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ABSTRAK 

Usaha photography pada umumnya memiliki manajemennya masing-masing 

dalam mengelola, mempertahankan serta mengembangkan usahanya agar tetap 

eksis dan dikenal oleh khalayak ramai. Dengan melakukan berbagai manajemen 

pemasaran, mulai dari media sosial hingga media cetak dengan tujuan menarik 

minat orang sebanyak-banyaknya agar usaha jasa photographynya dapat terus 

eksis dan berkembang. Seperti yang dilakukan oleh Fatahillah Ginting 

Photography. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui manajemen 

pemasaran yang diterapkan oleh fatahillah ginting photography untuk 

mempertahankan eksistensi usaha photographynya dalam menghadapi masa 

pandemi covid-19 dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh 

fatahillah ginting photography pada saat masa pandemi covid-19 berlangsung. 

Penelitian ini menggunakan Teori Bauran komunikasi pemasaran dengan 

terkhusus melihat dari Advertaising (periklanan) dan Public Relations (hubungan 

masyarakat).Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif 

dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi 

dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah founder, owner, brand 

communication, account executive dan marketing dari fatahillah ginting 

photography. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Manajemen komunikasi 

pemasaran fatahillah ginting photography dalam mempertahankan eksistensi di 

masa pandemi covid-19 pada elemen komunikasi pemasaran dimana garis 

besarnya terdiri dari advertaising (periklanan) melalui Instagram, Youtube dan 

Neon Box dan public relation (hubungan masyarakat) yang dilakukan oleh 

founder, owner, brand communication, account executive, marketing dan seluruh 

karyawan dari fatahillah ginting photography. Adapun kendala yang dialami 

fatahillah ginting photography dalam mempertahankan eksistensinya di masa 

pandemic covid-19 yakni adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang 

berlangsung di kota Medan dan dikota-kota lainnya sehingga tidak ada acara-

acara besar baik itu wedding atau nonwedding yang berlangsung saat pandemi 

covid-19 berlangsung.  

KATA KUNCI :  Manajemen Komunikasi, Komunikasi Pemasaran, ,Bauruan 

Pemasaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan 

sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi manajemen sangat diperlukan agar tujuan dari usaha yang dijalankan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebuah perusahaan semestinya memiliki 

sebuah manajemen guna menjalankan usaha yang dilakukan oleh perusahaannya 

agar berjalan dengan semestinya serta dapat mempertahakan kestabilan usaha 

yang telah dijalankan. Teknik pemasaran yang tepat tidak dapat jalan tanpa 

adanya komunikasi yang baik dari perusahaan yang nantinya akan disampaikan 

pada konsumen, karena komunikasi dan pemasaran merupakan hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Komunikasi sendiri memegang peran yang besar dalam proses 

pertukaran pesan dari seorang komunikator kepada komunikan.  

Komunikasi merupakan salah satu media dalam menarik minat konsumen, 

serta dapat menjadi media informasi kepada konsumen guna memperkenalkan 

produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan agar dapat mencapai target pasar 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh owner, team marketting dan brand 

communication dari perusahaan Fatahillah Ginting Photography tersebut.  

 Komunikasi pemasaran adalah komponen penting pada sebuah badan usaha, 

sebab dari komunikasi pemasaran perusahaan dapat memperkenalkan produk 

yang dihasilkan dan merencanakan bagaimana manajemen komunikasi pemasaran
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dapat dijalankan agar bisa menghasilkan target penjualan yang telah ditetapkan. 

Sebuah perusahaan pasti membutuhkan komunikasi pemasaran dalam 

memasarkan produk ataupun jasa kepada target pasar yang telah di rencanakan 

sebelumnya. Usaha photography hingga kini terus mengalami perkembangan 

yang pesat. Banyak vendor-vendor photography bermunculan, khusunya di Kota 

Medan. Fatahillah Ginting Photography merupakan salah satu vendor yang 

menyediakan jasa photography dan telah berdiri sejak tahun 2015 di Kota Medan.  

Sejak tahun 2020 kehidupan masyarakat diseluruh dunia berubah karena 

munculnya wabah virus yang dikenal dengan virus covid-19 atau virus corona. 

Penyebaran dan penularan virus covid-19 ini terjadi begitu cepat sehingga 

membuat masyarakat mudah terinfeksi satu sama lain (Lubis, Hidayat, dan 

Hardiyanto, 2021). Dalam mempertahankan eksistensinya Fatahillah Ginting 

Photography terus melakukan berbagai inovasi-inovasi dalam mengembangkan 

produk usaha industri kreatifnya agar usaha jasa photography yang dijalankan 

terus berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat luas terkhusus 

masyarakat yang berada di Kota Medan.  

Saat Pandemi Covid-19 mulai merebak di Kota Medan usaha photography 

mulai merasakan dampak dari Pandemi tersebut. Dampak tersebut juga di alami 

oleh Fatahillah Ginting Photography, banyak klien yang sebelum terjadinya 

Pandemi Covid-19 telah menetapkan tanggal dengan Fatahillah Ginting 

Photography untuk melakukan sesi foto. Namun, setelah terjadinya Pandemi 

Covid-19 di Kota Medan klien yang sebelumnya telah menetapkan tanggal untuk
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 melakukan sesi foto harus merubah tanggal sesi foto tersebut karena adanya 

beberapa peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait adanya Pandemi Covid-19 di Kota 

Medan.  

1.2 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitiannya dari seluruh elemen 

pada teori bauran pemasaran, penulis hanya mengambil 2 elemen saja yaitu 

Advertising (Periklanan) dan Public Relation (Hubungan Masyarakat). 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada tulisan ini adalah : 

“Bagaimana manajemen komunikasi pemasaran Fatahillah Ginting Photography 

dalam mempertahankan eksistensi di Masa Pandemi Covid-19?”. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian pada tulisan ini adalah : 

a) Untuk mengetahui manajemen pemasaran apa yang diterapkan oleh 

Fatahillah Ginting Photography dalam mempertahankan eksistensi di 

masa Pandemi Covid-19 

b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Fatahillah 

Ginting Photography dalam menjalankan manajemen komunikasi 

pemasarannya. 
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Adapun Manfaat Penelitian pada tulisan ini adalah : 

a) Kegunaan Teoritis 

Untuk menerapkan ilmu yang diterima oleh penulis selama menempuh 

pendidikan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan 

menambah pengetahuan mengenai komunikasi dalam Manajemen 

Pemasaran. 

b) Kegunaan Praktis  

Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi penyedia jasa photography di Kota Medan guna 

mempertahakan eksistensinya dalam dunia industri kreatif.  

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I :  Bab ini berisikan Pendahuluan yang menguraikan Latar 

Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta sistematika 

penulisan.   

BAB II  : Bab ini berisikan Uraian Teoritis yang menjelaskan tentang 

Manajemen, Komunikasi, Pemasaran, Komunikasi Pemasaran, 

Fotografi, dan Bauran Pemasaran.  

BAB III : Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangaka 

Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Lokasi Waktu Penelitian, dan Deskripsi Ringkas Objek 

Penelitian. 
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BAB IV : Bab ini penulis menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

selama melakukan penelitian.  

BAB V : Bab ini menguraikan Simpulan dan Saran dari penulis. 
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BAB II  

URAIAN TEORITIS 

2.1 Defenisi Manajemen  

Menurut Mary Parker Follet dalam buku Pengantar Manajemen (Sule dan 

Saefullah, 2015) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui 

orang lain. Management is the art of getting things done through people. Adapun 

maksud dari hal yang harus diselesaikan adalah segala sesuatu yang perlu 

dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Tujuan tersebut sangat 

beragam, tergantung dari jenis sebuah perusahaan atau organisasi. dalam 

kaitannya dengan hal ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Fatahillah Ginting 

Photoghraphy yaitu mempertahankan eksistensi di masa pandemic covid-19. 

Menurut Nickels and McHugh dalam buku Pengantar Manajemen (Sule dan 

Saefullah, 2015) manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, orang-orang dan sumber daya 

organisasi lainnya. The process used to accomplish organizational goals through 

planning organizang, directing, and controlling people and other organizational 

resources. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis menyimpulklan bahwa 

pada dasarnya manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan 

sesuatu terkait dengan pencapaian suatu tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu 

tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat: 

a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, 

maupun faktor-faktor produksi lainnya.  
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b. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian,  

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.  

