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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 kedudukan dan Koordinasi 

 Penempatan kerja disesuaika dengan progam studi mahasiswa. Sebagai 

mahasiswa ilmu komunikasi yang mendalami ke-ilmu-an PR (Public Relation), 

ruang lingkup yang sesuai di dalam perusahaan terkait adalah dalam tim 

Marketing Communication di dalam Corporate Secretary & Communication 

Function KompasTv. Namun demikian di dalam perusahaan mahasiswa juga 

harus dapat menjalankan dan mengaplikasi segi bisnis proses agara berjala lebih 

baik karena juga punya korelasi dengan & bertanggung jawab di naungan 

Business Process & Development perusahaan (staff BOD) 

 Koordinasi selama proses magang ini berlangsung berada di bawah 

tanggung jawab beberapa pihak terkait yang sangat berkorelasi dengan proses PR 

sebagai salah satu tools business process & development itu sendiri. dari jajaran 

Marketing Communication itu sendiri ada Roy Rakhmatulah sebagai head 

Manager Marketing & Promotion KompasTV. Joes Soebari sebagai salah satu 

kepala Consultant business development & process di dalam KompasTV dan serta 

Harya S. Pratama & Deddy Risnanto sebagai GM & Vice GM dari Corporate 

Secretary itu sendiri. 

Sebagai intern officer yang menjalankan proses-proses dalam divisi 

Marketing Communication sekaligus business process, maka sesungguhnya 

berbagai macam kegiatan yang dapat di kaji & dilakukan secara lebih menyeluruh 

dan mendalam dari berbagai macam sudut serta segi-segi bisnis dan pengolahan 

pesan terhadap public itu sendiri.  

Sebagai sebuah perusahaan yang terbilang baru, seringkali piak 

KompasTV mengalami beberapa permasalahan dalam internal perusahan dalam 

rupa standard kerja, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah sebuah 

keptususan untuk membakukan beberapa standard ganda yang terdapat di dalam 
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tubuh KompasTV itu sendiri, Salah satu yang dimaksud ialah proses pembentukan 

sistem / standard kerja yang baku & satu melalui SOP (Standard Operating 

Procedure) di dalam perusahaan, dengan adanya proses pembuatan SOP ini maka 

diharapkan sebuah pola budaya kerja yang lebih berkarakter sesuai dengan 

lingkungan KompasTv itu sendiri terbentuk, dan tidak ada lagi standard kerja 

perusahaan lainnya di dalam KompasTV sendiri. 

 Selain concern dengan hal tersebut maka, disini penulis juga mencoba 

memberikan sebuah sumbangsih terhadap perusahaan dengan ditunjuk sebagai 

internal officer dalam lingkup Markettig Commuication & Business Development 

dalam tubuh KompasTV yang dimana pola pengerjaannya sering di bagi-bagi tiap 

project kerja yang ada di KompasTV. Dalam hal ini pekerjaan yang telah di 

lakukan dan dilalui selain sebagai supporting act team untuk Marketing 

Communication & Promo, penulis disini juga diberikan sebuah tugas project 

untuk memformulasikan sebuah proses Research & survey guna mengetahui 

beberpa titik permasalahan yang sangat luas untuk bisa dikaji dari beberapa sisi 

perusahaan. Survey & Research tersebut selain berguna untuk proses database, 

juga dapat digunakan untuk membuat planning strategi yang lebih strategis untuk 

KompasTV sendiri.  

Dalam proses tersebut penulis secara garis besar mencoba menjadi 

beberapa pihak yang berkepentingandalam memformulasikan form dan pola pikir 

seluruh stakeholder yang ada, dengan tujuan menciptakan berbagai variasi 

pertanyaan yang dapat digunakan untuk menelisik sebuah permaslaahan di dalam 

dan luar perusahaan, sehingga proses bisnis yang akan coba di lakukan oleh 

KomapsTV di hari esok dapat berjalan jauh lebih baik. 

Penulisan tersebut salah satu fungsi utamanya ialah untuk membaca & 

sekaligus menjadi sebuah proses klarifikasi STP (segmentasi-taeget-positioning), 

competitor, laporan, notification, monitoring saluran & hal-hal lain yang 

berhubungan dengan KompasTV sebagai sebuah brand yang baik. 

Untuk kegiatan yang berhubungan dengan supporting act team, penulis juga 

seringkali diminta untuk bergabung dalam team Off-Air Promotion & Marketing 
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Communication, untuk membantu sekaligus mengobservasi berbagai macam 

tanggapan khalayak dalam sebuah event-event special yang diikuti ataupun dibuat 

oleh KompasTV itu sendiri. 

 

3.1.2 Peran dan kedudukan corporate communication kompastv 

KompasTV memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari 

industri televisi maupun dari berbagai lembaga pendidikan. SDM inilah yang 

memgang peranan penting sebagai ujung tombak perwujudan dari visi misi dan 

proses Komunikasi KompasTV. Berikut adalah susunan struktur direksi (layer 1 

dan layer 2) dari KompasTV itu sendiri: 

  

Gambar 4.2. Struktur perusahaan Kompas Gramedia 

Legal Manager 

Marketing Commuication 

Manager (vacant) *di 

alihkan kepada promo 

manager 

General Manager Of Corporate 
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Risnanto) 
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Group Of Tv Kompas Gramedia (Kompas.Tv) 

Direktur Utama (Bimo Setiawan) 

>> Director Of Business  >>Director Of News   >>Director Of Content  >>Director Of Hr dan Finance 
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Kompas Tv Digital 

