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Perusahaan merupakan bagian kecil dari sebuah ekosistem besar dalam suatu 

industri. Keterkaitan antara kondisi lingkungan perusahaan berbanding lurus 

dengan kondisi dalam internal perusahaan. Banyak dari pelaku usaha yang 

membangun perusahaan nya tanpa menganalisa terlebih dahulu bfagaimana 

lingkungan eksternal bisnis nya saat ini sehingga terlambat dalam membangun 

strategi bisnis yang sesuai kondisi terkini sebuah industri. Perubahan tren di 

lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk terus 

merumuskan strategi keberlanjutan perusahaannya (Istiawati 2014). 

Seperti yang terjadi pada industri media luar ruang di DKI Jakarta dimana 

mulai tahun 2016, media luar ruang di DKI Jakarta hanya akan diijinkan dalam 

bentuk large electronic display atau LED (Rahadian 2015). Kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini bertujuan untuk merapikan dan 

membentuk estetika kota Jakarta. Kondisi eksternal dalam industri media luar 

ruang inilah yang mulai mengancam keberlangsungan pelaku bisnis media luar 

ruang di DKI Jakarta.   

Permasalahan lain  yang sebenarnya muncul dari kondisi internal perusahaan 

adalah  hampir seluruh pelaku bisnis media luar ruang di DKI Jakarta hanya 

mengembangkan bisnisnya dengan satu produk dominan yaitu billboard. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Fakta (2015), tipe iklan media luar ruang yang 

paling banyak dijumpai di DKI Jakarta adalah billboard yaitu sebesar 53 persen, 

lalu berikutnya adalah videotron sebesar 23 persen, pada bangunan dan kios 

sebesar 23 persen dan sisanya adalah tenda, spanduk dan lain lain sebesar 9 

persen. Ketika seluruh pelaku bisnis media luar ruang di DKI Jakarta hanya 

berkompetisi di satu produk yang sama yaitu billboard, maka keberlangsungan 

industri media luar ruang di DKI Jakarta akan menjadi ancaman. Selain itu, 

pesatnya e-commerce dalam pergerakan ekonomi saat ini menjadikan perusahaan 

yang belum bergerak dengan e-commerce kesulitan dalam meningkatkan 

penjualannya (Sutano 2015). Kondisi industri seperti inilah yang seharusnya 

segera ditindaklanjuti oleh para pelaku bisnis media luar ruang di DKI Jakarta.  

Menurut David (2011), semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan 

dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau 

lemahnya dalam semua area bisnis.Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan 

dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi 

dasar untuk penetapan tujuan dan strategi.Tujuan dan strategi ditetapkan dengan 

maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Jika pelaku 

bisnis media luar ruang mampu menganalisis dengan baik kondisi industri saat ini 

maupun yang akan datang, maka resiko yang didapat bisa diminimalisir dengan 

strategi yang tepat dan tepat sasaran. 

Media luar ruang adalah media iklan yang sering digunakan untuk 

membangun atau mengenalkan sebuah produk, dengan lebih efektif dalam 

membangun cakupan pengaruh iklan yang lebih luas dengan frekuensi tayang 
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iklan yang tinggi. Media luar ruang merupakan media iklan paling menarik karena 

mampu mencapai objek iklan yang lebih banyak bepergian daripada tinggal di 

rumah (Francese 2003). Selain itu menurut Kasali (1992), industri media luar 

ruang adalah suatu industri besar yang melibatkan banyak tenaga spesialis seperti 

bina usaha, perizinan, teknis pemasangan, perawatan dan pengawasan, dalam segi 

teknis antara lain akan melibatkan ahli kontruksi, teknik sipil, arsitektur, 

pertamanan, desainer dan lain sebagainya. Dengan konsep mengikuti mobilitas 

pengguna ruang publik, industri media luar ruang memiliki peluang yang besar 

untuk terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. 

Dalam  industri media luar ruang, produk yang ditawarkan cukup variatif 

yaitu baliho, video tron, LED, umbul-umbul, papan iklan, baliho, spanduk atau 

umbul-umbul, balon udara, videotron, kiosk, dan painted walls. Selain itu media 

luar ruang memiliki tiga keunggulan dibandingkan dengan media iklan yang lain 

yaitu memiliki frekuensi tinggi dalam menyampaikan iklan berkali kali kepada 

masyarakat tanpa menambah biaya lain-lain. Kedua, relatif dapat menjangkau 

setiap elemen masyarakat. Klien yang memilih media luar ruang seperti Billboard 

cenderung lebih mudah dalam berkreasi dan menyampaikan pesan dalam setiap 

iklan yang ditampilkan. Ketiga, media luar ruang didukung oleh lokasi strategis 

dimana titik-titik iklan yang dipasang dapat ditempatkan sedekat mungkin dengan 

konsumen inti yang ada dalam lingkungan bisnis seperti Jalan Jenderal Sudirman, 

Jakarta (Charles 2006). Beragam keunikan iklan media luar ruang mampu 

menjadikan nya eksis dalam industri periklanan hingga saat ini. 

