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3.1.2. Koordinasi  

 Dalam melakukan kegiatan magang, penulis berkoordinasi langsung 

dengan manajer marketing communication seperti yang tertera pada bagan 

struktur departemen marketing communication. Semua tugas yang didapatkan 

penulis selama kerja magang merupakan tugas langsung yang diberikan oleh 

manajer marketing communications atau diberikan oleh produk manajer namun 

melalui  manajer marketing communication. Namun apabila ada beberapa tugas 

yang memerlukan diskusi atau revisi, maka penulis dapat langsung berhubungan 

dengan manajer produk yang memberikan tugas atau meminta bantuan. Hal ini 

dapat dilakukan karena marketing communication memiliki peran hampir di 

seluruh kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh departemen marketing. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Selama periode magang penulis melakukan kegiatan – kegiatan dengan 

supervisi Manager Marketing Communication berupa: 

a. Advertising Campaign (Kegiatan Periklanan) 

Penulis berkesempatan mempelajari langsung bagaimana sebuah 

iklan produk dibuat melalui proses pra produksi, produksi serta pasca 

produksi. Ada 3 (tiga) macam iklan produk PT Morinaga Kino Indonesia 

yang di produksi selama penulis melakukan kegiatan magang. Tiga iklan 

tersebut antara lain Segar Sari Frenta Ijo, Kino Candy Frenta, dan Segar 

Sari Teh Lemon. 

 

b. Social Media Activities (Kegiatan Media Sosial) 

PT Morinaga Kino Indonesia juga memanfaatkan perkembangan 

dan kepopuleran media sosial untuk dapat mencapai target pasar, menjalin 

hubungan baik dengan stakeholders (pemangku kepentingan) dan tentu 

saja meningkatkan awareness khalayak akan produk, merek, dan identitas 

perusahaan. Penulis berkesempatan menjadi admin beberapa media sosial 

yang dimiliki perusahaan dan juga merek produk seperti Kino Candy dan 
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Snackit. Adapun media sosial yang dipilih adalah facebook fanpage dan 

youtube yang berisikan dokumentasi pribadi perusahaan terkait kegiatan 

merek produk maupun perusahaan. 

 

c. Marketing Communications Activity (Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran) 

Berbagai macam kegiatan marketing communication dilakukan 

oleh PT Morinaga Kino Indonesia dalam mendukung kegiatan yang 

dilakukan oleh bagian pemasaran. Kegiatan – kegiatan ini meliputi event 

(public relations activity) serta direct selling (penjualan langsung). 

Beberapa kegiatan sponsorship dalam berbagai macam event juga 

dilakukan beberapa produk PT Morinaga Kino Indonesia seperti Snackit 

Pia 100 serta Kino Candy yang berpartisipasi sebagai sponsor dalam acara 

Audisi IM3 Ganteng – Ganteng Serigala Mencari Bintang yang 

diselenggarakan oleh SCTV bersama dengan IM3. 

Ada juga kegiatan Panggung Keliling Segar Sari Teh bersama 

Indosiar yang diselenggarakan di 10 titik daerah Tangerang dan Banten. 

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk corporate social responsibility 

(CSR) PT Morinaga Kino Indonesia. Rangkaian kegiatan seperti panggung 

hiburan, pengobatan gratis sampai dengan pembagian produk gratis 

dilakukan sebagai wujud terima kasih perusahaan kepada konsumen dan 

penjual Segar Sari. Penulis berkesempatan mengikuti kegiatan Panggung 

Keliling Segar Sari Teh yang diselenggarakan di beberapa lokasi di 

Tangerang dan Banten serta proses shooting filler yang nantinya akan 

digunakan sebagai materi promosi dari kegiatan ini. Sebelumnya, 

Panggung Keliling Segar Sari Susu Soda dan Panggung Keliling Kino 

Candy sudah sukses di gelar di beberapa lokasi di pulau Jawa dan 

Sumatera. 

Penulis juga berkesempatan menghadiri kegiatan marketing 

screening Ramadhan yang diselenggarakan oleh RCTI (Rajawali Citra 
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Televisi Indonesia). Dalam kegiatan ini, potensial pemasang iklan 

diundang untuk melihat program – program unggulan yang akan 

ditayangkan RCTI selama bulan Ramadhan. Dalam kegiatan ini, terlihat 

bagaimana stasiun televisi berusaha untuk membina hubungan baik dengan 

potensial klien yang telah mereka miliki untuk dapat menunjang kegiatan 

pemasaran perusahaan. 