Executive Director 

(Taufik H. Mihardja) 

Gambar 3.1. Group of TV Organizational Structure ( CORPORATE SECRETARY) 
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3.2. Marketing Communication (Komunikasi Pemasaran) KompasTV 

 Seringkali publik atau khalayak luas saat ini dibanjiri oleh berbagai 

macam pesan-pesan yang komersil dari sumber yang sangat luas,bahkan 

seringkali persaingan yang tinggi dalam industri broadcasting, khsususnya 

televisi dapat semakin menimbulkan sebuah informasi dan tayangan yang sangat 

menyudutkan,hal ini juga membuat para audience justru menjadi kurang focus 

untuk dapat memebedakan antara sumber yang tepat dan brand yang tepat 

untuknya, karenanya seringkali terjadi sebuah paradigma-paradigma yang jauh 

meleset dari harapan perusaaan itu sendiri. Hal ini sangat berkaitan dengan 

berbagai aspek mencakup citra, positioning brand , dan hubungan terhadap 

audience dari KompasTV itu sendiri.  

Perusahaan saat ini tidak bisa merasa sedang berdiri sendiri di dalam 

sebuah pasar (monopoli) tingkat perkembangan industri tv membuat para 

perusahaan tv dan sejenisnya pun harus memeutar otak dan strategi yang lebih riil 

dari berbagai segi. Salah satunya Karakter dan faktor pemebeda. Dengannya 

adanya karakter dan faktor pembeda inilah maka diharapkan perusahaan dapat 

menjadi sebuah solusi untuk kejenuhan industri yang sedang berkembang saat ini. 

Dengan Melihat kecenderungan dan hal tersebut, maka KompasTV pun 

tidak mau tertinggal dalam mengatur strategi bisnis agar perusahaanya dapat 

sejajar setidaknya dengan tv-tv nasional yang telah menguasai di lingkup 

Indonesia. Salah satu solusinya ialah dengan mengaplikasikan IMC (Integrated 

Marketing Communication), dengan ini perusahan mencoba mengupayakan 

sebuah usaha untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang didapat oleh 

audience yang nantinya akan berdampak pada citra perusahaan, posisi brand , dan 

hubungan denga publiknya. 

Terdapat lima (5) sarana output yang aka di hasilkan oleh Marketing 

Communication itu sendiri, menurut Terrence A. Shimp (2003:5-7) yaitu : Promo 

Iklan (Advertising), Promo Penjualan (Sales Promo), Hubungan dengan Publik 

(Public Relation), penjualan secara interpersonal (Personal Selling), dan 

Pemasaran secara Langsung (Direct Marketing). Kelima sarana dan output inila 
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yang berfungsi untuk saling melengkapi dan mengkonfirmasi pesan yang 

disampaikan oel perusahaan kepada khalayaknya dan stakeholder. 

Untuk meng-implementasikan komuniasi pemasaran tersebut maka 

beberapa perusahaan, termasuk salah satunya KompasTV Jakarta mengangkat 

seorang manager Marketing Communication yang mengemban tanggung jawab 

dari formulasi pola komunikasi perusahaan tersebut. Hal ini pulalah yang 

akhirnya membantu Konsistensi pesan komunikasi dan menyeragamkan citra 

perusahaan yang sesuai dengan karakter terhadapa khalayaknya (audience setia 

dan calon audience) 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Tugas yang diberikan oleh para pembimbing lapangan sangatlah beragam 

dan sifatnya pun sangat observatif, sehingga lebih menyeluruh. Namun demikian 

tugas dan hubungan pekerjaan yang ada masih sangat erat kaitanya dengan dunia 

PR (proses pengolahan pesan) dan Marketing Communication itu sendiri. Terdapat 

beberapa kegiatan yang sifatnya sesuai dengan konsep Integrated Marketing 

Communication yang telah dijabarkan sebelumnya. 

 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan & Aktivitas Kerja yang Dilakukan Mahasiswa 

1 

1. Briefing dan meeting dengan para penanggung jawab perusahaan dan observasi 

setiap divisi perusahaan agar mudah dalam proses observasi dan koordinasi pada proses 

magang                                   

 2. Proses pelatihan pembuatan fungsi kerja dalam perusahaan (proses bisni, s.o.p, job 

desk, koordinasi lapangan) 

2 

1. Proses belajar melakukan beberapa prosedur kerja dalam KompasTV dan sekaligus 

mencoba belajar men-standarisasi mekanisme pembuatan S.O.P                                                                 

2. Proses pembuatan dan pengecekan S.O.P menuntut untuk mengobservasi dan 

membaca apa yang terjadi di beberapa divisi yang ada, terutama di divisi Promotion & 

Marketing Communication yang berada di bawah department corporate secretary) 

3 

- pelaksanaan hasil dari SOP pekerjaan ynag ada. 

- Dilibatkan dalam beberapa proses pekerjaan dalam marketing communication 

& promosi  

4 
- Menjadi tim supporting dalam beberapa event  

- Membuat Sop lanjutan dalam rangka memebentuk pola kerja yang jelas 

marketing communication  

TABEL 3.3 Timetable pola aktivitas kegiatan kerja magang 

Timetable proses kerja magang 

Timetable proses kerja magang 
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5 
- Proses konfirmasi evaluasi sop yang telah dibuat. 

- Pembuatan fromulasi dari rencan survey dan riset awareness dan penerimaan 

sinyal KompasTV 

6 
- Proses pemebentukan formulasi finalisasi dari bebebrapa pertanyaan dan FGD 

yang ada. 

