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MOTTO 

 

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu-Nya, tetapi manusia 

tidak dapat menyelami pekerjaan ALLAH dari awal sampai akhir ( 

Pengkhotbah 3:11 ) 

 

Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar dari 

ketetapan-ketetapanMu ( Mazmur 119 : 71 ) 

       

Segala sesuatu jika dikerjakan dengan penuh kesabaran dan 

keikhlasan pasti akan berbuah kebahagian 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk : 

1. Almamaterku tercinta. 
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ABSTRACT 
 

The Marketing Management System in Public Broadcasting Agency 
of Surakarta Indonesian Republic Radio 

 
Aditya Hutama  

F3206010 
 

The writer conducted this observation in the Public Broadcasting 
Agency of Surakarta RRI. The research aims to find out how the Marketing 
Management System in the Public Broadcasting Agency of Surakarta 
Indonesian Republic Radio is and what attempts the Public Broadcasting 
Agency of Surakarta Indonesian Republic Radio take to improve its 
productivity in marketing sector. 

In collecting data, the writer used observation, interview and literary 
study method during apprenticeship. From such data obtained, the writer 
wrote the Final Project. 

The Final Project entitled “The Marketing Management System in 
Public Broadcasting Agency of Surakarta Indonesian Republic Radio” 
discusses about the implementation of Marketing Management System in 
the Public Broadcasting Agency of Surakarta Indonesian Republic Radio 
in improving its productivity and the task of LP RRI in undertaking the 
marketing process. In undertaking the marketing process, LPP RRI 
Surakarta has division / section / sub sections helping the implementation 
of marketing process within it. In this marketing process, LPP RRI 
Surakarta divides the task into division, section, sub sections having each 
own task such as public service, business expansion and imaging. 

The conclusion the writer can draw from the apprenticeship in LPP 
RRI Surakarta is that the objective of the establishment of Public 
Broadcasting Agency of Surakarta Indonesian Republic Radio is to help 
the society in obtaining information as wide as possible and the marketing 
service of LPP RRI Surakarta is divided into three: public service, business 
expansion and imaging. 

 
Keywords: research objective, research method, task, conclusion. 
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ABSTRAK 

Sistem Manajemen Pemasaran pada Lembaga Penyiaran Publik 
Radio Republik Indonesia Surakarta 

Aditya Hutama 
F3206010 

 

 

Penulis melakukan pengamatan ini pada Lembaga Peyiaran Publik 
RRI di Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana Sistem Manajemen Pemasaran Pada Lembaga Penyiaran 
Publik Radio Republik Indonesia Surakarta dan upaya apa saja yang 
dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surakarta 
dalam rangka meningkatkan produktifitasnya dibidang pemasaran. 

Dalam pengumpulan data, selama melaksanakan magang penulis 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dan studi pustaka. Dari 
data – data yang diperoleh tersebut, penulis menyusun Tugas Ahkir. 
 Tugas Ahkir yang berjudul “ Sistem Manajemen Pemasaran pada 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surakarta “ 
mengulas tentang sistem pelaksanaan Manajemen Pemasaran pada 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surakarta dalam 
meningkatakan produktifitas kerjanya dan tugas LPP RRI dalam 
melaksanakan proses pemasaran. Dalam melaksanakan proses 
pemasaran, LPP RRI Surakarta mempunyai bagian / seksi / sub-seksi 
yang membantu untuk terlaksananya proses pemasaran di LPP RRI 
Surakarta. Dalam proses pemasaran ini LPP RRI Surakarta mambagi 
tugasnya dalam bagian, seksi dan sub seksi yang mempunyai tugas 
masing – masing yaitu layanan publik, pengembangan usaha dan 
pencitraan.  
 Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari melakukan 
magang di LPP RRI Surakarta adalah bahwa tujuan didirikan Lembaga 
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surakarta adalah membantu 
masyarakat dalam memperoleh informasi seluas - luasnya dan jasa 
pemasaran LPP RRI Surakarta terbagi menjadi tiga yaitu layanan publik, 
pengembangan usaha, dan penyelenggaraan pencitraan. 
 
