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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan bisnis, seseorang atau perusahaan akan mengenalkan 

produk maupun jasa yang diproduksinya agar dapat menarik target pasar yang 

dituju. Upaya – upaya pengenalan produk maupun jasa ini dapat dilakukan 

melalui berbagai macam cara, kegiatan, maupun fungsi – fungsi tertentu yang 

terdapat dalam struktur organisasi perusahaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat 

secara umum dan target pasar secara khusus dapat mengenal dan mengetahui 

produk atau jasa seperti apa yang bisa didapatkan dari sebuah perusahaan yang 

nantinya diharapkan akan merangsang kegiatan pembelian atau konsumsi produk 

yang dijual secara berkelanjutan. 

Membangun kesadaran akan merek (brand awareness) serta pengetahuan akan 

produk (product knowledge) menjadi penting mengingat banyaknya pesaing 

dalam bisnis produksi makanan dan minuman. Dalam situs resmi yang dimiliki 

oleh Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) 

terdaftar lebih dari 400 (empat ratus) perusahaan yang bergerak dibidang produksi 

makanan dan minuman. Jumlah yang terbilang banyak, mengingat bahwa satu 

perusahaan dapat membuat lebih dari satu macam merek untuk produk makanan 

maupun minuman yang bisa saja dikembangkan menjadi beberapa macam varian.  

 

Kegiatan yang menjadi bagian dari fungsi marketing communication ini 

kemudian diharapkan tidak hanya membantu fungsi pemasaran dalam mencapai 

target penjualan namun juga dapat membangun citra dan reputasi yang baik bagi 

produk maupun perusahaan. Perencanaan dari komunikasi pemasaran (marketing 

communications) yang dibuat dalam upaya memaksimalkan fungsi – fungsi 

komunikasi pemasaran dalam menunjang fungsi pemasaran dan mencapai tujuan 
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perusahaan melalui komunikasi dikenal sebagai komunikasi pemasaran terpadu 

(integrated marketing communication). Salah satu pemahaman terkait komunikasi 

pemasaran terpadu oleh The American Association of Advertising Agencies 

(Larry, 2008, h.5) didefinisikan sebagai: 

A concept of marketing communications planning the 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. 

Dari definisi di atas, terlihat jelas bahwa komunikasi pemasaran terpadu 

(integrated marketing communication) merupakan bagian perencanaan dari 

komunikasi pemasaran yang meliputi kegiatan public relations, periklanan 

(advertising), penjualan langsung (direct selling), promosi penjualan (sales 

promotion) dan pemasaran interaktif (interactive marketing). Konsep ini 

memadukan beberapa unsur komunikasi dan pemasaran agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal. 

Fungsi komunikasi pemasaran (marketing communications) ini juga 

diterapkan oleh PT Morinaga Kino Indonesia, sebuah perusahaan joint venture 

antara Morinaga Co.,Ltd. Jepang dengan Kino Sentra Industrindo yang sepakat 

membentuk PT Morinaga Kino Indonesia. Dengan bisnis produksi makanan 

berupa snack dan permen serta minuman serbuk seperti Snackit, Kino Candy, dan 

Segar Sari banyak kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk dapat 

memaksimalkan tujuan perusahaan. 

Beberapa kegiatan serta perencanaan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh PT Morinaga Kino Indonesia akan coba dijabarkan penulis dalam laporan 

kerja magang ini. Berbagai macam kegiatan seperti perencanaan pembuatan iklan 

televisi, pertimbangan media plan, sponsorship, hingga kegiatan corporate social 

responsibility berupa pengobatan gratis yang dikemas melalui kegiatan panggung 
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hiburan keliling merupakan bagian dari kegiatan komunikasi pemasaran 

(marketing communication) PT Morinaga Kino Indonesia. 

Bersama dengan kreatif, kegiatan departemen marketing communication 

dalam PT Morinaga Kino Indonesia menjadi menarik karena penerapan konsep – 

konsep kreatif dalam fungsi komunikasi pemasaran (marketing communication) 

yang mencakup desain kemasan produk, desain materi promosi (Point of Sales 

Materials), penempatan logo perusahaan dalam kemasan maupun POSM, hingga 

pengemasan kreatif multimedia untuk kepentingan publikasi internal maupun 

eksternal perusahaan.  

 

Integrasi antara kreatif dan multimedia bersama dengan komunikasi 

pemasaran menjadikan kegiatan yang ada dalam departemen marketing 

communication PT Morinaga Kino Indonesia menarik. Penerapan ilmu – ilmu 

komunikasi pemasaran dalam berbagai kegiatan sponsorship, iklan, maupun 

promosi ditunjang dengan materi – materi pemasaran yang dihasilkan oleh tim 

kreatif internal perusahaan. Pemilihan materi – materi pemasaran dilakukan tidak 

hanya berdasarkan kepentingan pemasaran dan penjualan, namun juga dilihat dari 

segi efektivitas serta fungsi desain yang akan digunakan. 

Untuk memaksimalkan usaha pencapaian tujuan perusahaan, marketing 

communication PT Morinaga Kino Indonesia tidak hanya berintegrasi dengan 

kreatif dan multimedia namun juga bekerja sama dengan pihak agensi. 

Penggunaan jasa pihak ketiga dari luar ini dilakukan untuk memberikan dukungan 

lebih terhadap kegiatan pemasaran perusahaan secara umum termasuk dalam 

lingkup komunikasi pemasaran (marketing communication). Bekerjasama dengan 

agensi sebagai sumber daya eksternal yang bisa memberikan tenaga ahli yang 

belum ada di dalam perusahaan yang tentunya diharapkan bisa memberikan 

dorongan tambahan kepada pihak pemasaran termasuk departemen komunikasi 

pemasaran.   
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1.2. Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui penerapan ilmu marketing communication dalam PT 

Morinaga Kino Indonesia 

b. Membantu fungsi marketing communication PT Morinaga Kino Indonesia 

menjalankan rencana kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya agar 

dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana agar dapat 

mencapai tujuan perusahaan 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan di mulai dari 02 Maret 

2015 sampai dengan 29 Mei 2015 sesuai dengan Surat Keterangan dari PT 

Morinaga Kino Indonesia yang terlampir. Pelaksanaan kerja magang 

dilakukan sesuai dengan peraturan dari Universitas Multimedia Nusantara dan 

Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT Morinaga Kino Indonesia dimana 

penulis sebagai pegawai kerja magang akan didampingi oleh seorang 

supervisor yang telah ditunjuk oleh perusahaan terkait untuk memperkenalkan 

serta mengawasi kinerja penulis selama kerja magang berlangsung. 
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