 

d. Evaluasi 

Setelah melakukan berbagai macam kegiatan komunikasi 

pemasaran baik oleh perusahaan secara mandiri, bersama dengan agensi 

atau dengan pihak ketiga lainnya akan dilakukan evaluasi. Berbagai 

macam jenis evaluasi pun dilakukan sesuai dengan kegiatan apa yang 

sedang atau telah dilaksanakan. Ada evaluasi mingguan terkait rating 

share iklan produk oleh agensi sampai dengan evaluasi bulanan mengenai 

aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan melalui departemen 

marketing communication, marketing dan brand activation. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1.  Advertising Campaign 

 Kegiatan pembuatan iklan di PT Morinaga Kino Indonesia terbagi menjadi 

3 (tiga) bagian, yang pertama adalah proses pra-produksi yakni proses 

penentuan tema iklan termasuk penggunaan model, properti, lokasi hingga 

lagu untuk iklan yang ingin dibuat. Dalam proses ini, manajer produk dan 

manajer marketing communication akan melakukan pembahasan dengan 

pihak rumah produksi didampingi oleh agensi. Proses pra-produksi ini 

nantinya akan menghasilkan storyboard (rangkaian gambaran iklan per 

adegan) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan produksi iklan. 
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 Storyboard is a series of sketches of the key visualization points of an 

event, with the corresponding audio information (Zettl, 2006, h.442). Dalam 

bukunya yang berjudul Television Production Handbook dijelaskan bahwa 

storyboard  merupakan sejumlah visualisasi sketsa yang menjadi inti dari 

sebuah kegiatan dengan penjelasan mengenai penggunaan suara (audio). 

Dijelaskan juga bahwa storyboard mengandung kunci utama dari visualisasi 

yang akan ditampilkan dalam iklan berupa poin – poin per adegan, 

“storyboard is a sequence of visualization shots that contains key 

visualization points and audio information” (Zettl, 2006, h.469).  

 Dalam proses pra-produksi, tim kreatif biro iklan akan menjelaskan secara 

rinci storyboard, khususnya konsep kreatifnya, sekaligus meminta film 

director (yang biasanya selalu ikut dalam tim production house) untuk 

memberikan komentar dan membuat shooting treatment, yaitu penjelasan 

secara teknis bagaimana film itu mau dibuat dari sudut pandang kamera 

(Madjadikara, 2004, h.84-85). 

 Dalam proses pra produksi juga akan dibicarakan soal teknik produksi, 

juga dibahas soal pemilihan model atau casting (kalau memakai model), 

kostum, dan properties lainnya serta penentuan lokasi dan atau studio yang 

akan dipakai. Juga akan ditentukan apakah film akan dibuat dengan film 35 

atau 16 mm (celluloid) atau pita video (betacam), selanjutnya dimana 

perekaman audio dan post production (editing) akan dilakukan, dan 

sebagainya (Madjadikara, 2004, h.85). 

Kedua adalah proses produksi iklan yakni proses pengambilan gambar dari 

adegan – adegan yang telah disepakati sebelumnya oleh perusahaan, rumah 

produksi dan juga agensi. Proses produksi dilakukan sesuai dengan 

storyboard dan berlangsung lama hingga akhirnya mendapatkan adegan atau 

gambar yang diinginkan. Manajer produk dan manajer marketing 

communication turut serta dalam proses pengambilan gambar untuk 
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membantu mengawasi dan memilih adegan maupun gambar yang telah 

dianggap bagus dan sesuai dengan tujuan pembuatan iklan. 

Tahap production adalah tahap dimana film dibuat, yaitu shooting itu 

sendiri. Keberadaan wakil agensi yaitu creative director, copywriter, dan atau 

art director di lokasi atau studio adalah untuk mengantisipasi timbulnya 

masalah atau mengantisipasi pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan 

konsep kreatif yang sering diajukan oleh film director atau cameraman 

(Madjadikara, 2004, h.86). 

Tahapan kedua dari pembuatan iklan ini diikuti oleh penulis dalam 

pembuatan iklan Segar Sari Frenta Ijo. Penulis berkesempatan menghadiri 

proses shooting iklan Segar Sari Frenta Ijo bersama dengan manajer 

marketing communication, manajer produk, dan manajer grup produk. Penulis 

berkesempatan mengamati proses persiapan lokasi, talent, hingga pemilihan 

kualitas adegan per adegan yang nantinya akan menjadi satu kesatuan sebagai 

sebuah video iklan.  

 Ketiga adalah proses pasca produksi yang meliputi kegiatan grading 

(pengaturan warna) hingga semua adegan maupun gambar yang telah diambil 

menjadi satu kesatuan iklan yang berdurasi 5 detik, 15 detik, dan 30 detik. 

Saat menjalani masa magang, salah satu kegiatan pasca produksi yang diikuti 

penulis hanya proses grading. Saat itu iklan yang sedang dikerjakan adalah 

iklan Kino Candy Frenta. Proses ini sangat membantu meningkatkan nilai 

estetika dari sebuah iklan karena sangat dapat menimbulkan ketertarikan 

visual sebuah iklan. Proses ini dibutuhkan hampir disemua proses pembuatan 

iklan untuk memaksimalkan tampilan iklan secara umum dan produk secara 

khusus. 