2.2 Defenisi Komunikasi 

Menurut Harold Lasswell dalam buku teori komunikasi (Ruliana dan Lestari, 

2019) mengatakan bahwa komunikasi adalah siapa mengatakan apa kepada siapa 

di dalam saluran apa dengan dampak apa (who says what in which channel to 

whom with what effect). Sedangkan Menurut Shannon and Weaver dalam buku 

teori komunikasi (Ruliana dan Lestari, 2019) mereka menggambarkan bahwa 

komunikasi mencakup semua prosedur dengan mana satu pikiran dapat 

mempengaruhi yang lain. Ini, tentu saja, tidak hanya mencakup tulisan dan pidato 

lisan, tetapi juga musik, seni gambar, teater, balet, dan sebenarnya meliputi semua 

perilaku manusia. Dalam teori Shannon  and Weaver ini terlihat bahwa 

komunikasi mencakup semua hal dalam kegiatan manusia. Tidak hanya dalam 

sebuah perusahaan dan organisasi, dalam kegiatan lain sehari hari pun komunikasi 

memiliki peran yang sangat penting.   

2.3 Defenisi Pemasaran  

Pemasaran adalah seluruh kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

serta jasa kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. (Basu 

Swastha (1991) dalam Manajemen Pemasaran (Arianty , Andriany, dan Jasin, 

2015). Pemasaran adalah seluruh kegiatan usaha yang ditujukan untuk
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 merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

serta jasa kepada pasar sasaran agar dapat mencapai  tujuan organisasi (Arianty, 

2019).  Menurut WJ Stanton dalam buku  Manajemen Pemasaran (Warnadi & 

Triyono, 2019) pemasaran adalah system keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan, kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial.  

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan hal untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen melalui 

pembuatan perencanaan, menetapkan harga, promosi dan distribusi barang atau 

jasa, pemasaran juga memperhatikan pihak yang terlibat di dalamnya, yakni 

karyawan, masyarakat, serta lingkungan lainnya.  

2.4 Defenisi Komunikasi Pemasaran 

Menurut  Four As (the American Association of Advertising Agency) dalam 

buku Komunikasi Pemasaran (Hermawan, 2012) Komunikasi Pemasaran adalah 

konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari 

perencanaan komprehensif yang mengkaji peran strategis masing-masing bentuk 

komunikasi misalnya, iklan, respon langsung, promosi penjualan, dan humas 

(hubungan masyarakat) serta memadukannya untuk meraih kejelasan pesan, 

konsistensi, dan dampak komunikasi maksimal melalui keterintegrasian pesan. 

Definisi Komunikasi Pemasaran secara singkat yaitu menyatukan rancangan, 

tindakan dan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing wilayah komunikasi 

pemasaran dan juga memahami konsumen perihal apa yang menjadi 
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tanggapan konsumen. Menurut Prisgunanti dalam buku Komunikasi pemasaran 

terpadu (Priansa, 2017) mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai semua 

elemen promosi dan marketing mix yang melibatkan komunikasi antar organisasi 

dan target audience pada segala bentuknya yang ditujukan untuk performance 

pemasaran.    

Menurut Tjiptono dalam buku Komunikasi Pemasaran Terpadu (Priansa, 

2017) komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi,mempengaruhi/membujuk, dan meningkatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, memberi, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.  Menurut 

Leith dan morison (Sari & Anshori, 2021) komunikasi pemasaran dapat dikatakan 

berhasil bilamana melakukan tiga langkah berikut, segmentasi, targeting, dan 

positioning.  

Menurut keller and kotlen dalam  buku  manajemen  komunikasi pemasaran 

2021 (Banjarnahor et al., 2021) komunikasi pemasaran memungkinkan 

perusahaan menghubungkan merek yang mereka miliki terhubung dengan orang, 

tempat, acara, pengalaman, perasaan, dan hal  lainnya. Pemasar dapat 

berkontribusi dengan ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan 

konsumen dan menciptakan citra merk, serta meningkatkan jumlah penjualan 

sekaligus memengaruhi nilai saham. Selain itu komunikasi pemasaran bertujuan 

untuk mencapai tiga tahap perubahan perubahan yang ditujukan kepada konsumen 

(Mardiana (2013) dalam buku manajemen komunikasi pemasaran (Banjarnahor et 

al., 2021).  
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2.5 Defenisi Fotografi 

Kata Photography (fotografi) berasal  dari bahasa yunani yang terdiri dari dua 

kata Photo yang berarti sinar dan Graphos yang berarti menggambar. Jadi 

Photography dapat diartikan sebagai menggambar dengan cahaya, jika kita 

ibaratkan fotografi dengan melukis, dalam fotografi kita menggunakan kamera 

dan lensa sebagai alat lukisnya (brush/kuas), film dan sensor digital sebagai 

kanvas/kertas dan cahaya sebagai catnya. Penyebutan istilah fotografi sendiri, 

yang dapat dilacak dari catatan paling awal dilakukan oleh Hercules Florence. 

Pelukis dan penemu asal Prancis ini pada 1834 menulis dalam buku hariannya 

kata Photographie untuk menggambarkan proses tersebut. Namun yang membuat 

kata Photography dikenal dunia itu, setelah Sir John Herschel memberikan kuliah 

di Royal Society of London pada 14 Maret 1839 (Burhanuddin, 2014). Dalam 

buku lain juga menjelaskan bahwa Fotografi (photography) berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu dari kata photos (cahaya) dan graphien  (menggambar). fotografi 

secara umum dapat diartikan menggambar dengan cahaya. Dunia fotografi tidak 

bisa lepas dari pencahayaaan. Tanpa cahaya seorang fotografer tidak akan dapat 

mengambil gambar dari proses pemotretan (setiadi, 2017). 

2.6  Defenisi Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran adalah kombinasi yang saling berhubungan serta 

memungkinkan perusahaan mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target. 

Tujuan dari membuat bauran pemasaran yakni agar perusahaan dapat menerapkan 

strategi serta dapat menempatkan produknya sesuai dengan keinginan pasar. buku 

Manajemen Pemasaran (Arianty , Andriany, dan Jasin, 2015).
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Bauran pemasaran merupakan empat komponen dalam pemasaran yang terdiri 

dari enam (6) elemen,yakni : 

1. Advertising (Periklanan) dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 

komunikasi non personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau 

ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Suatu iklan 

melibatkan media massa dan media sosial (Tv, Radio, Majalah, Koran, 

Platform Instagram, Youtube, Facebook) yang dapat mengirimkan pesan 

kepada sejumlah besar kelompok individu pada saat bersamaan. 

Perusahaan memasang iklan di media masa dan media social sebab iklan 

di media masa dan media social dinilai efisien dari segi biaya untuk 

mencapai audiensi dalam jumlah besar. Iklan di media masa dan media 

social dapat digunakan untuk menciptakan citra merek dan daya tarik 

simbolis bagi suatu perusahaan atau merek. 

2. Direct Marketting (Pemasaran Langsung) adalah upaya perusahaan atau 

organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon  

pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan atau 

transaksi penjualan. 

3. Interactive/internet marketing (Pemasaran Interaktif) pemasaran 

interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang 

memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi bentuk 

dan isi informasi pada saat itu juga (Real time). 

4. Promotion (Promosi Penjualan) merupakan elemen atau bagian dari 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan 
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konsumennya. Promosi penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu consumer-oriented sales promotion (promosi penjualan 

yang berorientasi kepada konsumen), dan trade-oriented sales promotion 

(promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan. 

5. Public Relation (Hubungan Masyarakat), Menurut Scott Cutlip dalam 

buku Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Morrisan, 2014) 

mendefenisikan humas sebagai the planned effort to influence opinion 

through good character and responsible performance, based on mutually 

satisfactory two-way communications (usaha terencana untuk 

memengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan yang 

bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling 

memuaskan. Menurut (Faustyna, 2017) tujuan dilaksanakannya Public 

Relations adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang kegiatan perusahaan dengan cara mengembangkan sikap saling 

menghargai dan memperoleh opini publik yang mendukung atau  

menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan ke dalam maupun ke 

luar. Publisitas adalah bagian dari tugas seorang Public Relations Officer, 

dan akan efektif jika dilakukan perbaikan pada produk, layanan, 

kenyamanan, keamanan, dan inovasi menu. (Faustyna dan Jumani, 2017). 

6. Personal Selling (Penjualan Personal) merupakan suatu bentuk 

komunikasi langsung antara seorang penjual dengan calon pembelinya. 