- Simulasi proses analisa kegiatan marketing communication 

7 

- Proses finalisasi SOP marketing communication & promo work order  

- Diskusi kerja sebeleum event dan kampnyae saya suka kompasTV dan 

blususkan event  

- Menjadi tim educator dari kunjungan Institut pertanian Bogor. 

8 

- Ikut dalam tim blusukan dan event kampanye saya suka KompasTV 

- Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan beberapa vendor time o ynag ada 

untuk memebantu aktivitas kerja dari e.o  

- Menjadi tim penyambutan dari kunjungan-kunjungan kompasTV dari 

universitas brawijaya malang 

11 

- Membantu dalam merekapitulasi beberapa proses kerja survey yang ada di 

makkasar, bandung, dan Jakarta. 

- Rekapitulasi dan edukasi terhadap beberapa riset yang ada di dalam kampanye 

saya suka kompasTV 

12 
- Finaslisasi seluruh pengerjaan dan laporan hasil kerja 

- Meeting evaluasi kampanye saya suka kompasTV dalam event blusukan 

- Finalisasi seluruh hasil SOP yang ada. dan presentasi akhir kepada tim 
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3.3.1 Audience Monitoring dan Coverage Access  

 Sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan perusahaan lainnya, karena 

KompasTV sudah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

penyiaran, maka mereka juga dapat menggunakan berbagai macam media yang 

mereka miliki sendiri. Di titik ini KompasTV juga dibantu oleh beberapa group 

bisnis Kompas Gramedia yang lain, untuk mengontrol pola pesan-pesan yang 

ingin disampaikannya. 

 Maka dari itu, sesusngguhnya ada beberapa perhatian dan prioritas khusus 

yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan semacam ini, namun sama 

pentingnya dari segi bisnis untuk dilakukan. Prioritas tersebut ialah pengerjaan 

audience monitoring baik itu yang sudah menjadi audience setia ataupun yang 

belum, namun memepunyai prospek untuk meningkatkan share, rating, dan 

awareness dari KompasTV itu sendiri. 
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 Seperti yang dikatakan oleh Kotler (2006:120) & Terrence A.Shimp (2003 

:5-7) salah satu sifat dan output yang harus di maksimalkan oleh proses 

MC/Marketing Communication ialah bagaiaman proses PR itu berlangsung, sifat-

sifat untuk membaca dan mengakomodir apa yang khalayak butuhkan, maka dari 

itu hal ini juga menjadi salah satu perhatian khusus untuk jangka waktu yang lebih 

lama ke depannya. Diharapakan dengan di adakannya survey & proses Research 

ini dapat menjawab beberapa pertanyaan mendalam terkait beberapa segi bisnis 

KompasTV.  

 Di dalam materi survey dan riset, terdapat bebrapa pertanyaan yang dapat 

secara strategis akan memberikan sebuah jawaban dari beberapa pertanyaan 

tentang KompasTV itu sendiri. dalam beberapa hal yang kaitnanya dengan PR 

kita mengenal adanya proses dan aplikasi CRM (Corporate Relation 

Management) yang berhubungan dengan pengkoleksian database. Fungsinya 

sangat banyak bagi perusahaan, terkadang proses planning IMC itu sendiri dapat 

pula dipengaruhi oleh hasil rekapitulasi dan simpullan dari hasil riset tersebut. 

 Dalam survey dan monitoring audience tersebut ada juga hal-hal yang 

sifatnya memonitoring faktor teknis dan tanggapan khalayak tentang KompasTV 

itu sendiri. Jadi singkat kata proses Research dan monitoring ini danagat strategis 

untuk mengetahui letak atau pemetaan kondisi KompasTV itu sendiri.  

Tidak hanya itu, namun disini pada prosesnya, Research & monitoring 

juga sangat berguna untuk melakukan proses viral communication yang bahakan 

jauh lebih interpersonal, karena setalah kita mendapatkan database yang 

dingiinkan kita memberikan solusi yang nyata kepada khalayak yang mengalamai 

kendala untuk mengakses KompasTV, cth, kita memberikan receiver dan antenna 

gratis bagi pengguna tv analog serta memasangkannya samapai pihak 

bersangkutan benar-benar dapat mengakses KompasTV secara mudah. Sealain itu 

juga terkadang diberikan beberapa souvenir dan merchandise yang didalamnya 

terdapat beberapa pengetahuan sederhana tentang nilai-nilai dan apa-apa saja yang 

terdapat di dalam KompasTV, pemberian added value tentang keunikan dan 

keunggulan KompasTV itu sendiri. Jadi proses sangat di prioritaskan dari segi 

Marketing Communication, karena dengan berhasil dan suksesnya proses ini pula 
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lah maka langkah strategis untuk mem brandingkan dan menjual KompasTV 

sebagai brand jauh lebih mudah dan leluasa. 

3.3.1.1 Penulisan Hasil Laporan & Rekapitulasi Data Research (Report Rellease)  

Proses pengolahan data umumnya dimulai dari sebuah briefing singkat 

antara team yang ada untuk memulai mengatur formulasi pertayanaan yang ada 

agar seluruh data yang ada menjadi maksimal untuk di sajikan ke dalam sebuah 

prsentasi yang berkorelasi satu sama lain. Korelasi satu sama lain disini 

dimaksudkan sebagai sebuah intepretasi untuk mengkait-kaitkan tiap-tiap 

pertanyaan dan proses pencarian jawaban dari para audience agar saling 

mendukung dalam pendataan, sehingga data yang ada itu menjadi sebuah alur 

yang jelas dari apa yang sedang di cari. 