 Karena iklan dibuat dengan pita video (betacam), maka gambar yang 

diambil kamera akan langsung jadi dan tinggal di-grading dan disunting 

(edit) saja. Film hasil shooting, pertama – tama harus dipindahkan (ditransfer) 

dulu ke tape untuk dapat dikerjakan di komputer telecine untuk color 
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grading. Proses editing yang pertama ini disebut off-line editing yang pada 

dasarnya hanya memilih dan menyusun (menyunting) gambar – gambar hasil 

shooting sesuai dengan urutan storyboard serta rekayasa sederhana dan 

penyesuaian warna (color grading) pada gambar hasil shooting (Madjadikara, 

2004, h.87-88). 

Adapun jenis iklan yang dibuat adalah iklan strategis, yakni iklan yang 

digunakan untuk membangun merek. Hal ini dilakukan dengan 

mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Iklan ini merupakan 

iklan yang mengundang khalayak untuk dapat membangun hubungan dengan 

merek serta meyakinkan secara berulang bahwa produk tetap tersedia bagi 

para pengguna yang sudah ada sebelumnya (Lwin, 2002, h.15). 

Iklan sendiri memiliki berbagai macam definisi, menurut Tuten (2008:h.2-

3) iklan memiliki beberapa pengertian. Pertama, iklan merupakan bentuk 

yang terikat dengan media massa. Iklan merupakan bentuk – bentuk 

tradisional media, yang termasuk dalam payung dari media massa seperti 

televisi, majalah, koran, media luar ruang dan radio. Kedua, iklan merupakan 

bentuk komunikasi yang berbayar. Jadi iklan merupakan bentuk komunikasi 

yang tercipta dengan membayar bentuk iklan hingga ruang iklan. Ketiga, 

iklan merupakan komunikasi satu arah yang dikirimkan oleh produsen kepada 

konsumen melalui sebuah media massa sebagai pengirim pesan. 

Brannan (1998, h.45-46) mengemukakan bahwa iklan memiliki 

beberapa kelebihan seperti alat yang kuat untuk membangun awareness atau 

memiliki fungsi edukasi dan pemberi informasi yang diharapkan memberi 

dampak persuasif, membangun reputasi, dan meyakinkan khalayak yang 

sudah membeli. Iklan bisa menjadi alat yang sangat kuat dan serbaguna bagi 

sebuah perusahaan dalam upaya mengkomunikasikan produk maupun jasa. 

Hal ini karena perusahaan dapat memilih media yang ingin digunakan untuk 

dapat mencapai target pasar, menjalankan kampanye yang telah 
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direncanakan, menyampaikan pesan sesuai dengan keinginan perusahaan dan 

tentu saja menciptakan pesan yang terlihat sah, layak, dan jujur. 

Namun meskipun terlihat kuat dan serbaguna, iklan juga memiliki 

beberapa kekurangan. Lwin (2002, h.46-47) menyatakan tidak semua teknik 

yang digunakan dalam iklan bisa menjadi kuat dan berpengaruh. Hal ini 

terjadi karena sulit bagi perusahaan untuk memahami kontribusi yang tepat 

dari sebuah iklan. Selain itu, tidak semua target pasar dapat diraih melalui 

iklan dengan biaya yang efektif. Masing – masing media memiliki karakter 

pengguna yang berbeda sehingga menjadikan iklan membutuhkan biaya yang 

cukup tinggi.   

Above the line (lini atas) merupakan istilah yang digunakan untuk 

periklanan yang dilakukan melalui media massa dengan cara membayar: surat 

kabar, majalah, televisi, radio, bioskop, iklan transit, dan poster – poster di 

ruang terbuka (Lwin, 2002, h.13). PT Morinaga Kino Indonesia 

menggunakan strategi above the line sebagai strategi utama dalam 

komunikasi pemasaran produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. 

Dalam menggunakan strategi ini, PT Morinaga Kino Indonesia dibantu oleh 

pihak ketiga yakni agensi. Bentuk – bentuk aplikasi above the line (lini atas) 

yang digunakan selain iklan di televisi adalah iklan di majalah dan juga radio 

serta beberapa jenis poster yang di gunakan di commuter line seperti hanging 

alley atau hand grip. 