Menurut Smarter (2015), banyaknya keunggulan media luar ruang tersebut 

menciptakan peluang-peluang ekonomi yang cukup besar dalam industri media 

luar ruang. Salah satu faktor pendukung majunya media luar ruang adalah 

mobilitas penduduk yang semakin tinggi di setiap daerah dengan konsep iklan 

yang menyatu dengan ruas jalan, media luar ruang hadir di tengah sibuknya 

jalanan kota. 

 

 
 
Sumber: Smarter (2015) 

Gambar 1 Mobilitas penduduk DKI Jakarta 
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Pada Gambar 1 menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia 

sangat dekat dengan produk media luar ruang. Dengan rata-rata waktu yang 

dihabiskan di perjalanan adalah 1 jam dan total waktu yang dihabiskan di luar 

rumah hampir 11 Jam/hari, iklan seperti billboard dapat menjangkau setiap 

lapisan masyarakat mengikuti pergerakan masyarakat itu sendiri dengan intensitas 

iklan yang berulang-ulang.  

 

 
Sumber: PT. Pariwara Advertising 

Gambar 2 Media luar ruang yang ada di jalan 

 

Namun, dibalik tumbuhnya industri media luar ruang di DKI Jakarta 

terungkap fakta bahwa tidak selamanya media luar ruang mampu menarik 

perhatian penduduk secara mendalam dan jangka panjang. Menurut Ekomadyo 

(2008), iklan media luar ruang memiliki kelemahan yaitu lebih berfungsi sebagai 

pengingat produk bukan untuk menjelaskan produk lebih detail. Selain itu target 

konsumen yang tidak selektif dan tidak fokus didukung dengan durasi iklan yang 

hanya 7-10 detik menjadikan media luar ruang belum maksimal dalam 

menyampaikan produk yang diiklankan.  
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Sumber: Smarter (2015) 

Gambar 3 Penilaian iklan luar ruang di mata penduduk DKI Jakarta 
 

Hasil riset pada Gambar 3 menyimpulkan bahwa Penduduk DKI Jakarta 

menilai kehadiran media luar ruang hanya sebagai bagian variasi iklan yang ada 

dan tidak bisa dihindari. Mobilitas yang tinggi ternyata bukanlah patokan utama 

untuk mengukur efektivitas sebuah iklan media luar ruang. Banyak penduduk 

DKI Jakarta hanya mengetahui dan melihat, namun hanya sebagian kecil yang 

menyukai sebuah iklan media luar ruang. Pada Gambar 3 dapat disimpulkan 

bahwa billboard sebagai media luar ruang yang paling banyak hanya memiliki 

prosentasi disukai sebesar 39.7 persen. Hal ini dapat menjadi tantangan besar 

dalam industri media luar ruang ketika pada kenyataannya produk media luar 

ruang yang sebenarnya unik dan unggul ternyata belum diterima dengan baik oleh 

para konsumennya. 

Melihat fakta di atas, sudah seharusnya hal tersebut menjadi bahan 

pertimbangan bagi setiap perusahaan media luar ruang di DKI Jakarta untuk mulai 

menganalisis lingkungan bisnis nya baik secara internal maupun eksternal 

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap lingkungan dan 

mampu mengetahui kondisi terkini dalam industri bisnisnya menjadikan pelaku 

usaha berpikir lebih cepat dan tepat dalam menjalankan strategi perusahaannya. 

Menurut Rangkuti (2006), keberhasilan suatu strategi yang telah ditetapkan 

sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategi tersebut dengan 

perubahan lingkungan, pesaing, serta situasi organisasi. hal inilah yang 

menjadikan landasan yang kuat untuk kembali menganalisa strategi bisnis yang 

telah dilakukan oleh PT. Pariwara dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2015.  