Berawal dari hal tersebut maka penulis disini diberikan sebuah tanggung 

jawab untuk membuat suatu formulasi hasil yang sesuai dengan pola visi misi 

perusahaan dalam rupa rekomendasi, sehingga rekomendasi dari data tersebut 

dapat memberikan suatu dasar untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan para 

khalayak luas untuk melakukan suatu bentuk planning strategi yang bisa 

digunakan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. 

Misalnya ketika ada suatu bentuk kampanye yang sifatnya selaras atau 

integrated dari bagiann Marketing Communication ataupun promosi untuk 

memberikan suatu bentuk pola komunikasi yang terintegrasi, yaitu “saya suka 

kompasTV” karena “KompasTV Inspirasi Indonesia”. Ada begitu banyak 

pekerjaan yang dilakukan oleh penulis disini yang sifatnya sangat berhubungan 

dengan kampanye “saya suka KompasTV” ini  

 Setidaknya ada beberpa event besar yang penulis ikuti atau terlibat di 

dalamnya yang sesungguhnya juga merupakan sebuah pola observasi dari 

beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh bidang-bidang di sekitar P.R ataupun 

Marketing Communication. Ada sekitar 2 event besar diikuti perusahaan dan 

melibatkan penulis untuk melaksanakan beberapa tugas-tuga marketing 

communicationnya yaitu, melihat sejauh mana tingkat awareness khalayak 

terhadap KompasTV itu sendiri. 
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3.3.2 Creative Briefing 

Creative briefing dalam tubuh promotion & Marketing Communication itu 

sendiri merupakan suatu istilah yang jamak ditemui di dalam perusahaan, istilah 

ini sangat umum digunkan untuk hal-hall yang siafatnya diskusi detail akan suatu 

pesan dalam bentuk apapun (off-air/on-air) yang sekiranya dapat dibuat untuk 

kepentingan perusahaan agar khalayak dapat lebih aware terhadap KompasTV 

sebagai sebuah brand , ataupun Progam tayangan yang juga bisa menjadi identik 

dengan sebagai sebuah brand dr KompasTV 

Dalam Creative Briefing semacam ini, sesungguhnya bisa terjadi di 

berbagai department yang sifatnya akan mengkomunikasikan sesuatu. Karena 

sifatnya yang mendiskusikan suatu bentuk pola pengerjaan sesuatu, jadi di 

dalamnya bisa saja terdapat beberapa element lintas department yang terkait untuk 

proses penyampaian sebuah pesan atau ide. Ketika creative briefing ini 

dilaksanakan dan diprakarsai oleh tim promotion & Marketing Communication, 

ketika itu pulalah biasaya terjadi proses presentasi untuk menjelaskan 

kepentingan-kepentingan yang paling detail terkait pembuatan pesan dalam rupa 

apapun, bisa dalam bentuk, sebuah campaign, event, advertising, dan semcamnya. 

Creative briefing ini dibuat umumnya pada awal minggu pada bulan 

pertama, namun lebih sering pula terjadi ketika ada sebuah event yang di request 

atau di buat untuk kepentingan beberapa pihak. Creative briefing ini sifatnya, pra-

event atau pra-project. Jadi sebelum ada sebuah proses pembetukan pesa dalam 

rupa yang yang bermacam-macam tersebut, umumnya akan ada sebuah proses 

mekanisme Creative Briefing ini. 

Mekanisme ini secara garis besar bisa dikatakan seperti ini; ketika 

Marketing Communication bertindak sebagai sebuah jembatan communication 

dalam kaitannya proses keberlangsungan dan awareness brand KompasTV dan 

progam yang akan dihasilkan dan “dijual”. Sisanya proses dan mekanisme 

creative brief ini dilakukan dapat di hadiri oleh pihak terkait baik itu eksternal 

perusahaan, ataupun pihak Internal perusahaan yang me-request atau order sebuah 

proses pengerjaan yang sifatnya mengkomunikasikan kepentinganya, pihak ketiga 

yang harus hadir pula disini ialah tim promosi sebagai eksekutor utama dalam 

proses pembuatan Final Art Work atau pun Final work.  
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Disini titik utamanya, ialah untuk menghindari akan terjadinya sebuah 

miss-communiccation dalam sebuah proect atau pola pesan yang akan 

disampaikan ke khalayak dalam projek tersebut. selain itu creative briefing 

tersebut akhirnya juga dapat meminimalisir terjadinya proses mekanisme yang 

“bolak-balik” atau berbelit-belit karena harus sering minta keterangan agar tidak 

salah buat.  

Dengan begitu adanya proses ini nantinya juga diharapakan dapat menjadi 

sebuah proses yang akan menjadikan sebuah budaya kerja di dalam deparment 

promostion & Marketing Communication itu sendiri, dan secara umum di dalam 

perusahaan secara keseluruhan. 

 

3.3.2.1 Preparing For Promotion Tools 

Pada dasarnya pola persiapan yang terjadi dalam tubuh promotion & 

Marketing Communication di dalam tubuh KompasTV itu sendiri, terdiri, dari 2 

proses pengerjaan. Seluruh hal yang sifatnya untuk kepentingan progam dan 

tayangan seluruhnya dapat dilimpahkan oleh tim promotion off air atau pun on-

air, namun ketika sudah menyangkut sebuah promotion tools yang lintas 

departmet umumnya proses dalm tubuh promotion  off-air menjadi “hybrid” atau 

mempunyai kerja ganda sebagai tim promotion dengan sifat Marketing 

Communication. Hal ini harus di mengerti dahulu karena akan ada banyak sekali 

pergeseran paradigma ketika kita tidak sadar bahwa proses yag sedang di emban 

tim promotion off-air itu terkadang lebih kepada proses Marketing 

Communication.  