Untuk materi kegiatan above the line PT Morinaga Kino Indonesia 

berasal dari kreatif internal maupun eksternal perusahaan. Untuk iklan televisi 

dan radio, materi dibuat oleh tim kreatif eksternal dengan bantuan agensi 

sebagai penghubung. Sedangkan untuk materi iklan cetak majalah dan juga di 

commuter line, perusahaan menggunakan tenaga kreatif internal. Namun 

meskipun terpisah, setiap desain maupun materi yang digunakan dalam iklan 

tetap konsisten dan sesuai dengan panduan desain kemasan produk hasil 
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kreatif internal. Hal ini dilakukan untuk menjaga pesan yang ingin 

disampaikan tetap sama (konsisten) meskipun melalui media yang berbeda. 

Dalam hal membuat iklan televisi, PT Morinaga Kino Indonesia 

mengikuti tahapan – tahapan yang sama dengan konsep yang ditulis penulis 

berdasarkan pada konsep yang terdapat pada Madjadikara (2004). Dalam hal 

ini tidak ada perbedaan pada konsep maupun praktek yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam dunia industri. Hanya saja untuk iklan cetak saat ini masih 

di produksi sendiri oleh tim internal kreatif perusahaan meskipun 

menggunakan jasa agensi.  

 

3.3.2. Social Media Activities (Kegiatan Media Sosial) 

Selain menggunakan iklan sebagai alat utama dalam mengenalkan 

produk yang ditawarkan, PT Morinaga Kino Indonesia juga memanfaatkan 

kepopuleran media sosial saat ini. Beberapa akun media sosial dimiliki 

oleh merek produk PT Morinaga Kino Indonesia seperti pada facebook 

fanpage dan youtube. Meskipun tidak semua merek produk memiliki 

media sosial, namun kegiatan ini tetap dianggap memiliki peran tersendiri 

dalam kegiatan marketing communication dan mendukung kegiatan 

marketing. 

Keberadaan facebook fanpage dimanfaatkan dengan baik oleh 

beberapa merek produk seperti Kino Candy (Kino Candy Renceng) serta 

Snackit (Snackit Pia 100) untuk dapat tetap menjalin hubungan 

komunikasi dengan para konsumen maupun penjual dari Kino Candy dan 

Snackit. Penulis memiliki kesempatan untuk belajar mengolah akun media 

sosial dari beberapa merek produk tersebut dan juga satu akun resmi 

perusahaan pada media sosial Youtube yang memuat dokumentasi kegiatan 

– kegiatan dan juga iklan dari PT Morinaga Kino Indonesia. 
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Materi media sosial masing – masing merek produk disesuaikan 

dengan target pengguna media sosial yang diinginkan. Untuk merek 

produk Kino Candy Renceng, materi facebook fanpage disesuaikan 

dengan target yang dituju yakni karyawan Maintenance, Repair, and 

Operations Alfamart (MRO Alfamart). Membina hubungan baik dengan 

komunitas Alfamart merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

PT Morinaga Kino Indonesia dalam rangka memaksimalkan pemasaran 

produk – produk yang ada pada modern trade (pasar modern, seperti: 

minimarket, supermarket, atau toko – toko retail modern lainnya). Penulis 

mendapatkan tugas awal membuat pengumuman pemenang foto paling 

seru pada photobooth saat Gathering MRO (Maintenance, Repair, and 

Operations) Alfamart di Senayan. 

Umumnya, penulis diminta untuk menyusun konten media sosial 

berupa gambar dan keterangan mengenai produk untuk ditampilkan di 

facebook fanpage masing – masing merek produk. Konten seperti ini 

berlaku untuk facebook fanpage Kino Candy Renceng, Snackit Pia 100 

dan Morinaga Kino Indonesia. Selain gambar produk, kegiatan – kegiatan 

sponsor yang diikuti juga ditampilkan di halaman facebook fanpage 

seperti kegiatan Snackit Pia 100 dalam mensponsori kegiatan IM3 Audisi 

Ganteng – Ganteng Serigala Mencari Bintang SCTV. 

 Penulis juga harus memberikan respon kepada pesan – pesan yang 

masuk ke akun media sosial masing – masing merek produk maupun 

perusahaan. Hal ini kemudian membuat salah satu kegiatan rutin harian 

penulis saat melakukan kerja magang adalah memeriksa apakah ada pesan 

atau feedback dari konten – konten yang di muat. Dalam memberikan 

respon, penulis memberitahukan dulu kepada manajer marketing 

communication untuk kemudian diteruskan kepada pihak – pihak 

berkepentingan baru kemudian memberikan jawaban. 
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 Social media refers to online communities that are participatory, 

conversational, and fluid. These communities enable members to produce, 

publish, control, critique, rank, and interact with online content (Tuten, 

2008, h.20). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa media sosial 

merupakan komunitas online yang memungkinkan orang – orang yang 

bergabung didalamnya untuk membuat, mempublikasi, mengontrol, 

mengkritik, memberi nilai hingga berinteraksi secara online dengan orang 

– orang yang ada di media sosial tersebut. 

