namun kadang justru 

berbagai fitur tersebut yang tidak terpakai bahkan berpotensi membuat bingung 

penggunanya, sendangkan twitter yang dianggap juga sebagai microblog memiliki 

daya tarik tersendiri dengan model komunikasi yang sederhana dengan 

pembatasan karakter dan lebih efisien dalam menyampaikan informasi dianggap 

lebih menarik oleh penggunanya. Facebook dan twitter merupakan sosial media 

yang paling banyak digunakan oleh oleh masyarakat (Jones, 2013). 

 

2.4 Ulasan Sistem Informasi Sejenis   

Berikut merupakan ulasan Sistem Informasi sejenis yang digunakan untuk 

melakukan publikasi event:  

 

1. Eventbrite.com 

Eventbrite.com adalah sistem informasi untuk mengelola publikasi event 

yang fasilitasnya dikembangkan untuk lebih banyak melakukan pengelolaan dan 

penjualan tiket secara profesional. Gambar 2.1 merupakan halaman utama 

Eventbrite.com. 

 

Gambar  2.1 Halaman Utama Eventbrite.com 

 

 Eventbrite.com digunakan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas 

secara gratis terbatas sampai dengan layanan berbayar dengan fitur penuh seperti 
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yang telah disediakan. Eventbrite.com melayani pemesanan tiket, desain 

antarmuka yang sederhana, formal, dan menarik. Eventbrite.com juga 

menyediakan aplikasi mobile dan mengakomodasi untuk perencanaan event.  

Eventbrite.com menyediakan banyak kategori atau topik event dan namun hanya 

memiliki antarmuka sesuai yang telah ditentukan dengan pilihan warna yang 

berbeda.  

Kelebihan utama dari Evenbrite.com adalah pengelolaan dan penjualan 

tiket, serta pelaporan yang sangat baik. Gambar 2.2 merupakan fitur pelaporan 

promosi dan penjualan tiket. Fitur pelaporan yang disediakan berdasarkan help 

pada eventbrite.com, memiliki kemampuan melakukan tracking seberapa banyak 

dikunjungi atau klik oleh pengunjung, penghitungan penjualan tiket, data kontak 

pembeli tiket, dan dapat mengubah tampilan laporan dari data angka menjadi 

grafik, diagram, dan chart. Eventbrite.com juga memiliki fitur bookmark pada 

setiap publikasi event untuk masing-masing member eventbrite.com yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. Kekurangan Evenbrite.com untuk saat ini adalah 

belum adanya fasilitas tanya jawab atau diskusi yang baik dengan pihak 

penyelenggara dan calon peserta lainnya, komentar yang terhubung dengan 

facebook untuk tanya jawab pengguna dan pihak Eventbrite.com, komunikasi 

dilakukan dengan dengan mengirimkan pesan pribadi kepada penyelenggara 

melalui fitur yang disediakan Eventbrite.com, belum adanya kalender acara yang 

diikuti maupun belum diikuti, serta belum terdapat fasilitas unggah video atau 

foto. Komunikasi dilakukan dengan menghubungi langsung pihak penyelenggara. 

Sosial media Facebook disediakan untuk melihat teman yang telah mengikuti 

suatu acara yang terdapat di Evenbrite.com. 

 



11 

 

 

 

Gambar  2.2 Fitur Pelaporan Promosi dan Penjualan Tiket 

 

 

Gambar  2.3 Fitur Bookmark Pada Eventbrite.com 

 

2. Fitur Event Pada Facebook  

Facebook menyediakan fitur event yang berupa live event dan event untuk 

publikasi. Berikut fitur yang terdapat pada live event: 

1. Live event tersebut merupakan fitur yang terdapat pada halaman user, 

untuk melakukan update status berupa event yang sedang diikuti 

(gambar 2.4 a).  
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2. Difungsikan untuk melakukan pemberitahuan atau update status 

dengan informasi event yang sedang diikuti. 

3. Terdapat kategori saat akan melakukan posting live event (gambar 2.4 

b). 

4. Live event tersebut memiliki desain antar muka yang sederhana, 

menarik, dan hasil posting memiliki desain yang mudah dipahami, 

namun jika ditampilkan pada mobile web desain kurang menarik, 

kategori tidak dimunculkan, hasil posting tidak dimunculkan secara 

langsung di timeline user. Hasil pembuatan informasi live event yang 

sedang dilakukan ditampilkan pad halaman home (gambar 2.4 c) dan 

pada halaman pengguna (gambar 2.4 d). 

 

 

(a) 
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(b) (c) 

 

(d) 

Gambar  2.4 (a) Mengunggah info live event. (b) Kategori Live Event. (c) 

Hasil unggah event pada halaman home. (d) Hasil posting event pada 

halaman user. 