Untuk proses pengerjaan event off-air yang sifantnya massive dan besar 

umumnya, disini, kita menggunakan bantuan vendor ataupun e.o yang independen 

yang adapat kita request untuk eksekusi display atau pengerjaan lapangan. 

Disninilah letak persiapan yang justru paling rumit dan sangat di perhatikan. 

Karena ketika vendor atau e.o( event organizser) tidak dapat memahami apa yang 

sesungguhnya kita butuhkan maka, jangan salah karena eksekusinya bisa salah 

pengertian, berbeda jauh dari apa yang ingin ditekankan. 

Maka dari itu, dalam beberapa hal yang sifatnya penting ini umumnya, 

penulis beserta tim yang ada akan mencoba meakukan seluruh proses creative 
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briefing yang sejelas-jelasnya, dan evaluasi rutin untuk pelaksanaan suatu project 

agar nama KompasTV yang diemban nanti tidak beresiko untuk negative 

branding, namun justru menjadi positive branding. Misalnya pada beberapa event 

seperti yang penulis sudah lakukan, sangat sering proses control dan evaluasi itu 

dilakukan jauh sebelum acara atau event itu dilakukan, akan tetapi itupun sangat 

mungkin terjadi kesalahan pada proses eksekusinya, maka untuk event yang 

jangka panjang atau berhari-hari, tiap selesainya atau sebelum event dimulai 

umumnya kita bisa merevisi apa-apa saja yang kurang, baik itu dari tools yang 

akan di posisikan ataupun dari sumber daya manusianya itu sendiri (talent).  

Tidak menutup kemungkianan dalam situasi tertentu yang sangat gagal 

untuk kelancaran sebuah acara aka nada peruabahan plan atau model yang di awal 

telah disepakati. Semuanya itu dilakukan karena sesungguhnya hal semacam ini 

sangat berkorelasi dengan proses branding, maka hasilnya bisa berujung pada 

reputasi atau presepsi orang terhadap KompasTV sebagai sebuah brand yang 

Positive atau pun bisa saja negative, karena adanya kegagalan mengeksekusi hal 

tersebut  

 

3.3.3 Events 

3.3.3.1 Deep Extreme  

 Di dalam event ini penulis untuk pertama kalinya menjadi dan 

menjalankan tugas sebagai team Marketing Communication yang fungsinya lebih 

kepada riset Marketing Communication. Acara yang di adakan oleh bebeapa 

element dalam bidang kepariwisataan ini di helat pada tanggal 5,6,7 maret 2013 di 

Jakarta Convention Centre (Hall A) Menjadi team full Research dan analisator 

lapangan untuk hal yang berhubungan dengan progam-progam dan tayangan 

kompasTV. 

 Penulis disini memulai sebuah pola pekerjaannya dengan turun sebgai 

salah satu tim marketing communication ynag di koordinasikan oleh para tim 

promosi off-air. Penulis ditugaskan untuk menjadi fungsi marketing 

communication,  yaitu  menjadi salah seorang yang melaksanakan beberapa 

survey lapangan dalam melihat seberapa besar awareness yang ada di masyarakat 

tetang KompasTV. 
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Menurut Ardianto dkk (2007:179), peranan dan sifat PR itu bisa terdapat 

dalam bentuk department pekerjaan apapun. Hal ini akan teap ada untuk mencapai 

hasil optimal di dalam perusahaan itu ialah ketika dapat mengoptimalkan empat 

tanggung jawab, antara lain, sebagai berikut: 

1. Analizing: Menganalisa masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan 

sosial dalam operasional bisnis atau lembaganya, serta mampu mengantisipasinya. 

2. Counseling: menjadi penasehat pimpinana dala pembuatan kebijakan dan 

tatanan operasional agar dapat menciptkan hubungan yang harmonis dengan 

berbagai public yang terkait. 

3. Communicating: Mengkomunikasikan informasi inti tentang kebijakan 

dan praktek manajerial, produk-produk dan jasa-jasa yang menjadi perhatian 

public. 

4. Evaluating: Mengevaluasi dan mengkaji apa yang sudah baik dilakukan 

apa yang masih salah tetapi masih terus dilakukan, berapa banyak kemampuan 

yang telah diperoleh dan bagaimana kinerja yang lebih produktif di masa 

mendatang. 

Dari beberapa penjelasan tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa seorang PR itu sesungguhnya harus dapat punya 4 (empat) pilar tanggung 

jawab umum yang harus dapat diselaraskan denga fungsi-fungsi mereka sendiri 

(Analizing, Counseling, Communicating, dan Evaluating). Keempat tanggung 

jawab umum tersebut merupakan suatu tujuan setiap tujuan pekerjaan yang harus 

di laksanakan oleh PR untuk bisa mencapai sebuah hasil yang proporsional dan 

maksimal.  

PR dalam bentuk Corporate Communication tersebut seharusnya dapat 

menjadi penyelenggara komunikasi perusahaan antara perusahaan dengan public 

eksternal maupun internal. Hal ini dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan 

yang telah di formulasikan oleh perusahaan, seperti visi misi, citra, kepercayaan 

dari public dan semacamnya. 