 Pemanfaatan keberadaan media sosial dapat memberikan beberapa 

keuntungan bagi perusahaan seperti (Brogan, 2010, h.5): 

 Podcast (video and audio) encourage different types of learning and in 

portable formats; video dan audio mendorong berbagai macam tipe 

pembelajaran dan format portable 

 Social networks encourages collaboration, can replace intranets and 

corporate directories, and can promote non-e-mail conversation 

channel; jejaring sosial mendukung terciptanya kolaborasi, 

menggantikan intranet serta dapat mempromosikan perantara 

percakapan non e-mail  

 Social networks make for great ways to understand the mind-set of the 

online customers; jejaring sosial dibentuk untuk menjadi cara yang baik 

dalam memahami pola pikir dari online konsumen 

Selain itu, apabila dikelola dengan baik, media sosial dapat 

memberikan personal power menurut Brogan (2010, h.13) yang coba 

dijabarkan dalam 4 (empat) poin berikut ini: 

 Social media gives you a voice. Keberadaan media sosial 

memungkinkan seseorang untuk dapat menunjukkan pendapat maupun 

pandangannya, baik untuk mewakili dirinya sendiri maupun organisasi 

atau perusahaan tempat bekerja. 
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 Social media gives you an audience. Orang – orang yang tergabung 

dalam media sosial tertentu dapat menjadi audiences bagi seseorang 

maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Konten apa yang anda 

bagikan dalam media sosial bisa menjadi penting bagi siapa saja yang 

melihatnya. Hal ini kemudian menjadikan media sosial bisa 

memberikan anda audiences atau bahkan membentuk sekelompok 

audiences. 

 Social media gives you flexibility. Keberagaman bentuk dan fungsi dari 

media sosial memberikan penggunanya kebebasan untuk memilih dan 

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Ada facebook dengan fitur 

fanpage yang membentuk sebuah komunitas tertentu atau youtube yang 

memungkinkan seseorang menyebarkan pesan berbentuk audio visual. 

Hal ini memudahkan pengguna media sosial dapat bebas memilih dan 

membentuk pesan yang ingin disebarkan melalui media sosial sesuai 

dengan target yang ingin dicapai. 

 

 Social media gives you a world audience. Keterhubungan media sosial 

dengan internet menjadikan semua orang yang terhubung dengan 

internet dapat mengakses media sosial lalu mencari konten dengan kata 

tanpa batasan waktu dan jarak. Hal ini kemudian menjadi keuntungan 

bagi seseorang maupun organisasi atau perusahaan yang menjadikan 

media sosial sebagai tempat menyebarkan pesan persuasif tertentu. 

Facebook sebagai salah satu media sosial selain youtube yang 

digunakan oleh PT Morinaga Kino Indonesia dalam menyampaikan pesan 

terkait produk dan merek produk. “Currently, facebook is the dominant 

social networking site, and it has the most features useful to the social 

media marketers” (Zarella, 2010, h.67). Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa facebook dapat dipilih sebagai media sosial untuk menjalin 

keterhubungan antara perusahaan dengan target audiences yang dituju.  
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Untuk merek produk Kino Candy Renceng, facebook fanpage 

memberikan peran dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik 

antara perusahaan yang diwakili oleh merek produk dengan tenaga MRO 

(Maintenance, Repair, and Operations) Alfamart. Halaman ini 

memungkinkan pengguna untuk dapat menyebarkan pesan secara umum, 

membagi jadwal kegiatan yang sedang atau akan dilakukan, atau membagi 

foto – foto kegiatan. Hal ini sejalan dengan Sesuai dengan pernyataan Dan 

Zarella (2010) dalam The Media Social Marketing Book yang tertulis: 

“Facebook allow businesses to create public profiles that have many of the 

same features as a user’s profile. Users can connect with a page and 

become a fans. Pages can have public messaging walls, events, photos, 

and custom applications.” (Zarella, 2010, h.67) 

  Selain dapat diakses oleh pengguna facebook tanpa batasan jarak 

dan waktu, Dan Zarella (2010) juga merekomendasikan perusahaan untuk 

memiliki facebook fanpage sebagai bagian dari pelengkap dari kegiatan – 

kegiatan kampanye produk maupun perusahaan yang digunakan. Hal ini 

diungkapkan melalui kalimat berikut “nearly every company engaged in 

social media marketing should have a Facebook page, it can often serve as 

a central place for the integration of other parts of a campaign” 

(Zarella,2010:h.67) 

  Meskipun bukan merupakan kegiatan utama dalam departemen 

marketing communication, PT Morinaga Kino Indonesia menyadari 

pentingnya mengikuti perkembangan jaringan komunikasi melalui media 

sosial yang sedang berkembang pesat saat ini. Penyusunan dan publikasi 

pesan – pesan maupun kegiatan perusahaan yang sedang dan akan 

dijalankan menjadi fokus utama isi media sosial dari merek produk 

maupun profil PT Morinaga Kino Indonesia. 