Penjualan personal melibatkan kontak langsung antara penjual dan 

pembeli, baik secara tatap muka ataupun melalui alat telekomunikasi 
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seperti telepon. Komunikasi yang bersifat personal dalam penjualan 

memungkinkan pihak penjual menyesuaikan pesan berdasarkan 

kebutuhan khusus. Penjualan personal juga memungkinkan terjadinya 

umpan balik secara langsung dan lebih tepat karena dampak dari 

presentase penjualan yang dilakukan dapat dinilai dari reaksi calon 

pembeli atau pelanggan. Penjualan personal juga dapat ditujukan kepada 

calon pembeli yang dinilai paling potensial dan paling prospektif. 

2.7 Anggapan Dasar 

Anggapan dasar merupakan tanggapan awal yang akan dimiliki oleh peneliti 

sebagai dasar penelitian, supaya peneliti memiliki perkiraan terhadap hasil 

penelitiannya. Adapun anggapan dasar peneliti yaitu : bahwa dengan adanya 

management komunikasi pemasaran dapat mempertahankan eksistensi jasa 

photography pada masa pandemi covid-19. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Studi ini menggunakan penelitian dengan jenis deskriptif  dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut david Wiliams (1995) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Moleong, 2014) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang 

ataupeneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) 

dalam Metodologi Penelitian Kualitatif  (Moleong, 2014) metodologi kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 

mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic 

(utuh).  

Penelitian kualitatif ingin mendeskripsikan suatu fenomena apa adanya atau 

menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang 

sesungguhnya dan dalam konteksnya. Ia tidak boleh digiring oleh ilmu atau teori 

yang dimilikinya dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian 

kualitatif  peneliti tidak boleh memengaruhi situasi dan interaksi sosial antara 

peneliti dan subjek/informan yang diteliti maupun diantara subjek yang diteliti 

sekalipun.dalam penelitian kualitatif juga tidak dikenal populasi dan sampel. Pada  

penelitian kualitatif populasi merupakan wilayah generalisasi penelitian. Selain itu 

dalam penelitian kualitatif peneliti ialah instrument  penelitian. Tujuan utama 
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penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan memungkinkan 

dapat menghasilkan hipotesis baru.  

3.2 Kerangka Konsep  

Kerangka konsep yang penulis rancang pada penelitian ini adalah : 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2022 
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3.3 Defenisi Konsep 

Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka definisi konsep dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Vendor Photography adalah sebuah badan usaha yang menawarkan sebuah 

produk jasa untuk dapat membantu seluruh calon klien yang ingin 

malaksanakan sesi foto pra-nikah, acara pernikahan, foto keluarga dengan 

sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap sesi foto acara tertentu 

(umumnya pembayaran sesuai dengan ketentuan paket sesi foto yang 

dilaksanakan). Fatahillah Ginting Photography adalah salah satu Vendor 

Photography yang berada di Kota Medan yang membutuhkan komunikasi 

pemasaran dalam mempertahankan eksistensinya di masa Pandemi Covid-

19. 

b. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan segala sesuatu yang perlu 

dilakukan dalam rangka mencapai suatu target atau tujuan tertentu, dimana 

tujuannya sangat beragam bergantung pada organisasi  bisnis nya. 

Manajemen sangatlah diperlukan agar tujuan dar sebuah organisaisi atau 

perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

c. Menurut Sendjaja (2002) Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan 

simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain 

lain. Dalam buku Komunikasi Pemasaran (Hermawan, 2012). 

d. Pemasaran adalah suatu kegiatan secara menyeluruh serta terencana 

dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah 
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institusi dalam melakukan usaha agar mencapai tujuan guna memenuhi 

dan memuaskan kebutuhan serta keinginan para konsumen yang dituju 

atau konsumen sasaran (target konsumen).(Morrisan, 2014). 

e. Iklan atau Advertising adalah sebuah bentuk komunikasi nonpersonal 

mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu 

sponsor yang diketahui. Iklan juga merupakan sebuah bentuk promosi 

produk yang paling dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini 

kemungkinan karena daya jangkau iklan yang dapat dibilang cukup luas 

(Morrisan, 2014). 

f. Public Relation (Hubungan Masyarakat) adalah sebuah proses terjadinya 

komunikasi yang banyak digunakan oleh sebuah perusahaan, individu, dan 

organisasi guna membangunhubungan yang saling menguntungkan dengan 

public. Humas setiap organisaisi tentu saja mengharapkan agar informasi 

yang diberikan kepada media massa dapat diberikan. (Morrisan, 2014). 

g. Menurut International Public Relation Association – IPRA, dalam buku 

Komukasi Pemasaran (Hermawan, 2012) Humas adalah fungsi manajemen 

yang memiliki ciri yang terencana dan kontinu melalui organisasi dan 

lembaga pemerintah (public) atau swasta untuk memperoleh pengertian, 

simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada 

hubungannya dengan penelitian opini public di antara mereka.  
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3.4 Kategorisasi Penelitian  

Kategorisasi penelitian penulis jadikan landasan guna melakukan penelitian. 

Sebagai spesifikasinya, penulis akan menjelaskan mengenai manajemen 

komunikasi pemasaran yang meliputi Advertising (periklanan) dan Public 

Relation (hubungan masyarakat).  

Konsep Teoritis Konsep Operasional 

Manajemen Komunikasi Pemasaran 

Fatahillah Ginting Photography Dalam 

Mempertahankan Eksistensi Di Masa 

Pandemi Covid-19 

1. Manajemen Komunikasi Pemasaran 

2. Komunikasi Pemasaran terhadap 

Fatahillah Ginting Photography 

3. Advertising (Periklanan) 

4. Public Relation (Hubungan 

Masyarakat) 

 

3.5 Informan  

Informan adalah seseorang yang mempunyai informasi-informasi serta 

dianggap mampu memberikan informasi yang akurat kepada orang lain perihal 

sebuah objek yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penilitian yang penulis 

lakukan yaitu Pemilik sekaligus pendiri vendor, Brand Comunnication, dan 

Marketting Fatahillah Ginting Photography. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum mencakup 

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti biasanya menggunakan 

lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk validasi temuan. Sumber-sumber 
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data yang berbeda-beda ini kemudian dibandingkan dengan teknik lain dalam 

suatu proses yang disebut triangulasi (Emzir, 2014). 

Teknik pengumpulan data sendiri memiliki tujuan guna memperoleh sebuah 

data melalui beberapa cara yang tepat dengan penelitian, sehingga penulis 

mendapatkan data yang lengkap baik lisan maupun tertulis. Guna memperoleh 

data dan informasi yang mampu digunakan untuk bahan penelitian, Peneliti 

mengumpulkan data melalui cara sebagai berikut : 

3.6.1 Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam merupakan wawancara tanpa sebuah cadangan pilihan 

jawaban dan dilakukan guna mendapat informasi yang di berikan informan. 

Wawancara harus mempunyai tujuan tertentu agar tidak menjadi suatu percakapan 

yang tidak sistematis atau melakukan pengamatan yang tidak mempunyai ujung 

pangkal.  

Wawancara dapat didefininisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang 

diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya (Hasan (1963) dalam 

Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Emzir, 2014). 

3.6.2 Dokumentasi 

Penelitian kualitatif juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab 

pertanyaannya yang terarah. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia 

mencakup budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, 

korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, website, 
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paket orientasi atau rekruitmen, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-

detik pertemuan, menu, dan banyak jenis tertulis lainnya. Dokumentasi sendiri 

digunakan guna mengumpulkan data dan kemudian kita verifikasi. Dokumentasi 

juga digunakan oleh penulis ialah segala bentuk dokumentasi tertulis yang mampu 

digunakan guna melengkapi data lainnya (Emzir, 2014). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sitematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda 

kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri mengenai materi-

materi tersebut dan untuk memungkinkan penulis menyajikan apa yang sudah 

penulis temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, 

penyusunan, dan pemecahaannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, 

perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuaan apa yang penting dan apa 

yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang penulis katakan kepada 

orang lain (Emzir, 2014). 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian  

3.8.1 Waktu Penelitan 

Penelitian ini dilakukan pada Maret 2022 sampai dengan  Agustus 2022 

3.8.2 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini yakni : Fatahillah Ginting Photography : 

Komplek Villla Setiabudi Abadi 2, Jl. Abadi, Tanjung Rejo, Kecamatan. Medan 

Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122 
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3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Fatahillah Ginting Photography 

Fatahillah Ginting Photography merupakan sebuah usaha penyedia jasa 

photography dan videography yang berada di Jalan Komplek Villa Setiabudi 

Abadi 2, Jalan Abadi Tanjung Rejo, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota Medan, 

Sumatera Utara dengan gedung Kantor 2 lantai. Fatahillah Ginting Photography 

sudah berdiiri sejak tahun 2016, yang didirikan oleh Bapak Fatahillah Ginting 

selaku Founder dan Owner dari brand foto dan video Fatahillah Ginting 

Photography. Awal Mula di dirikannya, Fatahillah Ginting Photography hanya 

memiliki 5 orang karyawan, namun hingga saat ini sudah memiliki 23 orang 

karyawan yang menempati posisinya masing-masing baik yang bertugas sebagai 

brand communication, account executive, marketing, team video, maupun team 

foto yang sudah kompeten pada bidangnya masing-masing.  