 Kata kunci :  tujuan penelitian, metode penelitian, tugas, kesimpulan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan semakin pesatnya dunia usaha dewasa ini khususnya 

didunia Broadcasting. Hak ini menimbulkan persaingan yang semakin 

ketat diantara media Komunikasi yang sudah berdiri maupun yang 

baru saja berdiri. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk 

meningkatkan kemampuan bersaing dalam memasarkan barang atau 

jasa baik itu ditinjau dari segi kualitas, modal, daya tahan maupun 

harga yang ditawarkan agar barang dan jasa yang ditawarkan unggul 

dari produk yang dihasilkan saingannya 

Untuk mempertahankan kehidupan usaha dalam persaingan 

tersebut, manajemen dituntut untuk dapat memasarkan produk baik itu 

berupa barang atau jasa secara maksimal. Pemasaran merupakan 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan–kegiatan bisnis yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kenbutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. (Swasta dan 

Irawan 1990:5). 

Dari uraian diatas maka arti pemasaran jauh lebih luas daripada 

arti menjual. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai 

dengan mengidentifikasikan kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan 
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harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan 

penyaluran atau penjualan produk tersebut. Jadi kegiatan pemasaran 

merupakan kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. 

Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi didalam suatu lingkungan 

yang terus menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial dari 

perusahaan. Tetapi juga dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu 

sendiri dan aturan-aturan yang ada. Bagi pemasaran, perubahan 

lingkungan dapat merupakan tantangan baru yang memerlukan 

tanggapan dan cara, penyelesaian yang baru pula, atau sebaliknya 

dapat berupa suatu peluang atau kesempatan mengembangkan 

usahanya. 

Sehubungan dengan itu tugas manajer pemasaran adalah 

memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran didalam pencapaian 

tujuan perusahaan serta dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Kegiatan pemasaran haruslah dikoordinasikan dan 

dikelola dengan cara yang baik, maka suatu perencanaan atau strategi 

Pemasaran sangat penting artinya bagi keberhasilan suatu 

pengenalan dan penjualan produk baik itu berupa barang atau jasa 

agar sampai ketangan konsumen dan memenuhi target produksi. 

Jadi manajemen pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses 

manajemen, yang meliputi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menimbulkan pertukaran yang 

diinginkan, baik yang menyangkut barang dan jasa, atau benda-benda 
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lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, sosial dan 

kebudayaan. Proses pertukaran dapat ditimbulkan baik oleh penjual 

maupun oleh pembeli yang menguntungkan kedua belah pihak. 

penentuan produk, harga promosi dan tempat untuk mencapai yang 

efektif disesuaikan dengan sikap dengan perilaku konsumen 

dipengaruhi demikian rupa sehingga sesuai dengan produk-produk 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas penulis mengambil 

judul “Sistem Manajemen Pemasaran pada Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan 

masalahnya yaitu Bagaimana sistem pelaksanaan Manajemen 

Pemasaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

Surakarta dalam meningkatkan produktifitas kerjanya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan atau sasaran penulisan laporan ini 

adalah secara umum mengetahui bagaimana sistem manajemen 

pemasaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

Surakarta dan bagaimana penerapannya didalam kenyataan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat pengamatan 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pengamatan ini 

adalah: 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar 

dapat mengetahui masalah yang sebenarnya dihadapi oleh 

perusahaan. Dan dapat menyediakan informasi dalam 

pengembangan sistem manajemen pamasaran. 

b. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan terutama bagi pihak pembaca. 

c. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat digunakan 

sebagai masukan Perusahaan agar lebih meningkatkan 

manajemen pemasarannya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Obyek pengamatan 

Penelitian dilakuakan di LPP RRI Surakarta yang beralamat di 

Jalan Abdul Rachman Saleh No.51 Surakarta. 

