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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang pesat membuat mayoritas masyarakat mengenal 

teknologi modern seperti Internet, televisi, smart phone, dan elektronik modern 

lainnya. Perubahan yang terjadi pada kemajuan teknologi ini tidak menghilangkan 

keberadaan televisi di mata masyarakat. Televisi dari dahulu hingga sekarang selalu 

memberikan peran penting dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang 

selalu berkembang setiap tahunnya (Badjuri, 2010)  

Kemajuan media televisi dapat dilihat dari lahirnya televisi swasta baru. 

Kelahiran stasiun televisi swasta berlangsung dikarenakan adanya perubahan 

ekonomi yang memberi ruang lebih luas bagi pebisnis di Indonesia. Perkembangan 

yang ada dapat dilihat dari banyaknya program menarik yang disajikan untuk 

menghibur masyarakat (Armando, 2011). Beberapa stasiun televisi swasta baru antara 

lain Trans TV, B Channel, Tv One dan sebagainya. Mereka menampilkan program 

baru yang menarik dan menghibur masyarakat. 

Program televisi Indonesia sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang melekat 

pada masyarakat. Masyarakat sudah mengenal dan selalu mengikuti setiap 

perkembangan dan informasi yang terjadi pada setiap program yang menyajikan 

berbagai acara dan hiburan (Alwi, 2007). Variasi acara dan hiburan semakin 
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berkembang, sekarang ini banyak hiburan yang berhubungan dengan kehidupan nyata 

atau yang lebih dikenal dengan reality show. 

Televisi menciptakan suasana tertentu, karena menampilkan isi dan bentuk yang 

realistis, tidak seperti media film yang sifatnya khayalan fiktif (Harold, 1989). Hal ini 

menguntungkan komunikator karena audience yang dituju akan lebih mempercayai 

fakta bukan fiktif. Televisi juga membangun suasana menjadi hidup (terkait dengan 

kemampuan penyajian secara audio visual) dan televisi memerlukan keterlibatan 

tanpa perhatian sepenuhnya (Harold, 1989).  

Oleh karena itu, Penulis memilih RCTI sebagai tempat kegiatan magang karena 

ingin mengetahui perbedaan cara bekerja marketing communication di stasiun 

televisi, karena sebelumnya Penulis pernah melakukan kerja praktek di marketing 

communication Kompas Gramedia. Marketing Communication Kompas Gramedia 

dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori buku, seperti marketing 

communication buku fiksi, non-fiksi, komik, buku anak, buku masakan, dan 

sebagainya. Tugas yang dari masing-masing marketing communication di Kompas 

Gramedia adalah untuk mempromosikan buku terbaru melalui acara launching buku 

mulai dari bertemu dengan pengarang buku tersebut hingga perencanaan dan 

pelaksanaannya. Hal tersebut berbeda dengan marketing communication di stasiun 

televisi, di RCTI mereka dibagi menjadi publicity dan off-air yang bertugas untuk 

mempromosikan program terbaru dari RCTI  secara off-air maupun online. Semua 

hal tersebut merupakan alasan Penulis tertarik untuk memilih RCTI sebagai tempat 

magang.  
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RCTI merupakan stasiun televisi swasta pertama yang menjadi tolak ukur 

teknologi komunikasi dan program acara media televisi di Indonesia. Dengan 

pengalamannya bergerak dibidang informasi dan komunikasi selama 22 tahun, RCTI 

menyediakan pengetahuan yang lengkap, utuh, dan menyeluruh bagi praktisi media di 

Indonesia (Gontha, 2009). 

Departemen Marketing communication di RCTI memiliki fungsi 

mengkomunikasikan program RCTI. Departemen Marketing communication terdiri 

dari dua divisi yang terintegrasi satu sama lainnya, yaitu Publicity (Public Relations, 

Publicity media cetak, radio dan media sosial, serta bagian below the line & 

merchandise) dan Off-Air.  

Divisi Publicity khususnya public relations bertugas untuk mempublikasikan 

setiap program RCTI, wartawan memiliki peran besar dalam membantu 

mempublikasikan kepada khalayak melalui liputan di dalam suatu media. Setiap event 

atau program yang RCTI laksanakan akan mengundang rekan-rekan wartawan yang 

berguna untuk membantu publikasi event atau program RCTI tersebut. Wartawan 

mendapatkan informasi dalam menulis dari press conference yang diselenggarakan 

oleh divisi publicity (public relations). 

Publicity dengan marketing mempunyai kaitan yang erat. Publicity berperan 

dalam memainkan aspek yang dianggap sebagai isu yang sensasional dan berfokus 

untuk dijadikan sebagai berita bagi publik melalui media (Varey, 2002). Publicity 

juga berkaitan dalam mempertahankan citra dan reputasi dari suatu perusahaan secara 

tidak langsung melalui informasi dalam media. 
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  Divisi Off-Air merupakan salah satu bagian dari departemen marketing 

communication yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam bagian konsep event, 

budget event dan hal pendukung lainnya seperti produksi, pengurusan penonton 

(crowd handling), makanan crew, desain tanda pengenal program (crew, artis, 

sponsor, wartawan, dsb), percetakan dan penyebaran tiket, pengurusan transportasi, 

pembuatan kontrak fee artis, pengecekan tempat acara (venue), memilih dan 

memandu MC, menjalankan event (stage management), memasang dan memproduksi 

below the line items untuk promosi acara dan segala sesuatu hal yang berhubungan 

dengan kegiatan Off-Air. 