Hingga saat ini, Fatahillah Ginting Photography  sudah menangani banyak 

client dengan berbagai macam event, baik itu wedding maupun non wedding 

dengan berbagai harga yang ditawarkan. Adapun harga untuk foto  yang 

ditawarkan oleh Fatahillah Ginting Photography dalam event wedding dengan 1 

hari kerja adalah Rp. 8.000.000. Dalam nominal tersebut client sudah 

mendapatkan 1 Photographer, 1 Co-Photographer, 1 Back-up Photographer, 1 

exclusive coffetable album ukuran 20X30, serta foto yang sudah di edit dan file 

original. Untuk harga video Fatahillah Ginting Photography membandrol dengan 

harga Rp. 7.000.000.  Dalam nominal tersebut  client mendapatkan 2 orang 

videographers, 1 crew, serta 1 cinematic video dengan durasi 5-7 menit.  
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Selain harga tersebut, Fatahillah Ginting Photography juga masih banyak 

penawaran lainnya, seperti harga untuk event  Pre-Wedding, Maternity, Acara 

ulang tahun, Wisuda, Tasyakuran dan masih banyak lainnya yang dimana harga 

yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan request dari para client. 

Kantor pemasaran Fatahillah Ginting  Photography menggunakan sebuah gedung 

Ruko 2 lantai yang didalamnya dilengkapi dengan ruang tamu untuk para klien, 

ruang meeting, ruang editing, ruang makan untuk para karyawan,  ruang games 

yang didalamnya tersedia alat permainan seperti play station, serta toilet dan 

dapur. Adapun kantor Fatahillah Ginting Photography tampak pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 3.1. Kantor Fatahillah Ginting Photography. 

 

Sumber : Hasil dokumentasi penulis tahun 2022 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam bab ini, penulis mengemukakan dan membahasnya 

secara analisa dan menyajikan data guna mendukung penelitian ini. Data yang 

disajikan dan dikumpulkan oleh peneliti adalah mengenai manajemen komunikasi 

pemasaran Fatahillah Ginting Photography dalam mempertahankan eksistensi di 

masa Pandemi covid-19. Dalam penelitian ini penulis juga membahas mengenai 

kendala apa saja yang dialami oleh Fatahillah Ginting Photography ketika 

menghadapi masa pandemi covid-19.  

4.1.1 Manajemen Komunikasi Pemasaran Fatahillah Ginting Photography 

Fatahillah Ginting Photography merupakan penyedia jasa photography dan 

videography yang menerima jasa dari dalam kota maupun luar kota. Fatahillah 

Ginting Photography tidak hanya berfokus pada foto-foto wedding saja, tidak 

jarang para client-client menyewa jasa Fatahillah Ginting Photography untuk 

event-event diluar dari wedding seperti birthday party, wisuda, foto keluarga, 

bahkan tidak jarang Fatahillah Ginting Photography turut serta dalam event-event 

pemerintahan yang ada dikota Medan seperti baru-baru ini Fatahillah Ginting 

Photography turut serta dalam event kunjungan kerja yang dilakukan oleh Polda 

Sumatera Utara.  

Walaupun Fatahillah Ginting Photography tidak hanya berfokus dan 

menerima jasa wedding saja, namun Fatahillah Ginting Photography dikenal 

dengan ciri khas dari hasil produk jasanya yaitu hasil foto dan video wedding 
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yang unik dan terlihat mewah. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Fatahillah 

Ginting selaku Founder dan Owner dari Fatahillah Ginting Photography pada 

tanggal 24 juni 2022 “Mulanya Fatahillah Ginting Photography di dirikan dengan 

hanya berfokus pada event-event wedding seperti foto dan video pre-wedding, 

lamaran, tunangan, akad nikah, resepsi pernikahan. namun seiring berjalannya 

waktu kebutuhan akan foto dan video dikalangan masyarakat berkembang, 

keinginan  untuk mengabadikan moment-moment semakin meningkat. maka 

Fatahillah Ginting Photography menyesuaikan kebutuhan para calon customer 

dengan mengembangkan produk jasa foto dan video dengan tidak hanya 

menyediakan jasa pada bidang wedding saja tetapi juga diluar wedding seperti 

acara birthday, maternity, dokumentasi kelahiran bayi, acara adat, dokumentasi 

peresmian semisal wisuda, sumpah dokter, dokumentasi produk makanan seperti 

catering dan lain sebagainya. Namun, saya tetap berusaha semaksimal mungkin 

untuk mempertahankan ciri khas asli dari brand Fatahillah Ginting Photography 

yaitu foto dan video wedding dengan berkesan mewah, unik, dan klasik agar 

Fatahillah Ginting Photography yang saya dirikan sejak 2015 ini dapat terus 

mempertahankan eksistensinya bahkan ketika di landa covid-19 seperti saat ini”.  

Produk jasa dari Fatahillah Ginting Photography termasuk dalam produk 

yang dibutuhkan, karena produk yang dihasilkan berupa foto dan video yang 

berarti produk yang dapat dilihat dan dapat menciptakan rasa puas pada client-

client semisal hasil produk foto pernikahan yang merupakan moment spesial dan 

sacral sekali dalam seumur hidup. Pada era seperti sekarang ini foto dan video 

sudah merupakan kebutuhan bagi beberapa kalangan, setiap moment tentunya 
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ingin diabadikan lewat foto maupun video sehingga usaha jasa Photography dan 

Videography dari Fatahillah Ginting Photography sangat memiliki peluang yang 

cukup besar untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensinya di era 

digital seperti sekarang ini bahkan ketika di masa pandemi covid-19 yang saat ini 

sedang melanda Kota Medan dan Kota-kota lainnya diseluruh Indonesia bahkan 

diluar negeri.  

Manajemen pemasaran yang dilakukan akan berhubungan erat dengan 

komunikasi pemasaran didalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan akan 

tercapai targetnya apabila produk tersebut tepat sasaran sesuai dengan produk 

yang dipasarkan dikalangan masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu 

Sherly Chirtabella  Perangin angin selaku account executive dan marketing dari 

Fatahillah Ginting Photography pada tanggal 22 Juni 2022 “Fatahillah Ginting 

Photography memiliki kualitas yang baik dari setiap hasil foto dan videonya, 

Fatahillah Ginting Photography terus berusaha menciptakan produk foto dan 

video yang modern dengan terus mengikuti perkembangan industri foto dan video 

yang ada diselururuh Indonesia dan juga dari luar Indonesia, masyarakat bisa 

melihat dan menilai sendiri bagaimana kualitas foto dan video dari official 

account Fatahillah Ginting Photography karena saya selaku account executive dan 

marketing terus memposting hasil jepretan foto dan video terbaru dari para 

karyawan Fatahillah Ginting Photography di official account Fatahillah Ginting 

Photography, yang puji tuhan mendapatkan respon baik dari target pasar yang 

kami tentukan dan seluruh karyawan juga terus melakukan inovasi-inovasi 

terbaiknya dan terus menunjukkan loyalitasnya  untuk Fatahillah Ginting 
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Photography. Dengan penilaian masyarakat itu sendiri Fatahillah Ginting 

Photography dapat berkembang dan terus dipercaya oleh seluruh masyarakat baik 

dari dalam Kota Medan maupun dari luar Kota Medan untuk mengabadikan 

moment-moment bahagia mereka kepada Fatahillah Ginting Photography. Dan 

puji tuhan Fatahillah Ginting Photography dapat terus berjalan dan puji syukur 

dapat terus meningkatkan jumlah client walau sedang menghadapi dampak 

pandemi Covid-19 sehingga Fatahillah Ginting Photography dapat dikenal 

sebagai brand fotografi dan videografi nomor 1 di kota Medan”.  