2 Sumber Data 

a. Data Primer 
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Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari responden, misalnya mewawancara pimpinan 

LPP RRI Surakarta atau karyawan yang ditunjuk. Data tersebut 

berupa gambaran umum tentang LPP RRI Surakarta, 

manajemen pemasaran pada LPP RRI Surakarta.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksud adalah dimana data yang 

diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, yaitu dari obyek 

penelitian atau dengan kata lain suatu data yang bukan data 

yang diperoleh secara langsung (data primer). Dan dalam 

penelitian ini data sekunder yang dimaksud yaitu data umum 

dari LPP RRI Surakarta misalnya arsip, dokumen, buku litelatur 

dan laporan lainnya. Data tersebut dapat berupa strukrtur 

organisasi di LPP RRI Surakarta. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Mengadakan wawancara secara langsung dengan karyawan 

yang berwewenang dan berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

b. Observasi 

Mengadakan pengamatan secara langsung dengan obyek 

penelitian dalam hal ini tempat dan peralatan yang di sewakan 

dan mencatat data yang diperlukan. 

c. Studi Pustaka 
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Dengan cara mempelajari literature atau refrensi lain yang 

berhubungan dengan pembahasan sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi, dalam hal ini menggunakan buku pemasaraan. 

 

F. Kerangka pemikiran 

Untuk mempermudah penulis dalam memehami arah pemikiran 

yang akan diteliti, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

Keterangan gambar : 

Marketing Mix 

Kebijakan Perusahaan 

Analisa Segmentasi 
Pasar 

Konsep Pemasaran 

Sistem Manajemen Pemasaran Strategi 
Pemasaran 

Produktifitas Kerja 

Target Produksi 
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Kebijakan pemisahaan sangat penting artinya terhadap 

pengambilan keputusan disegala sektor usaha. Didalam 

pemasaranpun kebijakan perusahaan menjadi dasar langkah - langkah 

dalam penetapan Sistem Manajemen Pemasaran, tetapi langkah 

pertama yang harus ditempuh adalah Analisa Segmentasi pasar yang 

ada, barulah membuat suatu Konsep Pemasaran yang menititik 

beratkan pada pasar barulah Sistem Manajemen Pemasaran dibentuk 

yang memuat Strategi Pemasaran dan Marketing Mix. 

Selanjutnya dari Sistem Manajemen Pemasaran tersebut 

digunakan acuan dalam pemasaran untuk Peningkatan Produktivitas 

Kerjanya. Kemudian ditinjau apakah pelaksanaannya telah memenuhi 

target produksi atau belum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Untuk menanggapi proses pertukaran diperlukan sejumlah 

besar usaha dan ketrampilan. Organisasi lebih profesional dalam 

menangani proses pertukaran mereka harus menarik sumber daya dan 

sekumpulan pasar mengubahnya menjadi produk yang bermanfaat 

dan menjualnya ke kumpulan pasar yang lain. Manajemen pemasaran 

terjadi bilamana setidak-tidaknya salah satu pihak dalam pertukaran 

potensial mempertimbangkan sasaran dan sarana untuk memperoleh 

tanggapan yang diinginkan dari pihak lain. Disini kita menggunakan 

definisi manajemen pemasaran yang disahkan tahun 1985 oleh 

Asosiasi Pemasaran Amerika (American Marketing Association), yaitu:  

Menurut American Marketing Association dalam Kotler 

(1994:14) Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan, konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi 

gagasan, barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang 

memenuhi sasaran-sasaran perorangan dan organisasi. 

Definisi ini memandang manajemen pemasaran sebagai suatu 

proses yang meliputi analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian. Manajemen pemasaran dilandasi oleh gagasan 

pertukaran dan tujuannya adalah menghasilkan bagi pihak-pihak yang 

terlibat. Manajemen pemasaran mempunyai tugas untuk 
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mempengaruhi tingkat, saat serta komposisi  permintaan sedemikian 

rupa sehingga akan membantu organisasi mencapai sasarannya. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001:18) Manajemen 

Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi dan 

pengendalian dari program-program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun dan memelihara pertukaraan yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaranuntuk mencapai tujuan 

perusahan. 