  Selain facebook fanpage, PT Morinaga Kino Indonesia juga 

memanfaatkan keberadaan media sosial youtube yang memungkinkan para 
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penggunanya membagikan pesan audio visual yang saat ini bahkan bisa 

bertautan dengan profil yang anda miliki di facebook maupun facebook 

fanpage. Youtube sendiri merupakan jaringan berbagi video terbesar dan 

banyak dikunjungi di halaman Web. Keberadaan youtube juga dipandang 

dapat membantu kampanye pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

atau organisasi.  

Hal tersebut ditulis Dan Zarella (2010), “Youtube is currently the 

largest video-sharing site on the Web and the third most visited site on the 

Internet. It has changed the face of the Web, and there is hardly a 

marketing campaign that would not find a value in a presence on Youtube” 

(Zarella, 2010, h.83). Ini membuktikan bahwa youtube juga memiliki 

peran penting bagi social media marketer dalam menyampaikan pesan – 

pesan persuasif terkait produk maupun profil perusahaan. Dalam 

memaksimalkan fungsi profil perusahaan pada youtube, maka multimedia 

designer yang juga tergabung dalam departemen marketing 

communication diminta untuk membuat dokumentasi pribadi perusahaan 

hampir pada setiap kegiatan yang dilakukan.  

Foto maupun video hasil dokumentasi kemudian disunting dan 

diolah hingga menjadi satu kesatuan video dengan berbagai macam durasi 

untuk keperluan publikasi baik untuk perusahaan maupun untuk merek 

produk. Semua konten audio maupun visual yang terdapat dalam video 

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh manajer marketing 

communication, manajer produk terkait, sampai dengan marketing director 

sebelum dapat dimuat di profil Youtube Morinaga Kino Indonesia. 

Meskipun belum menjadi kegiatan utama dari departemen 

marketing communication, pemanfaatan akun media sosial yang ada 

dilakukan oleh PT Morinaga Kino Indonesia dengan cukup baik. Hal ini 

terlihat pada konten publikasi terkait kegiatan yang dapat terus diperbarui 

oleh penulis selama menjalani kerja magang. Penggunaan dan pengelolaan 
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media sosial agar memiliki dampak yang positif pada merek produk 

maupun perusahaan disamping menjaga hubungan baik dengan 

stakeholders sudah menjadi bagian dari kegiatan departemen marketing 

communication PT Morinaga Kino Indonesia. 

 

3.3.3. Marketing Communication Activity (Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran) 

Selain fokus pada kegiatan above the line, PT Morinaga Kino Indonesia 

juga mengikuti bahkan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang 

berhubungan dengan komunikasi pemasaran. Dalam rangka membangun 

awareness dari merek produk, beberapa kali merek produk Snackit 

memberikan dukungan (sponsorship) dalam kegiatan on air maupun off air. 

Tidak hanya satu merek produk, Kino Candy dan Segar Sari juga berpartisipasi 

sebagai sponsor dalam beberapa kegiatan off air maupun on air. 

Untuk kegiatan off air, Snackit serta Kino Candy berpartisipasi dalam 

acara IM3 Ganteng Ganteng Serigala Mencari Bintang yang diselenggarakan 

oleh stasiun televisi SCTV (Surya Citra Televisi). Dalam kegiatan off air 

tersebut, Snackit serta Kino Candy memberikan sampling produk (produk 

gratis) pada tenda penjualan agar calon konsumen dapat mencoba produk yang 

ditawarkan. Selain itu, Snackit serta Kino Candy juga memberikan produk 

gratis melalui kuis atau games menarik di sela – sela kegiatan audisi. 

Dari kegiatan off air IM3 Ganteng Ganteng Serigala Mencari Bintang 

yang dilakukan dibeberapa kota besar seperti Yogyakarta, Medan, Surabaya 

dan juga Jakarta, diadakan juga kegiatan on air berupa Malam Final IM3 

Ganteng Ganteng Serigala Mencari Bintang yang diselenggarakan distudio 

EMTEK City Jakarta. Dalam kegiatan on air ini, Kino Candy mendapatkan 1 

(satu) slot waktu untuk melakukan built-in oleh pembawa acara yang saat itu 

adalah Andika Pratama. Keuntungan lainnya yang didapatkan oleh Snackit 
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serta Kino Candy adalah berupa munculnya logo produk serta teks yang 

menggambarkan produk selama beberapa detik saat acara berlangsung. 