Pada saat masa pandemi covid-19 terjadi di kota Medan, Fatahillah Ginting 

Photography juga turut merasakan dampaknya. Namun, berkat Tim Manajemen 

Fatahillah Ginting Photography yang bekerja sama dengan owner, founder, 

account execuitive, brand communication serta seluruh karyawan lainnya yang 

terus gencar melakukan promosi dengan cara membuat promo-promo foto 

keluarga, foto dan video wedding maupun acara non wedding lainnya dengan 

membuat Poster Digital Promosi dan membagikannya di seluruh official account 

Fatahillah Ginting Photography, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan 

ekonomi pada saat itu maka Fatahillah Ginting Photography dapat terus menjaga 

eksistensinya bahkan di saat masa pandemi covid-19 terjadi di kota Medan, 

seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Imam Rifqi Fauzan Ginting selaku team 

Marketing dari Fatahillah Ginting Photography pada tanggal 22 Juni 2022 ’’pada 

masa Pandemi Covid-19 terjadi di Medan tentunya semua bidang usaha terkena 

dampaknya, termasuk juga Fatahillah Ginting Photography. Saat covid-19 itu ada 

kita selaku team marketing sangat bekerja keras untuk terus menjaga eksistensi 
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brand kita yaitu Fatahillah Ginting Photography agar usaha jasa foto dan video ini 

dapat terus memiliki klien agar kami bisa terus menghasilkan keuntungan dan bisa 

terus mempekerjakan seluruh karyawan yang ada di Fatahillah Ginting 

Photography. Segala cara kita lakukakan,  promo-promo terus kita gencarkan, 

iklan-iklan terus kita pasang baik itu di fitur story aplikasi Instagram Official 

Fatahillah Ginting  Photography maupun di akun-akun pribadi seluruh karyawan 

Fatahillah Ginting Photography. Kita juga bekerja sama dengan vendor-vendor 

lain yang bekerja di bidang wedding seperti Wedding Organizer, Make-Up, 

Decoration, Venue, Master Of Ceremony, Entertainment, Henna Art, Attire, Dress 

untuk menciptakan sebuah paketan harga untuk acara pernikahan dengan harga 

yang terjangkau dan menyesuaikan harga pada saat dampak ekonomi pandemi 

covid-19 agar bisa menarik minat para calon pengantin yang ingin melaksanakan 

pernikahan dan agar mau menggunakan jasa dari Fatahillah Ginting Photography 

sebagai vendor foto dan videonya’’.  

Adapun iklan kerja sama Fatahillah Ginting Photography dengan vendor-

vendor lainnya sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Iklan kerjasama Fatahillah Ginting Photography dengan  

vendor-vendor lain 

 

     

Sumber : Instagram fatahillahginting 

Selain menjaga kualitas dan ciri khas dari foto dan videonya, Fatahillah 

Ginting Photography juga sangat menjaga komunikasi yang baik dengan para 

calon klien dan kliennya sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan kepuasan 

terhadap Fatahillah Ginting Photography. Hal tersebut juga merupakan salah satu 

manajemen komunikasi pemasaran yang dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan eksistensi Fatahillah Ginting Phtography sebagai brand foto dan 

video nomor 1 di Kota Medan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Wahyu 

Utomo Siregar selaku Brand Communication dari Fatahillah Ginting Photography 
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pada tanggal 24 Juni 2022  “Dari awal di dirikan, Fatahillah Ginting Photography 

terus berupaya untuk menciptakan citra positifnya baik itu dengan meningkatkan 

kualitas produk foto dan videonya, maupun dengan persepsi dari pada client 

sehingga Fatahillah Ginting Photography dapat terus dipercaya oleh masyarakat di 

Kota Medan dan bahkan saat ini Alhamdulillah Fatahillah Ginting Photography 

juga sudah memiliki client yang berasal dari luar Sumatera. Hal tersebut juga 

merupakan suatu kebanggan bagi kami, terkhusus saya pribadi selaku Brand 

Communication dari Fatahillah Ginting Photography. Insyaallah Fatahillah 

Ginting Photography akan terus meningkatkan eksistensinya agar terus dipercaya 

oleh masyarakat seluruh Indonesia untuk mengabadikan setiap moment 

spesialnya. Saya yakin Fatahillah Ginting Photography dapat terus menjaga dan 

menciptakan hasil terbaik untuk para client-clientnya”.  

4.1.2 Komunikasi Pemasaran Terhadap Fatahillah Ginting Photography 

Komunikasi pemasaran merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh 

perusahaan untuk melakukan persuasif serta membujuk para konsumennya agar 

tercapai target pemasaran sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya oleh 

team marketing pemasaran. Fatahillah Ginting Photography juga menerapkan 

komunikasi pemasaran dalam menjalankan menajemennya. Sarana yang 

digunakan oleh Fatahillah Ginting Photography dalam menerapkan komunikasi 

pemasarannya yaitu melalui iklan di platform-platfom media online seperti 

Instagram, Youtube, WhatsApp serta melalui media cetak seperti Neon Box. 

Dalam penerapannya, sarana komunikasi pemasaran tersebut hingga saat ini 

cukup sukses untuk menjaga ekesistensi dari Fatahillah Ginting Photography 
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sebagai vendor foto dan video yang ada di Kota Medan. Fatahillah Ginting 

Photography juga sangat baik dalam mengemas sarana dari komunikasi 

pemasaran tersebut hingga dapat menarik minat para konsumen serta menciptakan 

image atau citra yang baik pada masyarakat di Kota Medan maupun di Kota-Kota 

lainnya.  

Komunikasi pemasaran juga sangat membantu sebuah perusahaan untuk 

dapat terhubung dengan para konsumen dari perusahaan tersebut. Fatahillah 

Ginting Photography juga mengemas media sosial sebagai wadah untuk 

berkomunikasi dengan para konsumen atau target pasarnya  baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Fatahillah Ginting Photography menyediakan 

Platform  media sosial dengan baik agar para target pasar atau konsumennya 

dapat menghubungi langsung pihak marketing dari Fatahillah Ginting 

Photography dengan mudah.  

Dari penelitian maupun observasi yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

penulis dapat memaparkan bahwa komunikasi pemasaran yang diterapkan 

maupun dijalankan oleh Fatahillah Ginting Photography sangat memberikan efek 

baik terhadap hasil penjualan maupun target  dari perusahaan Fatahillah Ginting 

Photography. Dengan menerapkan komunikasi pemasaran yang baik ini pula 

Fatahillah Ginting Photography bisa terus memberikan salary kepada seluruh 

karyawannya bahkan disaat masa Pandemi Covid-19 terjadi di kota Medan. Tidak 

hanya itu, dengan komunikasi pemasaran yang baik, Fatahillah Ginting 

Photography juga dapat terus mempertahankan serta meningkatkan eksistensinya 

sebagai vendor foto dan video di kota Medan bahkan di luar dari kota Medan. 
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Maka dengan itu, komunikasi pemasaran merupakan sebuah hal yang penting 

untuk dibangun oleh sebuah perusahaan agar bisa berkomunikasi dengan para 

konsumennya baik secara langsung maupun melalui perantara media-media baik 

itu media digital maupun non media digital.   

4.1.3 Advertising ( Periklananan) Fatahillah Ginting Photography 

Iklan yang digunakan oleh Fatahillah Ginting Photography dalam 

mempromosikan produk foto dan videonya agar dapat dilihat dan dinilai secara 

langsung oleh para client dan seluruh masyarakat yakni dengan memanfaatkan 

media sosial dengan membuat account account official dan neon box yang 

terpasang didepan kantor Fatahillah Ginting Photography. Adapun media sosial 

yang digunakan oleh Fatahillah Ginting Photography sebagai sarana 

mengiklankan produk foto dan videonya yaitu melalui Instagram dan Youtube. 

Seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.2 Instagram Official Fatahillah Ginting Photography 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram fatahillahginting 
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Dari akun resmi Instagramnya, Fatahillah Ginting Photography juga 

menampilkan sebuah link yang didalamnya info-info mengenai Pricelist dari 

produk jasa yang ditawarkan dengan membuat pilihan tombol yang terhubung 

dengan Aplikasi WhatsApp akun bisnis dari para team marketingnya. Seperti pada 

gambar dibawah ini.  

Gambar 4.3  WhatsApp Akun Bisnis Fatahillah Ginting Photography. 

 

Sumber : WhatsApp admin FGP 

Dengan disediakannya tombol yang tersambung langsung dengan Contact 

Person dari admin marketing Fatahillah Ginting Photography tentu sangat 
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memudahkan para calon client untuk berkomunikasi dengan team marketing 

Fatahillah Ginting Photography dan tentunya hal tersebut merupakan salah satu 

manajemen komunikasi pemasaran yang sangat efektif bagi Fatahillah Ginting 

Photography. Selain itu, Fatahillah Ginting Photography juga menyediakan 

tombol yang berisikan Portofolio website dari Fatahillah Ginting Photography. 