 

Berikut fitur yang disediakan facebook yang digunakan untuk event 

publikasi: 
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1. Gambar 2.5 merupakan antarmuka berbentuk kalender event (event 

calendar) dengan data berupa event-event yang disimpan pengguna. 

 

Gambar  2.5 Kalender Event 

2. Dapat melakukan undangan ke pengguna lain, komentar, dan polling. 

3. Terdapat informasi tanggal, jam, suhu, cuaca, dan peta yang 

disediakan untuk menunjukan lokasi event. 

4. Dapat melakukan ekspor event jika berlaku sebagai pengguna yang 

membuat event menjadi file yang berekstensi .ics. 

5. Fitur event dapat dilakukan juga pada pengguna yang terhubung 

didalam satu group. 

6. Memiliki tampilan yang mudah dipahami, namun belum 

menempatkan video atau foto yang diunggah ke dalam 

pengelompokan yang lebih rapi, dan gambar 2.6 berikut merupakan 

format bentuk antarmuka yang sama untuk semua event. 

 

Gambar  2.6 Antarmuka Event 
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7. Pendataan pengguna lain yang mengikuti event hanya sebatas akun 

pengguna facebook tersebut, sehingga tidak tersedia pencatatan secara 

langsung tentang data diri peserta.   

8. Belum tersedia fitur untuk melakukan pembuatan informasi ke twitter 

dari sebuah group.  

Berikut ulasan detil fitur kalender event pada facebook terkait dengan 

publikasi event: 

1. Kalender event pada facebook dapat melakukan sinkronisasi ke 

kalender google, aplikasi mobile phone seperti blackberry 

calendar atau iCal. 

2. Antarmuka kalender event berurutan mulai bulan yang sedang 

berjalan dan bulan-bulan berikutnya tanpa menggunakan paging 

content. Gambar 2.7 merupakan antar muka perpindahan kalender 

per bulan. 

 

Gambar  2.7 Perpindahan Kalender Event Facebook Per Bulan 

3. Menampilkan informasi ulang tahun pengguna facebook lainnya 

yang sudah terkoneksi satu sama lain. Memiliki antarmuka 

sederhana, hanya menampilkan penanda icon pengguna dan pop up 

informasi ulang tahun berupa nama dan usia pengguna facebook 

teman yang terhubung. Gambar 2.8 merupakan antarmuka 

Kalender Event menampilkan informasi ulang tahun pengguna 

facebook.  
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Gambar  2.8 Kalender Event Menampilkan Informasi Ulang Tahun 

4. Memiliki kemampuan menampilkan semua event per minggu saat 

di tekan pada satu hari, namun tidak dapat menampilkan rentang 

lama acara berlangsung dalam hitungan hari pada setiap event, 

serta tidak dapat menampilkan tampilan agenda dalam rentang 

satu minggu dengan jam pelaksanaan, atau dalam satu hari 

berserta jam pelaksanaan. Gambar 2.9 merupakan tampilan popup 

informasi event yang terhubung pada setiap pengguna facebook 

dari event per minggu. 

  

Gambar  2.9 Popup Informasi Event Kalender Event Per Minggu 

5. Tidak dapat menampilkan informasi event dalam satu group 

facebook pada kalender pengguna, apabila pengguna tidak 

mendapatkan undangan ke dalam informasi posting event tersebut. 

6. Kalender event menampilkan semua event yang dibuat dan diikuti 

pengguna, maupun event  yang dibuat oleh pengguna lainnnya. 

Kalender berpotensi terjadi terlalu banyak data event yang muncul 

di kalender.  

7. Kalender tidak ditujukan untuk menampilkan event dan agenda 

yang diikuti saja agar lebih efisien, karena semua publikasi event 
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sudah dimuat pada halaman timeline events upcoming pada setiap 

halaman pengguna atau event timeline pada setiap group facebook. 

8. Memiliki kemampuan untuk membuat publikasi event langsung 

pada halaman kalender, namun tidak memiliki fitur untuk memilih 

kategori event di dalam form tersebut. Pada fitur ini menggunakan 

antarmuka umum yang dapat berlaku untuk semua event dan 

terdapat fitur pembatasan privacy publikasi tersebut ditampilkan, 

seperti pada Gambar 2.10. 

 

Gambar  2.10 Fitur privasi publikasi ditampilkan 

9. Facebook menyediakan fitur notifikasi untuk memberikan 

informasi batas waktu akan berlangsungnya event, namun kalendar 

tidak dapat menampilkan kelanjutan agenda dari suatu event. 

10. Kalendar tidak menampilkan rentang jam berlangsungnya suatu 

event. 