Built-in  atau dapat disebut dengan product placement dari salah satu 

produk PT Morinaga Kino Indonesia juga terdapat dalam acara Kontes 

Dangdut Indonesia yang disiarkan oleh MNC TV (Media Nusantara Citra 

Televisi). Product placement merupakan merek produk atau nama merek 

muncul dalam sebuah film atau program televisi. Hal ini ditulis Tom Duncan 

dalam IMC, Using Advertising & Promotion to Build Brands, “product 

placement is when branded products or brand names are featured visibly in a 

movie or television program” (Duncan,2005, h.379). 

Selain memberikan dukungan kepada acara – acara yang diselenggarakan 

oleh pihak lain, PT Morinaga Kino Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan 

off air bersama dengan Indosiar dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa 

Panggung Keliling berupa panggung hiburan, pengobatan gratis, tenda 

penjualan, tenda permainan dan pembagian produk gratis. Penulis 

berkesempatan mengikuti Panggung Keliling Segar Sari Teh. Panggung 

Keliling Segar Sari Teh diadakan di 10 (sepuluh) titik di wilayah Tangerang 

dan Banten. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu, dan 6 (enam) 

titik terakhir di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. 

Kegiatan ini sudah dilakukan di 20 (dua puluh) titik sebelumnya di Jawa 

dan sekitarnya serta di pulau Sumatera. Kegiatan panggung hiburan ini selain 

bertujuan untuk mengenal produk juga untuk melaksanakan corporate social 

responsibility (CSR) berupa pengobatan gratis untuk penduduk setempat. 

Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan Indosiar dan juga kerjsama 

dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili oleh organisasi 

Komando Distrik Militer (Kodim) masing – masing wilayah tempat 

dilaksanakannya Panggung Keliling Segar Sari Teh. 

Selain dengan mendukung berbagai macam kegiatan dan 

menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan komunikasi 
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pemasaran, PT Morinaga Kino Indonesia juga menghadiri kegiatan – kegiatan 

komunikasi pemasaran yang diselenggarakan oleh pihak lain seperti misalnya 

stasiun televisi. Penulis berkesempatan menghadiri Marketing Screening 

Ramadhan yang diselenggarakan oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia 

(RCTI). Kegiatan ini berisikan informasi mengenai program – program 

unggulan RCTI di bulan Ramadhan 2015 untuk dapat menarik para perusahaan 

agar memasang iklan pada program – program unggulan RCTI tersebut. 

Komunikasi pemasaran terpadu (integrated marketing communication) 

merupakan seluruh perangkat dan cara komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan seragam yang persuasif kepada khalayak sasaran tentang 

produk, layanan, dan kegiatan perusahaan (Lwin, 2002, h.5). Fungsi ini banyak 

digunakan oleh beberapa perusahaan untuk dapat memaksimalkan kinerja 

departemen pemasaran (marketing) dalam mencapai target produk maupun jasa 

yang ditawarkan. 

 The American Association of Advertising Agencies mendefinisikan 

Integrated Marketing Communication sebagai: 

“A concept of marketing communications planning that recognizes the added 

value of a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety 

of communication disciplines (e.g. general advertising, direct response, sales 

promotion, and public relations) and combines these disciplines to provide 

clarity, consistency, and maximum communication impact”. (Percy,2008: h.5) 

 Lwin dan Percy menuliskan pengertian dari komunikasi pemasaran 

terpadu sebagai proses perencanaan dari komunikasi pemasaran yang 

menggabungkan beberapa peran strategis dari berbagai elemen komunikasi 

pemasaran seperti public relations, periklanan (advertising), penjualan 

langsung, promosi penjualan maupun pemasaran interaktif. Hal ini dilakukan 

untuk membagikan pesan yang sama dan konsisten kepada khalayak dengan 

tujuan untuk mendapatkan dampak maksimum dari bentuk – bentuk 

komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran. 
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 Komunikasi pemasaran terpadu (integrated marketing communication) 

menjadi pendukung bagi rencana kegiatan pemasaran (marketing). Rangkaian 

proses perencanaan yang dimaksud dalam komunikasi pemasaran terpadu 

merupakan perencanaan akan target pasar mana yang ingin dituju, tujuan 

spesifik dari komunikasi yang ingin disampaikan serta membangun komunikasi 

yang dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Penyampaian pesan yang 

dilakukan dalam komunikasi pemasaran terpadu juga harus konsisten dan 

menggunakan cara terbaik dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan – 

pesan tertentu. 

 Dalam prakteknya, beberapa perusahaan memiliki departemen yang 

disebut dengan Marketing Communication (komunikasi pemasaran). Dikenal 

dengan singkatan Marcomm, kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi 

periklanan, pemasaran langsung, pemasaran hubungan pelanggan, program 

penjualan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat (Lwin,2002: h.5). 