Seperti pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.4  Portofolio Fatahillah Ginting Photography. 

   

Sumber : Instagram Fatahillah Ginting Photography. 

 Dari tampilan yang ada pada halaman portofolio yang disediakan oleh 

Fatahillah Ginting Photography tampak beberapa hasil dari produk jasa Foto dan 
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Videonya. Seperti pada gambar diatas, tampak moment ketika Fatahillah Ginting 

Photography dipercaya menjadi team foto dan video pada acara pernikah putri 

dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriyana Joko 

Widodo yaitu Kahiyang Ayu dan Bobby Nasuition. Halaman Portofolio tersebut 

menurut penulis juga merupakan salah satu manajemen komunikasi pemasaran 

yang sengaja dibuat oleh Fatahillah Ginting Photography agar menjadi penilaian 

dan daya tarik bagi calon clientnya agar mau mempercayai dan menggunakan jasa 

foto dan video dari Fatahillah Ginting Photography untuk mengabadikan dan 

mendokumentasikan momen-momen spesialnya. Selain itu, pada link yang 

ditampilkan pada akun instagramnya juga terdapat tombol yang tersambung 

langsung dengan akun Youtube Official dari Fatahillah Ginting Photography. 

Seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.5  Akun Youtube Official Fatahillah Ginting Photography. 

 

 Sumber : Youtube Fatahillah Ginting Photography. 
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 Selain memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Youtube Official, 

Fatahillah Ginting Photography juga memasang Neon Box didepan kantornya, 

selain sebagai penanda bahwa gedung tersebut adalah kantor dari Fatahillah 

Ginting Photography, Neon Box juga dapat memudahkan masyarakat atau calon 

client untuk menemukan kantor dari Fatahillah Ginting Photography. Neon Box 

yang terpasang didepan kantor Fatahillah Ginting Photography dapat kita lihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.6  Neon Box Fatahillah Ginting Photography 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis tahun 2022 
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 Dalam mempromosikan jasa foto dan videonya, tak jarang Fatahillah Ginting 

Photography memasang iklan berupa tampilan Pricelist di halaman fitur story 

Instagramnya, hal tersebut dilakukan guna menarik para calon konsumen agar 

tertarik untuk menggunakan jasa foto dan video dari Fatahillah Ginting 

Photography.  

 

Gambar 4.7 Price List Fatahillah Ginting Photography. 
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Sumber : WhatsApp Admin FGP 

4.1.4 Public Relation (Hubungan Masyarakat) Fatahillah Ginting 

Photography 

Dalam  menerapkan Manajemen Komunikasi Pemasarannya agar terus dapat 

mempertahankan eksistensi di masa pandemi covid-19, Fatahillah Ginting 

Photography  juga terus menjaga dan meningkatkan Public Relation nya atau 

hubungan baiknya dengan para calon client, client yang sudah pernah 

menggunakan jasanya, serta para followers yang ada di akun Intagram Official 

Fatahillah Ginting Photography.  Menurut J.C.Seidel  dalam buku Public Relation 

citra dan praktek (Nurtjahjani & Trivena, 2018, hal. 11) Publc Relation adalah 

proses yang continue dari usaha-usaha management untuk memperoleh  Goodwill 

dan pengertian dari para langganannya. Pegawainya dan public umumnya, ke 

dalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, 

keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan.  Public Relation tersebut 

bertujuan untuk menciptakan citra baik Fatahillah Ginting Photography di 

kalangan masyarakat agar terciptanya rasa percaya sehingga menarik minat 
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masyarakat dan target pasar yang telah ditentukan  agar menggunakan jasa foto 

maupun video dari Fatahillah Ginting Photography. Kegiatan Public Relation 

(Hubungan Masyarakat/Kehumasan) tergantung pada karakter organisasi dalam 

menjalankan visi, misi organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin luas 

komponen public yang berkepentingan dengan organisasi, semakin luas elemen 

publiknya, semakin beragam dan permasalahannya akan semakin kompleks 

(Wahyudi & Adhani, 2021). 

Public Relation (Hubungan Masyarakat) yang dijalankan tersebut juga 

diterapkan oleh seluruh tim internal dari Fatahillah Ginting Photography, mulai 

dari founder dan owner, Brand Communication, Account executive dan marketing, 

serta seluruh tim foto dan video dari Fatahillah Ginting Photography. Hal tersebut 

yang selalu dijaga oleh Fatahillah Ginting Photography agar para client-client 

merasa nyaman dengan tutur bahasa, perilaku, maupun attitude baik yang 

diciptakan oleh seluruh tim Fatahillah Ginting Photography, dan tentunya hal itu 

akan membawa feedback yang baik pula bagi keberadaan dari Fatahillah Ginting 

Photography . Adapun manjemen yang dilakukan oleh Fatahikllah Ginting 

Photography dalam menerapkan Public Relation nya kepada masyarakat 

terkhusus para followers di Instagram Official Fatahillah Ginting Photography 

adalah dengan membuat sebuah Give Away dengan membagi-bagikan uang 

sebesar Rp. 50.000. Dapat dilihat pada gaambar di bawah ini: 
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Gambar 4.8 Give Away Fatahillah Ginting Photography 

  

     

     

Sumber : Instagram fatahillahginting 
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 Selain memberikan Give Away kepada para followers nya di Instagram, 

Fatahillah Ginting Photography juga memberikan beberapa voucher-voucher 

menarik sebagai agenda dari kegiatan Public Relation nya, seperti memberikan 

voucher potongan harga untuk paket-paket sesi foto pernikahan dan pra-

pernikahan, followers bisa mendapatkan voucher-voucher tersebut dengan syarat 

memberikan like,comment, dan mengirimkan pesan di postingan foto-foto yang 

ada di feed akun Instagram Official Fatahillah Ginting Photography. Voucher 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.9 Voucher Fatahillah Ginting Photography 
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Sumber : WhatsApp Admin FGP 

4.2 Pembahasan  

Pada sajian data yang telah penulis paparkan, maka penulis menganalisis 

bahwa Manajemen Fatahillah Ginting Photography dalam mempertahankan 

eksisitensi nya dimasa Pandemi Covid-19 mengacu pada dua elemen komunikasi 

pemasaran dimana garis besarnya terdiri dari Advertising (periklanan) dan Public 

Relation (Hubungan Masyarakat). Karena kedua elemen tersebut menjadi faktor 

keberhasilan utama dan dinilai efisien serta efektif dalam mempertahankan dan 

meningkatkan eksistensinya di kota Medan maupun di kota-kota besar lainnya dan 

terkhusus mempertahakan eksistensinya dimasa pandemi Covid-19 yang sedang 

melanda. Advertising (periklanan) merupakan faktor keberhasilan utama dan 

dinilai sangat efisien serta dinilai efektif dalam menjalankan manajemen 

komunikasi pemasaran dan usaha dalam mencapai target yang sudah ditetapkan 

oleh sebuah perusahaan atau vendor.  

Fatahillah Ginting Photography adalah perusahaan yang termasuk juga sangat 

memanfaatkan elemen Advertising (Periklanan) dalam menjalankan manajemen 

komunikasi pemasaran dan dalam usaha untuk mencapai target yang telah 
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ditetapkan pihak manajemen Fatahillah Ginting Photography. Menurut 

Mandibergh dalam buku Media Sosial (Nasrullah, 2015) media sosial adalah 

media yang mewadahi kerjasama diantara pengguna yang menghasilkan konten 

(user generative content). Adapaun elemen Advertising (Periklanan) yang 

digunakan oleh Fatahillah Ginting Photography melalui dua metode periklanan 

yaitu, media sosial seperti Instagram, Youtube, WhastApp, dan melalui media 

cetak seperti neon box, Album Foto, dan Katalog. Tidak hanya itu, Fatahillah 

Ginting Photography juga menggunakan halaman Portofolio Website yang 

disediakan oleh Vendor jasa periklanan digital yang memiliki nama BrideStory. 

BrideStory memiliki target pasar dengan sekala nasional yang sama dengan visi 

dan misi Brand Fatahillah Ginting Photography, oleh karena itu pihak manajemen 

Fatahillah Ginting Photography memutuskan bekerjasama dengan Vendor 

BrideStory.  