PT. Pariwara Advertising merupakan salah satu perusahaan media luar uang 

yang telah lama bergerak di industri media luar ruang DKI Jakarta. Didirikan 

sejak tahun 1978 dengan kapasitas sumber daya dan pengalaman puluhan tahun 

dalam industri, PT. Pariwara Advertising mampu untuk terus tumbuh di tengah 

kondisi industri yang dinamis saat ini. Namun sejak tahun 2013, kondisi PT. 

Pariwara Advertising mulai mengalami hambatan dalam meningkatkan penjualan. 
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Sumber: PT. Pariwara Advertising dan PT. Lestari Cipta Mandiri 

 

Gambar 4 Perbandingan jumlah penjualan PT. Pariwara Advertising  dan   

       PT. Lestari Cipta Mandiri 

 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa terjadi penurunan penjualan yang cukup 

signifikan terjadi pada PT. Pariwara Advertising selama kurun waktu 2012-2015. 

Tercatat pada tahun 2012 nlai penjualan mencapai 31,3 Miliar, namun pada tahun 

2013 terjadi penurunan penjualan dengan selisih sebesar 11 Miliar rupiah menjadi 

20,1 Miliar. Kemudian menurun kembali menjadi 15,7 Miliar pada tahun 2014. 

Sampai dengan tahun 2015, tercatat penjualan yang diperoleh PT. Pariwara 

Advertising hanya sebesar 5 Miliar. Kondisi penjualan yang terus menurun ini 

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan internal bisnis 

PT. Pariwara Advertising salah satunya dengan terjadinya pengurangan karyawan 

untuk menjaga kestabilan bisnis perusahaan. 

Namun penurunan penjualan tidak hanya terjadi pada PT. Pariwara 

Advertising saja, di industri media luar ruang DKI Jakarta hampir seluruh 

perusahaan media luar ruang mengalami kondisi yang sama dikarenakan 

lingkungan eksternal perusahaan yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Terlihat pada Gambar 4, PT. Lestari Cipta Mandiri mengalami penurunan 

penjualan yang sama sampai kurun waktu tahun 2015. Hal ini membuktikan 

bahwa kondisi eksternal di industri media luar ruang DKI Jakarta saat ini, tidak 

hanya mempengaruhi PT. Pariwara Advertising tetapi juga perusahaan lain yang 

memiliki produk hampir sama, yaitu billboard. 

Di lingkungan yang dinamis dan tidak menentu, sebuah perusahaan 

memerlukan perencanaan yang mampu memberikan sarana sistematis untuk 

menganalisis lingkungan, menilai kekuatan organisasi, dan mengidentifikasi 

peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan bersaing (Ginting 

2006). Penyusunan sebuah rencana manajemen perubahan mutlak dilakukan agar 

perusahaan dapat memperbaiki kondisi perusahaan saat ini (Irawan 2014). Oleh 

karena itu dibutuhkan strategi bisnis yang tepat sesuai dengan kondisi internal dan 
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eksternal perusahaan, agar strategi tersebut mampu membuat PT. Pariwara 

Advertising tetap eksis di industri media luar ruang DKI Jakarta. 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan  uraian di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang sedang 

dihadapi oleh PT. Pariwara Advertising yaitu: 

1. Bagaimana kondisi internal dan eksternal PT. Pariwara Advertising di 

industri media luar ruang DKI Jakarta saat ini? 

2. Bagaimana strategi bisnis PT. PariwaraAdvertising dalam membangun 

keberlanjutan bisnis di masa depan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian ini antara lain: 

1. Memaparkan gambaran umum PT. Pariwara Advertising dan strategi 

bsinis saat ini 

2. Menganalisis kondisi internal dan eksternal PT. Pariwara Advertising di 

industri media luar ruang DKI Jakarta. 

3. Rekomendasi strategi bisnis yang tepat untuk PT. Pariwara Advertising di 

industri media luar ruang DKI Jakarta. 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Pariwara Advertising, mendapatkan solusi terbaik berupa 

rekomendasi akademis tentang bagaimana memformulasikan strategi yang 

tepat untuk perusahaan sesuai dengan kondisi industri media luar ruang di 

DKI Jakarta 

2. Bagi perusahaan media luar ruang lain nya, mendapatkan rekomendasi 

bagaimana menganalisa industri media luar ruang di DKI Jakarta 

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi referensi untuk meneliti 

perusahaan media luar ruang di kota lain atau pada skala industrinya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup PT. Pariwara Advertising. 

Fokus penelitian adalah bagaimana memformulasikan strategi perusahaan agar 

mampu menghadapi perubahan industri media luar ruang di DKI Jakarta. 

 

 

 




