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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

 Gereja adalah suatu perkumpulan atau komunitas dan juga sebuah lembaga 

dari penganut iman Kristiani. Gereja dalam perkembangannya juga mengalami 

perkembangan khususnya dibidang komunikasi. Komunikasi mempunyai peran 

yang penting dan berdampak dalam suatu interaksi antara sesama manusia. 

Komunikasi tidak hanya menolong manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya 

melainkan berpengaruh dalam pembentukan suatu budaya. Di zaman globalisasi 

ini, manusia berusaha menemukan media komunikasi yang bertujuan untuk 

mengatasi permasalahan di dalam hidup. Media komunikasi di dalam gereja juga 

semakin berkembang seiring dengan berkembangnya media komunikasi di dunia. 

Media di dalam gereja juga merupakan suatu alat bagi gereja dalam pengabaran 

injil, sangat banyak umat yang mengekspresikan imannya melalui sarana media. 

Kebutuhan media di dalam gereja sangat diperlukan sebagai langkah untuk 

menentukan langkah dan program kerja untuk waktu mendatang karena melalui 

media dan respon dari konsumen bisa disimpulkan dan diteliti.  

 Komunikasi pemasaran adalah sebuah bidang yang dibuat untuk 

meningkatkan kesadaran sebuah produk, organisasi, maupun acara dengan tujuan 

untuk membujuk orang untuk memilih produk, organisasi, dan lainnya atas 

saingannya. Pemasaran terbagi menjadi dua yaitu pemasaran komersial dan 
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pemasaran sosial. Pemasaran sosial yang mempunyai arti “bagaimana 

mempengaruhi perilaku dengan menggunakan proses perencanaan sistematis, yang 

menerapkan prinsip dan teknik pemasaran yang memiliki fokus pada target sasaran 

dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat” (Nancy R. Lee, 2011, h. 41).  

 Pemasaran komersial dan pemasaran sosial jelas berbeda terutama 

tujuannya. Pemasaran komersil mempunyai tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan, sedangkan pemasaran sosial mempunyai tujuan untuk memberikan 

manfaat positif bagi masyarakat. Pemasaran sosial seringkali dipakai untuk sebuah 

organisasi, salah satunya adalah organisasi nirlaba atau yang biasa disebut non-

profit organization. Pada dasarnya organisasi nirlaba adalah organisasi yang 

mempunyai tujuan sebagai pemecah suatu masalah untuk mendukung suatu isu 

dengan tujuan yang tidak komersial dan bersifat bukan untuk mencari keuntungan 

atau moneter. Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, pendidikan, kesehatan, 

bantuan masyarakat, sukarelawan, dan lainnya. Karena organisasi nirlaba bersifat 

mandiri dan mungkin berdiri sendiri, maka pemasarannya harus lebih digalakan 

untuk meyakinkan dan membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab sosial 

masyarakat tentang nilai aktivitasnya melalui pemasaran terus menerus supaya 

masyarakat terus mendukung, melibatkan diri dan tetap percaya dengan program 

yang akan dilakukan.  

 Pemasarannya bisa menggunakan berbagai sarana media komunikasi salah 

satunya yang sedang populer adalah media sosial. Membuat konten pemasaran 

terhadap suatu organisasi nirlaba terkadang harus mengikuti kegiatan manajemen 

pemasaran layaknya organisasi bisnis. Akan ada banyak parameter yang diukur 
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dalam membuat konten salah satunya perilaku konsumen, pengukuran segmentasi 

pasar, penentuan potensi pasar, penyusunan laporan potensi pasar organisasi non-

bisnis, dan lainnya. 

 Sebuah komunikasi pemasaran harus direncanakan secara matang supaya 

tujuannya dapat tercapai. Sangat penting bagi perusahaan mengerti kekuatan 

perusahaan, kelemahan perusahan, lingkungan di sekitar perusahaan, dan ancaman-

ancaman yang terjadi kepada perusahaan tersebut. Philip Kotler mengartikan 

strategi pemasaran secara terperinci. Philip Kotler (Kotler P. , 2000, h. 89) berkata 

strategi merupakan suatu cara yang strategis dalam perusahaan mengembangkan 

produknya kepada khayalak ramai, strategi juga merupakan suatu proses dalam 

mencapai dari tujuannya, sedangkan marketing adalah sekelompok komponen dari 

kegiatan suatu bisnis yang dirancang untuk mempromosikan, merencanakan, 

memberi nilai, dan mendistribusikan jasa serta barang pemuas keinginan pasar. Jadi 

strategi adalah pola pikir dasar digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran 

dimana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, positioning, 

bauran pemasaran (marketing mix), dan anggaran untuk pemasaran.  

 Komunikasi juga tidak hanya mempunyai tujuan untuk memberikan suatu 

informasi, melainkan juga untuk mempengaruhi pendengar dan pembacanya atau 

yang biasa disebut dengan komunikasi persuasif. Kadangkala kepercayaan 

seseorang terhadap sesuatu dapat memberikan efek pada seseorang tersebut 

sehingga kepercayaan dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. 