Karena berdasarkan analisis penulis, pihak manajemen Fatahillah Ginting 

Photography menggunakan kedua metode periklanan tersebut karena dinilai 

efektif dan efisian dalam mencapai target pasar yang telah ditentukan, seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Imam Rifqi Fauzan Ginting selaku marketing dari 

Fatahillah Ginting Photography pada tahun 2022. “Fatahillah Ginting 

Photography sangat memanfaatkan media periklanan sebagai sarana untuk 

mempromosikan produk jasa foto dan videonya, sarana iklan yang kami gunakan 

seperti media sosial instagram official, Youtube official, WhatsApp official, 

Website halaman Portofolio BrideStory dan media cetak seperti neon box yang 

dipasang di depan kantor Fatahillah Ginting Photography, katalog, serta album 
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foto dari client-client yang pernah menggunakan jasa foto dan video dari 

Fatahillah Ginting Photography, hingga saat ini manajemen pemasaran yang kami 

lakukan masih sangat efektif untuk mengikuti persaingan pasar yang ada, namun 

kami terus melakukan dan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru agar periklanan 

yang kami lakukan bisa terus meningkatkan penjualan dari produk jasa foto dan 

video dari Fatahillah Ginting Photography. ”.  

Dalam menjalankan program Advertising (Periklanan) dan mencapai target 

pasar yang telah ditentukan oleh manajemen Fatahillah Ginting Photography, 

Pihak manajemen Fatahaillah Ginting Photography bekerja sama dengan seluruh 

pihak internal perusahaan seperti tim marketing, account executive, brand 

communication, dan tentunya seluruh  karyawan yang bekerja di perusahaan 

Fatahillah Ginting Photography. Seluruh pihak internal perusahaan saling bekerja 

sama satu sama lain untuk menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan guna menjaga eksistensi dari brand Fatahillah Ginting 

Photography itu sendiri dikota Medan maupun di kota-kota besar lainnya dan 

terkhusus pada masa pandemi Covid-19 pada saat ini.  

Pihak manajemen dari Fatahillah Ginting Photography sangat memanfaatkan 

fitur yang tersedia di media sosial seperti Instagram, Youtube, WhatsApp, dan 

halaman Portofolio dengan semaksimal mungkin, karena media sosial sudah 

dirancang sedemikian rupa kompleks sehingga dapat sangat membantu dalam 

memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada target pasar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dan tentunya masyarakat dapat langsung melihat 

produk yang dihasilkan guna mendapatkan citra baik dan penilaian yang baik dari 
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target yang dituju dan khalayak kepada Fatahillah Ginting Photography sebagai 

vendor foto dan video terbaik di kota Medan maupun dikota-kota besar lainnya.  

Selain Advertising (Periklanan) merupakan faktor keberhasilan utama dan 

dinilai efisien serta dinilai efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan 

eksistensinya, Pihak manajemen Fatahillah Ginting Photography juga 

menggunakan satu elemen lagi dari teori Bauran Pemasaran yaitu Public Relation 

(Hubungan Masyarakat) yang juga dinilai sebagai faktor keberhasilan utama dan 

dinilai efisien serta efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan 

eksistensinya terkhusus dimasa pandemi Covid-19. Fatahillah Ginting 

Photography menggunakan elemen Public Relation (Hubungan Masyarakat) 

sebagai alat untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra positif, serta 

menjaga hubungan baiknya dengan para calon client, client, khalayak, maupun 

para Followers nya di media sosial Official dari Fatahillah Ginting Photography. 

Dalam melaksanakan program Public Relation (Hubungan Masyarakat), 

Fatahillah Ginting Photography menggunakan teknik komunikasi dua arah yang 

dinilai efisien dan efektif dalam menjaga dan meningkatkan hubungan baik serta 

citra perusahaan kepada khalayak atau target yang dituju. 

Adapun Public Relation (Hubungan Masyarakat) yang pernah 

diselenggarakan oleh manajemen Fatahillah Ginting Photography seperti 

membagikan Poster digital Give Away, Gift Voucher, ucapan selamat hari-hari 

besar nasional, memberikan harga promo atau potongan harga seperti Wedding 

Package dan masih banyak lagi di media sosial seperti instagram dan WhatsApp. 

Menurut Fuliceis Nurtjahjani dan Shinta Maharani Trivena dalam buku Public 
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Relation Citra Baik dan Praktek (Nurtjahjani & Trivena, 2018). Tugas Public 

Relation adalah sebagai sumber informasi dan sebagai saluran informasi, untuk itu 

public relation mengadakan sebuah informasi untuk melayani public baik dari 

karyawan maupun orang-orang luar. Hal tersebut tentu memberikan keuntungan 

dan memberikan dampak yang baik untuk Fatahillah Ginting Photography serta 

seluruh pihak internal perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

perusahaan, hal tersebut terbukti dengan adanya testimoni yang baik dari klien 

perihal kinerja dan produk yang dihasilkan oleh seluruh karyawan dan berhasilnya 

pihak Fatahillah Ginting Photography mempertahankan ekesistensinya dalam 

keadaan normal bahkan disaat Pandemi covid-19 terjadi di Kota Medan, yang 

dimana seluruh aspek ekonomi mengalami masalah bahkan ada yang melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menutup gerai usahanya dan lain sebagainya.  

Namun, Fatahillah Ginting Photography berhasil melewati guncangan di 

dunia usaha diwaktu masa Pandemi covid-19 tersebut tanpa melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh karyawan dan Fatahillah 

Ginting Photography berhasil untuk mempertahankan seluruh karyawan serta 

tetap memberikan penghasilan atau gaji kepada karyawan di Fatahillah Ginting 

Photography. Hingga saat ini setelah masa Pandemi covid-19 mulai menghilang 

Fatahillah Ginting Photography berhasil menaikkan omset pemasukannya dan hal 

tersebut membuktikan bahwa Manajemen Komunikasi Pemasaran Fatahillah 

Ginting Photography dalam mempertahankan eksistensi di masa Pandemi Covid-

19 terbilang berhasil. Dengan menggunakan kedua elemen dari Bauran 

Komunikasi Pemasaran Fatahillah Ginting Photography dapat melewati masa 
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Pandemi Covid-19 dengan tetap mempertahankan ke eksistensiannya di dunia 

Industri kreatif foto dan video.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

dapat ditarik simpulan bahwa Manajemen Komunikasi Pemasaran Fatahillah 

Ginting Photography pada elemen komunikasi pemasaran dimana penulis hanya 

mengambil 2 elemen saja dari teori bauran pemasaran yaitu Advertising 

(Periklanan) dan Public Relation (Hubungan Masyarakat). Dimana Manajemen 

Komunikasi Pemasaran yang di terapkan oleh Fatahillah Ginting Photography 

sangatlah bervariatif, Fatahillah Ginting Photography sukses memanfaatkan sosial 

media yang ada yaitu Instagram Official,Youtube Official, serta WhatsApp yang 

digunakan Fatahillah Ginting Photography sebagai sarana untuk mempromosikan 

produk usaha jasa foto dan videonya menggunakan media Instagram dengan 

sangat apik dan kompleks sehingga dengan hanya membuka akun Instagram 

Officialnya masyarakat atau calon client bisa melihat hasil produk foto dan video 

dari Fatahillah Ginting Photography, dimana hal tersebut akan memunculkan 

penilaian dan secara tidak langsung dapat membuat masyarakat atau calon client 

yang melihat semakin  tertarik untuk menggunakan jasa foto dan video dari 

Fatahillah Ginting Photography.  

Selain menampilkan hasil foto dan video di halaman Instagramnya. Fatahillah 

Ginting Photography juga mengemas Instagram sedemikian Kompleksnya 

sehingga masyarakat atau calon client bisa dengan mudah menghubungi 

marketing atau admin dari Fatahillah Ginting Photography untuk mendapatkan 
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keterangan secara rinci mengenai harga produk jasa atau hal lain sebagainya yang 

diperlukan oleh calon klien kepada team marketing ataupun admin dari Fatahillah 

Ginting Photography. Adapun target pasar yang dituju oleh Fatahillah Ginting 

Photography yaitu kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas 

dimana hal tersebut sesuai dengan harga yang mereka tawarkan serta hasil dari 

foto dan video yang mereka hasilkan. Dengan brand yang sudah terkenal di 

kalangan masyarakat kota Medan maupun diluar kota Medan, tentu target pasar 

yang dituju sudahlah sesuai.  