 

3. MyPunchbowl.com 

MyPunchbowl.com merupakan web untuk publikasi terbaik pada 2011 

oleh web Top Ten Reviews dengan tema Party Planning Services Review dengan 

fitur yang sangat banyak untuk memfasilitasi kebutuhan publikasi. Gambar 2.11 

merupakan halaman utama dari MyPunchbowl.com. Web tersebut gratis dan 

memiliki fitur berbayar untuk penggunanya. Fitur yang disediakan yaitu memuat 

sangat banyak kategori event, data waktu pelaksanaan kegiatan, pengguna dapat 
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melakukan pemilihan tema antarmuka publikasi berdasarkan tema yang 

disediakan,  dapat melakukan perencanaan tentang apa saja yang akan dilakukan 

dalam event tersebut oleh pengelola event, dapat melakukan undangan ke sosial 

media facebook, twitter serta berbagi tautan event yang telah dibuat, terdapat 

fasilitas peta lokasi, dapat mengunggah foto maupun video setelah event selesai, 

dan terdapat fasilitas saran rencana event. Desain antarmuka MyPunchBowl.com 

sangat sederhana, namun memiliki kompleksitas fitur membuat kesan menjadi 

kurang menarik. Layanan ini saat ini tidak terdapat laporan yang lengkap 

berdasarkan data hasil event yang telah dilakukan. MyPunchBowl.com saat ini 

juga belum memiliki antarmuka untuk mobile web.  

 

Gambar  2.11 Halaman utama Web MyPunchbowl.com 

 

2.5 Rangkuman Fitur Sistem Informasi Event 

Tabel 2.1 berikut merupakan rangkuman fitur dari Sistem Informasi Event, 

berdasarkan parameter Party Planning Services Review oleh Web Top Ten 

Reviews pada maret 2011: 

Tabel 2.1 Review Fitur Party Planning Services 

No Parameter MyPunchbowl Eventbrite Facebook Event 

A Services Offered    

1 Celebration reminders 
 

 
 

2 Online invitations 
   

3 Paper invitations 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Parameter MyPunchbowl Eventbrite Facebook Event 

A Services Offered    

4 Party ideas 
 

  

5 Party supply shopping 
 

  

6 Personalized web page 
  

 

7 Potluck list 
 

  

8 Video invitations Khusus  

e-cards 

 
 

B Tools    

1 Address book 
  

*info akun user fb 

2 Articles 
 

  

3 Budget estimator  
 

 

4 Calendar  
 

 
 

5 Checklist 
 

  

6 Drink calculator    

7 Food calculator    

8 Guest polling 
 

 
 

9 Invite customization 
   

10 Photo uploading 
   

11 Social network linking 
  

 

C Extras    

1 Charity registry    

2 Customizedt-shirts 
 

  

3 Timeline planner 
 

  

4 Gift registry 
 

  

5 Gift shopping 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Parameter MyPunchbowl Eventbrite Facebook Event 

C Extras    

6 Party favors 
 

  

7 Personalized candy 
 

  

8 Recipes 
 

  

9 Thank you notes 
 

  

10 Vendor lists 
 

  

D Invite Options    

1 Photo uploading 
 

 
 

2 Event fund 
 

  

3 Guest-to-guest 

communication 

 
 

 

4 Import address book 
  

 

5 Music playlist    

6 Print invite mailing service    

7 Text reminders for guests    

8 URLcustomization  
 

 

E Community    

1 Blog(s) 
  

 

2 Facebook 
  

 

3 Forums 
 

  

4 Newsletter  
 

 

5 Twitter 
  

 

F Help & Support    

1 Chat support   
 

2 Email support 
  

 

3 Online help section 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Parameter MyPunchbowl Eventbrite Facebook Event 

F Help & Support    

4 Phone support  
 

 

G Site Design    

1 Advanced search options  
 

 

2 Registration required 
  

 

3 Secure site server 
  

 

H Account Information    

1 Email required 
   

2 Membership upgrades 
  

 

3 Password protected 
   

I Payment Methods    

1 Check     (2014)  

2 Credit Card 
   (2014)  

3 PayPal 
   (2014)  

J Fitur Baru mulai 2014    

1 Report and tracking : sell 

ticket & audience 

   

2 Language Support    

3 Mobile web / App Web    

4 Map / Direction 
   

 