Dan menurut Swastha dan Irawan (1990:7) Manajemen 

Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan dan pengawasan 

program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran 

dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi. Hal ini tergantung pada penawaran organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar serta menentukan harga, 

mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk memerintah, 

mendorong, serta melayani pasar. 

Jadi dalam fungsi manajemen tersebut tahap perencanaan 

merupakan tahap yang sangat menentukan terhadap kelangsungan 

dan sukses organisasi. Proses perencanaan merupakan satu proses 

yang selalu memandang kedepan atau kemungkinan-kemungkinan 

yang akan datang. 

Untuk membuat suatu rencana, fungsi penganalisaan sangat 

penting agar rencana yang dibuat dapat lebih matang dan tepat, dari 

segi lain, penerapan merupkan kegiatan untuk menjalankan rencana. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sedangkan fungsi akhir dari manajemen adalah pemasaran, yaitu 

fungsi mengendalikan segala sesuatu aktifitas agar tidak terjadi 

penyimpangan. Jadi fungsi ini untuk menghindari adanya 

penyimpangan, atau memperkecil penyimpangan yang akan terjadi. 

 

B. Marketing Mix 

Marketing mix merupakan, inti dari sistem pemasaran 

perusahaan. Secara definitif dapat dikatakan bahwa : 

Menurut Swastha dan Irawan (1990:78) “Marketing mix 

merupakan kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni : produk, 

struktur harga kegiatan promosi, dan sistem distribusi"  

Menurut Swasta dan Irawan (1990:78) Kegiatan-kegiatan yang 

dimaksud dalam definisi tersebut adalah termasuk keputusan-

keputusan dalam empat variabel, yaitu 

1. Produk 

2. Harga 

3. Distribusi 

4. Promosi 

Dari pengertian diatas penulis jelaskan sebagai berikut 

1. Produk 

Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup 

penentuan bentuk penawaran secara fisik, merknya, pembungkus, 

garansi, dan servise sesudah penjualan. Pengembangan produk 
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dapat setelah menganalisa keutuhan dan keinginan pasar. Setelah 

masalah tersebut diselesaikan maka keputusan tentang harga, 

distribusi dan promosi diambil. 

2. Harga 

Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian 

pemasaran berhak menentukan harga pokokmya. Faktor-faktor 

yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga tersebut 

antara lain : biaya, keuntungan, saingan dan perubahan keinginan 

pasar. 

3. Distribusi 

Ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan-

keputusan tentang distribusi ( tempat ). Aspek tersebut adalah: 

a) Sistem transportasi perusahaan 

b) Sistem penyimpanan 

c) Pemilihan saluran distribusi 

Termasuk dalam sistem pengangkutan antara lain tentang 

keputusan pemilihan alat transport, penentuan jadwal pengiriman, 

penentuan rute yang harus ditempuh. Dalam sistem penyimpanan, 

kajian pemasaran harus menentukan letak gudang, jenis peralatan 

yang dipakai untuk menengani material maupun peralatan lainnya. 

Sedangkan pemilihan saluran distribusi menyangkut keputusan 

tentang penggunaan, menyalurkan dan bagaimana menjalin 

kerjasama yang baik dengan para penyalur. 
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4. Promosi 

Termasuk dalam kegiatan promosi adalah : periklanan, 

personal selling, promosi penjualan dan publisitas beberapa 

keputusan yang berkaitan dengan periklanan ini adalah pemilihan 

media, penentuan bentuk iklan dan beritanya. Promosi penjualan 

dilakukan dengan cara : Pameran, Peragaan, Demontrasi, Contoh-

Contoh. 

 

C. Pengertian Konsep Pemasaran 

Sebelum penulis menjelaskan tentang konsep pemasaran, 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

pasar. Menurut Stanton (1996: 92) pasar didefinisikan sebagai orang-

orang yang mempunyai kebutuhan untuk dipuaskan, mempunyai uang 

untuk dibelanjakan dan kemauan untuk dibelanjakan.  