Fatahillah Ginting Photography juga sukses mempertahankan eksistensinya 

di masa pandemi covid-19 yang pada tahun 2020 sampai dengan saat ini melanda 

kota Medan dan kota-kota besar lainnya dimana hal tersebut sangat berdampak 

pada dunia industri termasuk juga industri kreatif seperti Fatahillah Ginting 

Photography. Tentunya pada saat covid-19 melanda kota Medan dan 

diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Fatahillah 

Ginting Photography mengalami goncangan yang cukup besar dan produksi usaha 

foto dan videonya mengalami penurunan yang pesat. Namun, Fatahillah Ginting 

Photography berhasil melewati fase tersebut sehingga bisa berdiri dan tetap eksis 

hingga saat ini dan tanpa adanya Pemutusan Hubungan kerja (PHK) kepada 1 

karyawan pun. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bagaimana Fatahillah 

Ginting Photography bisa dengan baik mengelola manajemen pemasarannya 

sehingga bisa terus menjaga eksistensinya ditengah gejolak dan pertaruhan 

industri kreatif jasa foto dan video yang terus meningkat baik itu di kota Medan 

maupun dari luar kota Medan. 
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Selain memanfaatkan media sosial sebagai sarana iklan dan promosinya, 

Fatahillah Ginting Photography juga memanfaatkan media cetak seperti Neon Box 

yang dipasang di depan kantornya agar calon client dapat dengan mudah 

menemukan kantor dari Fatahillah Ginting Photography, selain Neon Box 

Fatahillah Ginting Photography juga menggunakan media cetak Katalog, 

Majalah, Album foto. Selain itu, dari segi Public Relation nya (Hubungan 

Masyarakat) Fatahillah Ginting Photography sangat menjaga hubungan baik 

kepada calon client, client serta masyarakat  agar terus terciptanya hubungan yang 

baik dan tetap timbul rasa kepercayaan kepada Fatahillah Ginting Photography. 

Dengan terjalinnya hubungan yang baik, dan rasa kepercayaan yang tinggi akan 

meningkatkan minat dari calon client maupun dari client untuk terus ingin 

menggunakan dan mempercayai Fatahillah Ginting Photography kembali untuk 

mengabadikan momen-momen spesialnya. Dan tentunya hal tersebut merupakan 

sebuah manajemen komunikasi pemasaran yang baik dimana hal tersebut dapat 

menguntungkan dan membuat Fatahillah Ginting Photography bisa terus 

mempertahankan eksistensinya bahkan dimasa pandemi covid-19 berlangsung.  

Di saat masa pandemi covid-19 dan kebijakan Pembatasan Berskala Besar 

(PSBB) berlangsung, tentunya hal tersebut juga berdampak kepada Fatahillah 

Ginting Photography dimana banyak client yang sudah menentukan tanggal untuk 

menggunakan jasa foto dan video terpaksa harus membatalkan dan memundurkan 

jadwal yang sudah ada, dan hal tersebut tentu menurunkan pemasukan dari 

Fatahillah Ginting Photography dan tentu berdampak pula pada karyawan 

Fatahillah Ginting Photography. Namun, Fatahillah Ginting Photography tidak 



50 
 

 

kebahabisan ide dan gagasan, Fatahillah Ginting Photography terus memunculkan 

inovasi-inovasinya seperti dengan membuat promo harga atau menurunkan harga 

paket foto dan video wedding, membuat harga promo Family Potrait, dan lain 

sebagainya. Dan tentunya hal tersebut berhasil mempertahankan eksistensi dari 

Fatahillah Ginting Photography sehingga bisa melewati masa pandemi covid-19 

dengan tetap menghasilkan keuntungan dan bisa menggaji para karyawan serta 

tanpa adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini yaitu dalam menjalankan 

Manajemen Komunikasi pemasaran untuk menjaga eksistensinya Fatahillah 

Ginting Photography harus terus konsisten menampilkan hasil dari produk foto 

dan videonya kepada masyarakat terkhusus pengguna Instagram dan Youtube. 

Sebab Fatahillah Ginting Photography sangat mengandalkan media sosial sebagai 

sarana periklanan dan juga dalam menjalankan Public Relationnya Tentunya hal 

tersebut harus membuat Fatahillah Ginting Photography harus terus gencar dalam 

melakukan iklan lewat media sosial agar citra baik yang dibangun kepada 

masyarakat bisa terus terjaga, dan masyarakat bisa terus mengingat Fatahillah 

Ginting Photography sebagai penyedia jasa foto dan video terbaik di kota Medan 

dan dengan begitu secara tidak langsung akan membuat minat masyarakat untuk 

menggunakan jasa dari Fatahillah Ginting Photography meningkat dan hal 

tersebut tentu akan memberikan efek yang baik dan memberikan keuntungan dari 

Vendor Fatahillah Ginting Photography meningkat. 
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LAMPIRAN 2 

DOKUMENTASI 

Gambar Lampiran 1. Foto bersama Bapak Fatahillah Ginting 

   

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis Tahun 2022. 

Dokumentasi foto ini diambil pada saat penulis sedang melakukan penelitian 

di Kantor Fatahillah Ginting Photography pada tanggal 24 Juni 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Gambar Lampiran 2. Foto bersama Bapak Wahyu Utomo Siregar. 

  

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis Tahun 2022. 

Pada gambar lampiran 2 penulis sedang melakukan sesi wawancara dengan 

Bapak Wahyu Utomo Siregar selaku Brand Communication Fatahillah Ginting 

Photography pada tanggal 24 Juni 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Gambar Lampiran 3. Foto bersama Bapak Imam Rifqi Fauzan Ginting. 

  

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis Tahun 2022. 

Pada gambar lampiran 3 penulis sedang melakukan sesi wawancara dengan 

Bapak Imam Rifqi Fauzan Ginting selaku marketing dari Fatahillah Ginting 

Photography pada tanggal 22 Juni 2022. 

  

 

 

 

 

 



 

   
 

Gambar lampiran 4. Foto Bersama Ibu Sherly Christabela Perangin-angin 

  

Sumber : Hasil dokumentasi penulis tahun 2022 

Pada gambar lampiran 4 penulis sedang melakukan sesi wawancara dengan 

Ibu Sherly Christabela Perangin Angin selaku Account Executive dan marketting 

dari Fatahillah Ginting Photography pada tanggal 22 Juni 2022.  

 

 

 

 



 

   
 

LAMPIRAN 3 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Pertanyaan yang di tujukan penulis kepaada Bapak Fatahillah Ginting selaku 

Founder dan Owner dari Fatahillah Ginting Photography : 

a) “Bagaimana pak awal mula berdirinya Fatahillah Ginting Photography 

hingga bisa berkembang dan terus mempertahankan eksistensinya 

hingga saat ini?”. 

b) “Sebagai Founder sekaligus Owner dari Fatahillah Ginting 

Photography, Ciri khas foto dan video yang bagaimana sih pak yang 

ingin bapak tonjolkan dari Fatahillah Ginting Photography ini agar 

terlihat berbeda dengan brand foto dan video lainnya yang ada di Kota 

Medan ini pak?”. 

2. Pertanyaan yang di tujukan penulis kepada Bapak Wahyu Utomo Siregar 

selaku Brand Communication dari Fatahillah Ginting Photography : 

a) “ Selaku Brand Communication, bagaimana pak cara bapak untuk 

menarik minat konsumen untuk terus menggunakan jasa foto dan 

video dari Fatahillah Ginting Photography? Dan apa saja yang Bapak 

lakukan untuk terus menjaga citra baik dari Fatahillah Ginting 

Photography?”. 

3. Pertanyaan yang di tujukan penulis kepada Bapak Imam Rifqi Fauzan Ginting 

selaku Marketing dari Fatahillah Ginting Photography : 

a) “Pada saat Pandemi Covid-19 terjadi di Kota Medan, Program apa 

saja yang Bapak beserta tim Marketing lakukan untuk menjaga 



 

   
 

eksistensi dan menarik minat konsumen agar ingin menggunakan jasa 

foto dan video Fatahillah Ginting Photography?”. 

b) “Melalui media apa saja yang bapak beserta tim marketing gunakan 

sebagai sarana untuk mempromosikan produk jasa foto dan video dari 

brand fatahillah ginting photography? ”. 

4. Pertanyaan yang di tujukan penulis kepada Ibu sherly Christabela Perangin- 

Angin selaku Account Executive dari Fatahillah Ginting Photography : 

a) “Apa saja bu, inovasi yang ibu lakukan pada Fatahillah Ginting 

Photography agar bisa mempertahankan eksistensinya bahkan  bisa 

melewati masa Pandemi Covid-19 yang melanda diKota Medan ini 

yang tentunya mengurangi omset atau pemasukan dari Fatahillah 

Ginting Photography?”. 

 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 