Dari beberapa teori tersebut maka akan ada bebebrapa beberapa hal yang 

dapat di kaji, yaitu bagaimana proses aktivitas yang ada di dalam marketing 

communication di dalam setiap langkahnya juga ada didasari oelh 4 pilar tersebut. 
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Hal tersebut dapat dilihat untuk mencapai seuatu bentuk tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan yang ingin di tuju perusahaan.  

3.3.3.2 Indonesia Broadcasting Expo 

 Menjadi team full Research dan analisator lapanga untuk hal yang 

berhubungan dengan progam-progam dan tayangan kompasTV. Namun tidak 

hanya itu karena pada event kali ini Marketing Communication juga memberikan 

informasi lebih berhubungan dengan KompasTV.  

Karena di dalam event IBX ini juga ada Job Fair dan pameran maka 

penulis disini juga harus dapat menguasai dan men support kegiatan tim promo 

untuk mem- brandingkan KompasTV di antara perusahaan-perusahaan tv lainnya 

yang juga ber-pameran disini. maka dari itu salah satu tuga dari tim Marketing 

Communication itu sendiir akhirnya ialah menjadikan event ini sebagai sebuah 

proses deteksi & survey untuk menentukan segmentasi dan target dan positioning 

planning di kemudian hari KompasTV.  

 

3.3.3.3 Project Event “Blususkan” ( Research & Event) 

Ada dua hal yang selalu dilakukan dalam event & project kali ini, ialah 

sebagai Research dan analisis pasar terhadap CAR KompasTV & event yang 

dilakukan untuk KompasTV untuk warga yang di Research tadi. Keduanya 

memebutuhkan pelaksana lapagan yaitu e.o & vendor dari pihak ketiga, maka 

prosesnya harus dan perlu juga pengawasan atau control untuk memaksimalkan 

keduanya.  

Event dan project ini dimulai dari tanggal 15 mei 2013, sampai 60 hari ke 

depan, di beberapa wilayah terpadu yang telah di tetukan dan di riset oleh pihak 

Research & Development, planning perusahaan. Maka dari itu Koordinasi 

menjadi suatu kata kunci yang harus terus dikerjakan dan dilaksanakan sesuai 

dengan proses yang ada.  

 

3.3.3.4. Kunjungan dan Seminar (office visit) 

Dalam beberapa kesempatan penulis juga dipercaya sebagai salah satu 

pihak yang maju untuk me-represent atau mewakili pihak KompasTV dalam 

proses penerimaan, penyambutan atau bahkan penyampai pesan-pesan dan 
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kebaikan-kebaikan perusahaan yang kaitanya juga dalam proses komunikasi 

terhadap public atau stakeholder KompasTV. Hal ini pulalah yang akhirnya 

mebuat penulis mencoba mengerti lebih dalam, lebih jauh dan lebih komperhensif 

dalam mengerti kondisi internal dan eksternal perusahaan atau secara lebih 

general dalam industri pertelevisian dan broadcasting itu sendiri. pengetahuan-

pengetahuan ini sendiri sesungguhnya akan membantu segala proses yang 

nantinya akan dilalui oleh penulis dalam berbagai bidang pekerjaanya, khusunys 

office visit atau seminar semacam ini  

Setidaknya ada lima kali (5x) event yang tiga (3x) di antaranya 

memposisikan penulis sebagai perwakilan perusahaan untuk me-representasikan 

KompasTV. tiga (3) di anataranya ialah ketika KompasTV mengadakan sebuah 

kunjungan dari pihak Universitas Brawijaya (Malang), vokasi khusus unutk 

broadcasting, Fikom Universitas Moestopo dan Institut Pertanian Bogor (Bogor). 

Disini penulis benar-benar ditugaskan untuk menyampaikan segala segi dan sisi 

dari perkembangan industri TV yang ada, yang telah disampaikan oleh pihak 

corporate communication dan beberapa department lain. Dengan pola analisa Heli 

Vision PR, maka penulis juga dipercaya untuk menjadi salah satu speakers utama 

untuk mendeskripsikan beberapa pengetahuan singkat dan focus dari KompasTV 

kepada khalayak, pengunjung.  

 

3.3.4 Direct Marketting Lewat Social Media 

 Kegunaaan sosial media semacam ini tetunya juga bertujuan untuk 

menjalin hubungan relasi dengan khalayak yang ada, sekaligus membaca respon 

yang ada di public itu sendiri. hal ini pada KompasTV terjadi sangat intens pada 

setidaknya tiga (3) platform yang sering digunaka masayarakat. Twitter sebagai 

informasi proses penyampaian pesan yang terupdate, namun tetap dalam bentuk 

sederhana. Facebook yang sifanya lebih detail lagi, namun tetap informatif dan 

umum.  

Lalu yang tidak kalah baiknya ialah pada website resmi KompasTV itu 

sendiri, yang dimana juga menjadi sebuah wadah paling lengkap dalam 

menampilkan siapa dan apa itu KompasTV. Di dalamnya terkadang juga terdapat 

berbagai macam kampanyr dan progam info yang di integrasikan dengan 
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kepentingan client atau iklan advertising, sebagai salah satu customer KompasTV 

itu sendiri. 