Komunikasi persuasif berlaku juga untuk organisasi sosial dalam memasarkan 

produk-produk yang dimilikinya sehingga komunikasi persuasif berguna untuk 
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merangsang minat terhadap sikap, perlaku, kepercayaan dan menggerakan 

seseorang dengan tujuan untuk mendidik dan melakukan sesuatu. Dengan kata lain 

komunikasi persuasif ada untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca sesuai 

dengan keinginan kita dengan menggunakan alat-alat yang ada. Komunikasi 

persuasif akan terjadi dengan baik jika unsur-unsur yang ada di dalamnya saling 

bersinergi satu dengan yang lain. Tiga unsur tersebut adalah unsur utama dari 

komunikasi yaitu komunikator yaitu orang atau alat sebagai penyampai informasi, 

pesan yang terkandung di dalam materi yang akan disampaikan, serta komunikan 

atau orang yang menyerap informasi tersebut. Pesan yang ingin disampaikan 

sangatlah penting untuk seseorang bisa terpengaruh sehingga materi harus memiliki 

bobot yang berkualitas untuk dapat mempersuasif komunikan. 

 Strategi komunikasi pemasaran dan komunikasi persuasif harus berjalan 

efektif, untuk itu persepsi antara perusahaan dan konsumen akan tujuan pesan yang 

disiapkan harus tersampaikan dengan baik. Salah satunya bisa melalui kata-kata 

yang dikemas semenarik mungkin supaya menarik minat konsumen, ini adalah 

tugas daripada copywriting. Copywriting adalah sebuah kemampuan untuk 

mengembangkan dan mengolah kata-kata serta menciptakan tulisan dengan gaya 

dan pendekatan yang dibuat melalui sebuah strategi dan perencanaan sehingga 

mudah untuk sampai kepada pasar yang dituju. Orang yang melakukan copywriting 

disebut juga copywriter. Copywriting banyak berperan untuk menarik perhatian 

para pembaca. Seorang copywriter harus memiliki pemahaman sesuai dengan 

perkembangan global, terutama di dalam sebuah gereja, peran copywriter 

diperlukan untuk mendukung konten yang ditampilkan. 
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 Applegate (Applegate, 2005, h. 45) dalam Natasha (2019, h. 5) berkata 

bahwa seorang copywriter harus mampu untuk mengenali kebutuhan target 

konsumen serta mengembangkan kata-kata untuk menjawab kebutuhan dari target 

konsumen yang dituju. Dengan mengenali kebutuhan konsumen akan memudahkan 

seorang copywriter mendapatkan panduan tulisan sehingga konten yang dibuat 

mendapat ketertarikan dari konsumennya. Tidak hanya sebagai pembuatan konten 

penulisan, melainkan copywriting dapat memberikan kemudahan bagi konsumen 

untuk melihat arti desain dan pemasaran konten. Sama halnya dengan pemasaran, 

copywriting mempunyai tugas untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan 

kepada sebuah perusahaan. 

 Jakarta Praise Community Church juga sudah menyadari dan menerapkan 

seni menulis copywriting. Menyadari akan pentingnya peranan copywriting dalam 

konten-konten yang ada di gereja baik berupa foto, video, maupun gambar bergerak 

atau motion sehingga pemagang tertarik untuk mengangkan topik pembahasan 

tentang "Aktivitas Copywriting yang Diterapkan oleh Jakarta Praise Community 

Church." 

 

I.2 Tujuan Magang 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan magang adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempelajari proses pelaksanaan copywriting dalam di Jakarta Praise 

Community Church 
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I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Agar tujuan penulisan serta permasalahan tidak menyimpang dari yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dibatasi dengan ruang 

lingkup sebagai berikut 

 

I.3.1 Ruang Lingkup Pemagang  

 Dalam kesempatan ini, pemagang ditempatkan di Jakarta Praise 

Community Church yang merupakan anak organisasi dari Jakarta Praise 

Community Church ONE. Pemagang ditempatkan di divisi creative sebagai 

copywriter. Jakarta Praise Community Church mempunyai 4 divisi yang 

mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Divisi yang tersedia adalah 

creative, community, corporate, dan care. 

 

I.3.2 Batasan Pemagang 

 Adapun batasan pemagang adalah bertanggung jawab untuk mengelola 

copywriting untuk semua media yang ada di Jakarta Praise Community Church. 

Pemagang melakukan banyak pekejeraan baik yang berhubungan dengan 

marketing communication dan yang tidak, namun pemagang paling banyak 

pengalaman dan pembelajaran dalam membuat penulisan copywriting.  
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I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

1. Lokasi:  Jakarta Praise Community Church. Dipo Tower lantai 5. Dipo 

Business Center. Jalan Gatot Subroto No.Kav 50-52, RW.7, Petamburan, 

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260. 

2. Waktu Magang: 5 Agustus 2019 - 5 Februari 2019 

3. Jam Kerja: Senin - Jumat, 09.00 AM -17.00 PM 

 

 

Gambar 1 1 Dipo Bussiness Center 
Sumber: Google Images 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