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah, RCTI 

mengadakan beberapa program acara, salah satunya adalah “Buka Puasa Bersama XL 

dan Artis Dari Sujud ke Sujud” yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi 

antara pemirsa RCTI dengan para artis sinetron “Dari Sujud ke Sujud” dan juga untuk 

mempromosikan produk XL agar para penggunanya selalu setia menggunakan XL.  

Kegiatan “Buka Puasa Bersama XL dan Artis Dari Sujud ke Sujud” merupakan 

kerjasama yang dibuat oleh RCTI dan XL. Dalam kerjasamanya RCTI memiliki 

wewenang untuk mengiklankan kegiatan tersebut dan memberikan pertanyaan yang 

ditayangkan di setiap akhir sinetron “Dari Sujud Ke Sujud”. XL yang merupakan 

provider dari RCTI memiliki hak untuk mempromosikan produk mereka “XL Ampuh 

24 Jam” di setiap segmen acara.  
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1.2 Tujuan Magang 

1) Menerapkan ilmu marketing communication dalam membuat strategi yang 

dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap program-

program RCTI. 

2) Mempelajari proses event dengan menggunakan IMC sebagai pendukung 

event “Buka Puasa Bersama XL dan Artis Dari Sujud ke Sujud” oleh divisi 

Off-Air di Departemen Marketing communication RCTI. 

 Secara keseluruhan Penulis melaksanakan magang untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai aktivitas marketing communication di RCTI, serta memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan awareness di mata masyarakat. 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Penulis ditempatkan di bagian departemen marketing communication yang 

merupakan suatu departemen yang bertugas untuk mempromosikan program RCTI. 

Marketing communication di bagi menjadi dua divisi, publicity (PR, media cetak, 

radio, below the line, media sosial) dan Off-Air. Selama Penulis melakukan magang 

di RCTI, setiap minggunya Penulis ditugaskan di divisi yang berbeda-beda agar 

mendapatkan pengalaman di setiap bidangnya.  

Dalam publicity, setiap hari sebagian besar media cetak seperti koran maupun 

tabloid mengirimkan edisi setiap hari atau setiap minggunya ke RCTI. Dari media 
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tersebut, Penulis ditugaskan untuk mencari dan mengkliping bukti-bukti iklan di 

media cetak maupun online yang bertujuan untuk dokumentasi RCTI.  

Penulis juga diajarkan dan diberikan tugas setiap bulannya untuk membuat line-

up yang dibagikan ke wartawan dengan tujuan memberikan informasi tentang 

kegiatan yang akan dilaksanakan bulan depan. Dalam line-up tertulis dengan jelas 

tentang program-program acara yang ada setiap harinya dan jam tayang setiap acara 

mulai dari awal sampai dengan akhir bulan. 

Penulis juga belajar membuat press release setiap acara seperti Mahakarya 

Magician Dunia, AMI Awards, Miss Indonesia 2011, dan Ragam Karya Sirkus 

Dunia. Press release berisi tentang inti dari acara atau rangkuman yang akan 

dibagikan kepada para wartawan yang datang untuk meliput acara tersebut. Press 

release akan dibagikan bersamaan dengan name tag di bagian pendaftaran. 

 Penulis bertugas untuk menyusun daftar hadir para wartawan selama satu tahun 

ke belakang. Daftar hadir dilihat dari lembar pendaftaran yang disediakan di meja 

registrasi di setiap acara yang diadakan RCTI. Wartawan yang memiliki daftar hadir 

hampir di setiap acara layak mengikuti media gathering. Media gathering merupakan 

acara yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara RCTI dan para media. 

Setiap tahunnya acara media gathering dibuat berbeda. Untuk tahun 2011, tema 

media gathering adalah outbond yang diadakan di Tanah Tinggal, Ciputat. 

Dalam divisi Off-Air, Penulis membantu menyusun program Ramadhan seperti 

berikut: 

1) Rejeki ramadhan diadakan se-JABODETABEK. 
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2) Gowes sahur di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. 

3) Bagi-bagi helm di Plaza Pemerintahan Kabupaten Bekasi Kota Delta Mas, 

Cikarang Pusat. 

4) Tabligh akbar yang dilaksanakan di Masjid Kubah Emas. 

5) ”Buka Puasa Bersama XL dan Artis Dari Sujud Ke Sujud” di Blok M 

Square.  

Dari semua kegiatan yang dilakukan, Penulis tertarik pada salah satu program 

Ramadhan yaitu “Buka Puasa Bersama XL dan Artis Dari Sujud ke Sujud”. Program 

tersebut merupakan kerja sama antara XL dan RCTI yang bertujuan untuk 

mempromosikan produk dan menjalin hubungan antar perusahaan dengan 

masyarakat. 

Dalam melakukan tugas tersebut, Penulis mendapatkan bimbingan dari Head of 

Publicity, Riska Fiati dan rekan-rekan kerja mengenai pekerjaan seorang Marketing 

communication di RCTI. 

 

1.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang selama empat bulan di RCTI. Penulis 

bekerja di bawah naungan Head of Marketing Communication selama kurang lebih 640 

jam terhitung dari tanggal 16 Mei 2011 sampai 16 September 2011 dengan waktu 

operasional kerja dimulai Senin-Jumat, pukul 08.30-16.30 WIB di luar jam kerja 

lembur dan waktu makan siang dari pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.  
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Tempat pelaksanaan magang yang dilakukan Penulis dilakukan di PT. Rajawali 

Citra Televisi Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk. Jakarta 

11530. Dengan telepon (021) 5303540-5303550 Ext.3300 dan Website www.rcti.tv. 

                                               