Seiring perkembangan teknologi dan media komunikasi, terjadi sebuah pergeseran 

fungsi dan proses penyampaian pesan, yang mencakup beberapa aspek.. Hal 

tersebut ditandai dengan tingkat dan intensitas komunikasi pada jejaring sosial 

dalam meng-engage dan ber-tinteraksi dengan khalayak yang ada. Direct 

marketing sendiri ialah sebuah bagian dari progam Marketing Communication 

yang juga telah mengalami sebuah bentuk adapatasi yang strategis terhadap 

kebaikan perusahaan.  

Sesungguhnya pasar saat ini tidak dapat diraih jika kita hanya 

menggunakan salah satu cara, tetapi dengan strategi pemasaran yang jauh lebih 

efektif dan lebih lagi (beyond). Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah untuk 

masuk ke pasar degan berbbagi cara agar dapat tepat manfaat apa yang kita 

hasilkan 

 Pasar saat ini sangatlah sulit di duga dan secara psikis mereka juga 

mempunyai sebuah pola untuk cepat belajar sehingga memepunyai sebuah power 

yang lebih kuat. Pengetahuan (kognitif) merek perlu di perkuat dan selalu diulang 

setiap saat. Akhirnya mereka pun menciptakan sebuah kecenderungan tertentu 

untuk memilih suatu hal yang sesuai dengan lingkupnya (John E.Kennedy 

2009:25)  

Dalam buku advertising & promotion Belch & Belch (2004: 436) 

mengatakan bahwa direct marketing adalah sistem dari marketing yang dimana 

organisasi mengkomunikasikan langsung kepada target pasar untuk melihat 

sebuah respon atau transmisi dari komunikasi tersebut. 

Adanya suatu hubungan yang sangat erat dengan pasar sasaran dan 

memungkinakn terjadinya proses komunikasi 2 arah. Komunikasi langsung ini 

dimaksudkan untuk mendapat sebuah respon dalam waktu yang singkat. Misalnya 

saat penulis dan tim mendatangi ke beberapa wilayah dan perumahan terdekat 

untuk mendeteksi sekaligus memberikan edukasi atas kehadiran KompasTV di 

saluran TV rumah khalayak luas. 
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3.3.5 Support 

3.3.5.1 Project SOP 

Dalam membentuk sebuah budaya kerja yan lebih jelas, maksimal dan 

sesuai dengan keadaan perusahaan, maka dari itu di buatlah suatu bentuk projek 

untuk mem-formalkan bidang-bidang pekerjaan beserta prosesnya sesuai dengan 

ketentuan dan aturan main yang tepat manfaat sesuai dengan identitas perusahaan 

KompasTV.  

Menurut Manager of Creative Development Program, Donny Nurpatria, 

setidaknya ini merupakan masa yang tepat untuk memformulasikan seluruh 

business proses yang ada sesuai dengan standard yang ada di dalam perusahaan, 

agar proses elama storming selama dua Tahun ke belakang dapat segera di 

Formulating di periode berikutnya. Bedasarkan hal-hal tersebut maka juga ada 

latar belakang mengapa hal ini dilakukan sekarang. 

Fungsi dari S.O.P itu sendiri, selain sebagai guideline yang jelas di setiap 

bidang pekerjaannya, juga sebagai salah satu tools untuk menangkal adanya 

standard ganda dalam perusahaan yang akhirnya mebuat proses kerja 

mebingungkan dan cenderung terlalu berbeda-beda (multi paradigma). Tidak 

cukup sampai disitu, karena menurut, staff BOD yang ada diharapkan proses dan 

mekanisme dari SOP yang di buat ini dapat pula menjadi sebuah revisi yang baik 

untuk sistemasi kerja yang kurang maksimal atau yang harus ditingkatkan 

kembali.  

Dalam hal ini proses pembuatan SOP ditekankan pada pen-definisan suatu 

bidang pekerjaan dan proses di dalamnya. Diharapkan dengan adanya hal ini, 

maka sistemisasi yang ada di dalam tubuh perusahaan dapat berjalan maksimal 

meskipun ditinggal oleh personal pribadi perorangan, karena tetap ada sistem 

yang berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses pembentukkan SOP 

itu harus di formulasi secara dan dalam bentuk yang sangat mudah di mengerti, 

jelas, dan universal (tidak membuat orang berbeda presepsi). 

Di dalamnya terdapat tujuan dari kegiatan terkait, batas ketika pekerjaan 

itu dinyatakan berhasil (kriteria keberhasilan), proses procedural yang detail dan 

gambaran work flownya, definisi untuk kata yang sifat dan maknanya khusus, 

kondisi khusus di luar dari prosedur yang ideal, dan yang terakhir ialah data-data 
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dan papper yang sekirianya harus ada atau dibutuhkan untuk suatu prosedur 

terkait.  

Cutlip (2006:11-27) mengatakan bahwa peran dan fungsi dari PR itu 

sendiri harus mencakup sifat yang harus di aplikasikan di dalam bidang divisi 

apapun: 

1.  Communication Technician (teknisi komunikasi) 

Dalam peran ini praktisi PR harus memiliki kemapuan jurnalistik untuk 

kepentingan tertentu untuk membuat sebuah bentuk nyata dari pesan itu sediri, 

seperti newsletter, press release, advertorial, web developing, dan sebagainya.  

2. Expert Prescriber 

Peran ini bisaanya di pegang oleh praktisi PR yang berada di top 

manajaemen perusahaaan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pakar 

perumus yang ahli dalam mendefinisikan sebuah issue dan problem dalam Publik 

Relations, merencanakan, membuat progam dan bertanggung jawab atas progam 

tersebut. 