Begitu juga dengan PT Morinaga Kino Indonesia yang membentuk departemen 

Marketing Communication untuk mendukung departemen Marketing 

(pemasaran).  

Beragamnya kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan oleh fungsi 

marketing communication kemudian juga menciptakan keragaman bentuk dan 

fungsi masing – masing departemen marketing communication pada setiap 

perusahaan.  Hal tersebut bergantung kepada fokus utama kegiatan pemasaran 

yang dilakukan perusahaan untuk kemudian marketing communication 

memberikan dukungan agar kegiatan utama pemasaran berdampak maksimal.  

PT Morinaga Kino Indonesia memiliki departemen marketing 

communication yang berfokus kepada kegiatan – kegiatan komunikasi 

pemasaran  terpadu berupa kegiatan above the line (lini atas), promosi, dan 

sponsorship. Kegiatan – kegiatan ini dilakukan berdampingan dengan fungsi 

kreatif yang juga tergabung dalam departemen marketing communication pada 

PT Morinaga Kino Indonesia. 
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3.3.4. Evaluasi  

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti memiliki tahapan evaluasi, baik 

saat sedang dilaksanakan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 

Masing – masing kegiatan dan penyelenggara memiliki gaya evaluasi yang 

berbeda. Penulis mendapati bahwa evaluasi yang ada pada kegiatan marketing 

communications  

PT Morinaga Kino Indonesia sesuai dengan kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. Untuk kegiatan above the line, evaluasi iklan televisi akan 

dilakukan per minggu dengan bantuan agensi sebagai pihak ketiga. Untuk 

kegiatan – kegiatan sponsorship, evaluasi akan diadakan per hari apabila 

kegiatan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari.  

Adapun hal – hal yang dievaluasi meliputi koordinasi terkait penyebutan 

merek produk dan slogan merek produk, ketersediaan produk untuk sampling 

serta penjualan, hingga respon yang diterima audiences setempat selama 

kegiatan berlangsung. Setelah acara selesai, laporan dan evaluasi juga akan 

dibuat untuk pembahasan internal departemen pemasaran termasuk departemen 

komunikasi pemasaran.  

Untuk kegiatan besar seperti Panggung Keliling, evaluasi tim internal 

dilakukan setiap hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi bersama 

dengan Indosiar dan agensi dilakukan setelah rangkaian Panggung Keliling 

selesai dilaksanakan. Evaluasi harian yang dilakukan meliputi ketersediaan 

produk, prosedur dan jumlah pada pembagian produk gratis, hingga respon 

yang diberikan oleh masyarakat disekitar lokasi diadakannya kegiatan. 

Selama periode magang, penulis berkesempatan membuat beberapa 

laporan hasil evaluasi seperti laporan tingkat keterlihatan iklan televisi per 

minggu yang diberikan oleh agensi, laporan rangkuman kegiatan sponsor yang 

dilakukan per merek produk, hingga mengikuti proses evaluasi singkat harian 

yang dilaksanakan selama periode Panggung Keliling.  
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Kegiatan ini membantu penulis untuk dapat memahami beragamnya 

bentuk evaluasi yang dapat dilakukan. Masing – masing perusahaan bahkan 

departemen – departemen yang ada didalamnya membutuhkan bentuk evaluasi 

yang berbeda – beda meskipun memiliki tujuan yang sama. Melakukan 

evaluasi untuk dapat mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan 

rencana, mengetahui kekurangan dari perencanaan, hingga pembelajaran untuk 

menangani resiko maupun hal – hal tidak terduga yang dapat terjadi di 

lapangan guna menjadi lebih baik. 

 

3.4. Kendala Saat Magang 

Selama melakukan kerja magang di PT Morinaga Kino Indonesia, penulis 

mengalami beberapa kendala, seperti: 

 Fasilitas komputer yang disediakan oleh perusahaan kurang mendukung tugas 

– tugas yang harus dilakukan oleh penulis. Komputer yang diberikan pada 

penulis tidak bisa menampilkan video dengan baik dan tidak bisa 

memproduksi audio (suara). Hal ini membuat penulis cukup kesulitan dalam 

memeriksa video yang akan diunggah (upload) ke halaman Youtube milik 

perusahaan. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan desain juga 

membuat penulis kesulitan karena komputer yang kurang mendukung. Solusi 

yang dimiliki penulis adalah dengan menggunakan laptop pribadi atau 

menumpang pada komputer rekan desainer yang sedang tidak bertugas. 

 

 Koordinasi mengenai tugas – tugas yang diberikan yang terkadang harus 

berkomunikasi langsung dengan product manager masing – masing merek 

produk. Hal ini menjadi kendala bagi penulis di awal periode magang karena 

penulis belum mengenal dengan baik mengenai produk, merek produk, dan 

juga pola kerja serta komunikasi dari masing – masing product manager.   
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