2.6 Ulasan Publikasi Pada Bewara 

Berikut merupakan data untuk dikembangkan dalam mengunggah 

publikasi. Data tersebut memiliki komponen informasi didalamnya. Komponen 

infomasi dalam sebuah publikasi biasanya secara lengkap memiliki komponen 

Poster, Kategori Event, Judul Event, Video Terkait Event, Deskripsi Event, Kuota 

Pendaftar, Pengisi Event, Tempat Pelaksanaan, Jadwal Agenda Event, Tambah 
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Agenda, Informasi File, Tambahan Informasi, Biaya Mengikuti Event, Nama 

Penyelenggara, Tautan (URL) Penyelenggara. Berdasarkan komponen tersebut 

apabila publikasi dilakukan dengan masukan data pada semua komponen, maka 

publikasi disebut publikasi dengan format lengkap. Sedangkan publikasi yang 

tidak menggunakan semua komponen tersebut, maka disebut dengan berbagi 

tautan, namun publikasi ini mengharuskan mengisi tautan dan terdapat 

pembatasan fitur, yaitu tidak adanya penambahan agenda dan laporan.  

Berikut data yang dikumpulkan dengan pembagian jenis data publikasi 

dari Group Bewara Facebook: 

Tabel 2.2 Data Event di Bewara 

No Sumber Perihal Konten Data Publikasi 

Lengkap Tautan 

1 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/events/ 

 Ya  

2 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/536352 

903162934/ 

Proyek Sains OSN 

(Olimpiade Sains 

Nasional) 

Pertamina. 

Ya  

3 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/49 

4633727334852 

Open Class 

Intelligence Game 

Development with 

J2ME 

Ya  

4 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/496906 

863774205/ 

Training GIS Ya  

5 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/487641 

201367438/ 

Technical Meeting 

Open Recruitment 

Laboratorium 

SIRKEL 

 Ya 

6 

 

https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/498894 

876908737/ 

Tes Wawancara 

Open Recruitment 

Laboratorium 

SIRKEL 

Ya  

7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3

31800386993691&set 

=gm.538655396266018&type=1 

Workshop PKM 

UII 

Ya  



23 

 

 

 

Tabel 2.2 Lanjutan 

No Sumber Perihal Konten Data Publikasi 

Lengkap Tautan 

8 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/527416 

874056537/ 

OSN Pertamina 

Proyek Sains - 

Aplikasi 

Perangkat Lunak 

 Ya 

9 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/525085 

044289720/ 

Registrasi 

Gemastik 

 Ya 

10 

 

https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/500355 

030096055/ 

Informasi untuk 

peserta Battle for 

Gemastik  

Ya Ya 

11 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

0202861264472545& 

set=gm.535402873257937&type=1 

Simulasi 

Kompetisi 

Keamanan 

Jaringan 

Ya  

12 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

0202264826169138& 

set=gm.495772810554277&type=1 

Battle for 

Gemastik 

Ya  

13 

 

https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/505112 

306286994/ 

Buka Bersama 

Keluarga Teknik 

Informatika UII 

Ya  

14 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

0202264826169138& 

set=gm.495772810554277&type=1 

Battle for 

Gemastik  (B4G) 

Ya  

15 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3

83286491820281&set 

=gm.542859675845590&type=1 

Agenda kegiatan 

Jurusan Teknik 

Informatika 

 Ya 

16 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5

63110283798069&set 

=gm.505545762910315&type=1 

Kegiatan mengajar 

untuk guru-guru 

SD 

Ya  
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Tabel 2.2 Lanjutan 

No Sumber Perihal Konten Data Publikasi 

Lengkap Tautan 

17 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3

20315098142220&set 

=gm.527893734008851&type=1&theater 

Seminar Nasional 

Informatika Medis 

2014 

Ya  

18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

0203269568963609& 

set=gm.543026832495541&type=1 

Pendaftaran SEIP 

 

Ya  

19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3

77165649099032&set 

=gm.536014386530119&type=1 

Pendampingan 

DPA kepada para 

anak wali 

 

Ya  

20 www.facebook.com/groups/bewara.inf.uii/per

malink/5482063 

61977588 

Event musik 

KOSMIK 

 

Ya  

21 

 

www.facebook.com/groups/bewara.inf.uii/per

malink/5493413 

91864085 

Tawaran Ide 

terkait Event 

Indosat Wireless 

Innovation Contes 

(IWIC) 2014 

Ya  

22 

 

www.facebook.com/photo.php?fbid=6946892

57253431&set=gm 

.551234335008124&type=1 

Android Medical 

Application 

Development 

Contest #2 

Ya  

23 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

0152675331423756& 

set=gm.542961152502109&type=1 

Tiga info 

mengenai 

kompetisi di bulan 

September 

 Ya 

24 https://www.facebook.com/groups/bewara.inf.

uii/permalink/540627 

302735494/ 

Penjelasan studi 

Kyushu Institute 

of Technology 

 Ya 

 

 