3.  Communication fasilitator (fasilitator komunikasi perusahaan) 

Bertindak sebagai jembatan informasi antara organisasi dan publikya. 

Mereka menjaga komunikasi 2 arah yang ada dan bahak membangun agar saluran 

komunikasi yang ada tidak tertutup dan menjadi potensi gap, dijaga agar teteap 

terbuka (transparansi). Sehingga identifikasi kondisi-kondisi yang mengganggu 

sebuah perusahaa dapat terbaca eksesnya. 

4. Problem Solving Facilitator (Fasilitator Pemecah Masalah) 

Membantu manajemen untuk mencari sebuah solusi terbaik guna 

memcahkan sebuah permasalah komunikasi dan relasi dengan oraganisi (public) 

ke luar ataupun ke dalam. Peran problem solving process facilitator berbeda 

dengan peran expert prescriber, keterlibatan manajemen bersifat pasif, sedangkan 

peran problem solving process facilitator lebih kepada kerja sama dengan piak 

manajemen secara hati-hati untuk menyelesaikan masalah secara bertahap. 

Karena department Marketing Communication fungsinya masih beberapa 

yang dilaksanakan, dan masih dilakukan secara tumpang tindih, maka sebagai 

salah seorang officer dalam kaitanya Komunikasi, maka seringkali penulis 

dilibatkan dalam sebuah posisi yang dimintai sebuah ide dan keterangan sebagai 
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seorang yang memepunyai background komunikasi dan sekitarnya, maka pola-

pola dari ide yang diterapkan dan diberikan lebih kepada membangun 

kondusivitas dari hubungan internal ataupun eksternal perusahaan. Ide dan 

inisiativ untuk memebrikan yang terbaik dalam hal marketing komunikasi ini juga 

di dasari dari pengalaman dari penulis yang pernah berkecimpung di bidang 

tersebut.  

Tidak hanya itu, banyakanya orang-orang yang bekerja ganda dan tidak 

memeperhatikan aspek-aspek dalam berkomunikasi, sehingga meniadakan proses 

internal communication juga menimbulkan proses untuk memebentuk analisis di 

dalamnya. Beberapa manager & head section akhirnya pun memberikan beberapa 

tugas dan masukan kepada penulis untuk menyampaikan beberapa pesan dan ide 

untuk di diskusikan dalam beberpa permasalahan.  

Jadi singkat kata penulis disini juga menjadi penjembatan komunikasi 

untuk memebrikan sebuah analisa permasalahan., salah satunya penulis juga 

mendapatkan sebuah project untuk memaksimalkan beberapa fungsi Marketing 

Communication yang di emba oleh beberapa off-air promotion team  

 

  Konsep bisnis modern dan masa depan masa saat ini ialah masa dimana 

perusahaan di tempatkam dalam pola berpikir yang jauh lebih adaptasional dan 

tebuka. Era Informasi & Globalisasi membuat sejumlah pola pikir, konsep dan 

stategi baru dalam beberapa segi dalam bisnis yang lebih kompleks dan menantang. 

 Marquartd dan Reynolds (1994: V) mengatakan bahwa “the world of 

business has now entered the knowledge era, where knowledge is powe, and 

learning rapidly, competently is seen aspreeminent strategy for global success.” 

Kondisi semacam ini lah yang menjadikan dan menempatkan perusahaan dalam 

bentuk saling tarik-menarik, yaitu era industri bisnis dan era informasi bisnis. 

 Di dalam rabel kita dapat melihat jelas perbedaan yang jelas dalam kurun 

waktu saat ini, konsep era industri yang sangat berbeda, dan dalam kurun waktu 

saat ini, konsep era bisnis masih memiliki peran penting, sedangkan konsep 

informasi telah berkembang di beberapa negara maju. Dan hal itulah yang 

membuat akhirnya menimbulkan sifat kolaboratif antara kedua era itu. 
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3.4 Kendala yang Ditemukan 

 Dengan menjalani kerja praktek kerja magang di KompasTV Jakarta. 

Mendapatkan beberapa kendala yang ditemukan. Kendala yang ditemukan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Filling database yang kurang update & tidak terbaharui 

2. Kurangnya waktu untuk proses campaign sampai selesai 

Karena proses dan sifat dari proses pelaksanaan kampanye saya suka 

KompasTV tidak bergulir begitu saja, maka Marketing Communication disini 

lebih melakukan aktivitas jangka panjang dalam memebentuk suatu presepsi, 

maka ukuran keberhasilan dan tingkat efektivitas menjadi tantangan tersendiri 

dalam mennentukan evaluasi yang tepat. Tidak ada panduan yang paling tepat 

dikarenakan belum ada sebuah bentuk riset da aktivitas yang kental di dalam 

perusahaan KompasTV yang berhubungan dengan Marketing Communication 

3. Proses kesibukan dalam interview SOP & wording dari SOP itu sendiri. 

 

 3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan  

 Adanya proses koordinasi disini menjadi salah satu hal yang paling 

fundamental disini untuk dilakukan, karea dengan adanya komunikasi dan 

koordinasi dengn mengatur jadwal yang di adaptasi dari jadwal para manager, 

maka kebutuhan dan solusi atas kendala yang ditemukan dapat lebih di 

minimalisir. Umumnya dalam memberikan sebuah evaluasi yang baik dan tidak 

miss leading akan diadakan sebuah proses rapat rutin untuk terus memfokuskan 

pola pekerjaan yang ingin dituju oleh department marketing communication 

ataupun dalam business developmet.  
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