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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Promosi harus dilakukan oleh seorang yang memiliki sebuah usaha dengan tujuan 

meningkatkan penjualan, sosialisasi produk baru, maupun menciptakan corporate 

image (Rajagopal, 2007). Setiap usaha pasti memiliki cara yang berbeda dalam 

mempromosikan produk maupun jasa yang mereka tawarkan. Hal ini 

menunjukkan jenis usaha yang mereka jalani. Menurut Kerin et al. (2001) untuk 

menentukan apa hal yang ditawarkan oleh setiap produk diperlukan klasifikasi 

menurut teori 4P untuk produk berbentuk benda maupun 7P untuk produk 

berbentuk jasa. Ia berpendapat bahwa hal ini menentukan cara yang sesuai untuk 

memasarkan setiap produk. Selain teori tersebut, ada juga teori SWOT dan STP. 

Magical Garden merupakan sebuah tempat bermain yang dilengkapi 

fasilitas skating ring, terletak di lantai dua Mall @ Alam Sutera, Serpong, 

Tangerang. Sejak didirikan pada 10 Desember 2015, Magical Garden belum 

memiliki media promosi berbentuk video. Media yang digunakan oleh PT 

Karunia Anak Indonesia, selaku pemilik Magical Garden baru mencakup media 

visual berupa poster, brosur, dan stiker-stiker yang berada di sekitar area dimana 

taman bermain tersebut berada. Karena itulah, PT Karunia Anak Indonesia tertarik 

untuk menggunakan media video yang mencakup audio dan visual sebagai media 

promosi untuk Magical Garden. 
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PT Karunia Anak Indonesia mempekerjakan Tim Produksi Kotak Kayu 

dalam pelaksanaan promosi mereka. Kotak Kayu merupakan sebuah tim produksi 

startup dibidang sinematografi dan media komunikasi kreatif. Jasa yang mereka 

tawarkan mencakup jasa pembuatan foto dan video sebagai media promosi suatu 

perusahaan maupun perorangan.  

Dalam membuat video promosi ini, perlu dilakukan beberapa hal terlebih 

dahulu sehingga video yang dihasilkan efektif untuk menarik pembeli. Diperlukan 

analisa dan pengetahuan yang cukup tentang produk yang ditawarkan dan siapa 

calon pembeli dari produk tersebut. Selain itu juga diperlukan pengetahuan 

tentang PT Karunia Anak Indonesia sebagai pihak yang dipromosikan melalui 

video ini, sehingga video ini mencerminkan perusahaan tersebut secara benar. 

Penulis berperan sebagai copywriter dalam pembuatan video promosi ini. 

Seorang copywriter sendiri memiliki tugas untuk menulis naskah yang bertujuan 

untuk meningkatkan penjualan (Madjadikara, 2005). Selain itu, menurut Roman et 

al. (2005), seorang copywriter bekerja sesuai dengan konsep dari creative 

director. Konsep ini sendiri didapatkan dari hasil analisa creative director 

terhadap data yang didapatkan mengenai produk yang dipromosikan yaitu, 

benefit, personalitas, diferensiasi, dan keunggulan (Hakim, 2016). 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peranan seorang copywriter dalam menulis naskah dari video promosi 

 Magical Garden? 
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1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan ini dibatasi oleh penerapan SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Threat),STP (Segmentation, Targeting, Positioning), dan AIDA 

(Attention, Interest, Desire, Action) dalam penulisan naskah. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat naskah yang jelas dan sesuai dengan 

konsep dari Magical Garden, Alam Sutera. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Tugas akhir ini bermanfaat sebagai acuan bagi penulis dalam menulis naskah 

untuk video promosi. Pembaca juga dapat memanfaatkan hasil dari tugas akhir ini 

sebagai referensi untuk penelitian serupa, serta membantu proses penulisan 

naskah. Selain itu TA ini juga dapat bermanfaat sebagai arsip kampus dalam 

bidang copywriting. 
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