Jadi dalam permintaan pasar untuk beberapa barang atau jasa 

terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan. Ketiga faktor tersebut 

adalah 

1. Orang dengan segala keinginannya. 

2. Daya beli mereka. 

3. Tingkah laku dalam pembelian mereka 

Adapun pengertian pasar menurut Kotler (1993: 11) adalah: “ 

terdiri dari semua pelanggan petensial yang mempunyai kebutuhan 

atau keinginan tertentu yang mungkin tersedia  dan  mampu  
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melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan 

atau keinginan tersebut ”. 

Pemasaran merupakan suatu faktor yang penting untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Sehingga perusahan harus selalu 

berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Pentingnya perusahaan berorientasi kepada kepuasan konsumen 

dalam perusahaan memunculkan konsep yang disebut dengan konsep 

pemasaran. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang permasaran. 

  Swastha dan Irawan (1990:5) pemasaran adalah: “suatu 

sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial " 

Adapun Menurut Kotler (1993:13) permasaran adalah: “Suatu 

proses sosial dan manajerial dengan mana perorangan atau kelompok 

memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan 

dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain." 

Pengusaha yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran 

merupakan faktor penting untuk mengapai sukses perusahaan, akan 

mengetahui adanya cara dan falsafah baru yang ada didalamnya. Cara 

dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran. Konsep Pemasaran 

tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar yaitu ( Stanton, 

1993:13) : 

1. Semua operasi dan perencanaan perusahan harus berorientasi 
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kepada konsumen. 

2. Sasaran perusahan harus volume penjualan yang menghasilkan 

laba. Jadi bukan volume demi kepentingan volume itu sendiri. 

3. Semua kegiatan pemasaran disebuah perusahaan harus 

dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. 

Secara Definisi dikatakan bahwa: 

Swastha dan Irawan (1990: 10) “Konsep pemasaran adalah 

sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 

hidup perusahaan”.  

Definisi tersebut mempunyai konsekuensi bahwa semua 

kegiatan perusahaan termasuk produksi, teknik keuangan, dan 

pemasaran harus diarahkan pada usaha mengetahui kebutuhan 

pembeli. Kemungkinan memuaskan kebutuhan tersebut dengan 

mengadakan laba yang layak dalam jangka panjang. 

Adapun Konsep Pemasaran menurut Kotler (1994: 21): 

Konsep Pemasaran adalah falsafah bisnis yang muncul untuk 

menantang konsep-konsep, sebelumnya. Konsep pemasaran 

mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari 

penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan 

kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibanding 

para pesaing. 

Menurut Kotler 1994:21 konsep pemasaran telah diungkapkan 

dengan berbagai cara: 
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1. Temukan Keinginan Pasar. 

2. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa 

yang dapat anda buat 

3. Cintailah Pelanggan, bukan produk anda. 

4. Lakukan menurut cara anda (Burger King) 

5. Andalah yang menentukan. (United Airlines) 

6. Melakukan segala dalain batas kemampuan kami untuk 

menghargai uang pelanggan yang syarat akan nilai, mutu dan 

kepuasan (JC Penney) 

Konsep Pemasaran bersandar pada empat tiang utama yaitu 

fokus pasar, orientasi pada pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi 

dan kemampulabaan. 

 

D. Konsep Penjualan 

Konsep Penjualan merupakan pendekatan lain yang lazim 

digunakan banyak perubahan terhadap pasar. Konsep penjualan 

berkaitan bahwa konsumen  jangan dibiarkan begitu saja. Organisasi 

harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Konsep 

ini menganggap bahwa konsumen biasanya menampakkan 

keengganan pembeli dan harus ditekan agar membeli lebih banyak 

dan perusahaan harus menggunakan serangkaian alat penjualan dan 

promosi yang efektif guna merangsang pembelian dalarn jumlah yang 

lebih banyak. 
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Menurut Kotler dan Armstrong (2001 : 22), Konsep Penjualan 

merupakan gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup 

banyak produk perusahan kecuali jika pengusaha tersebut melakukan 

usaha penjualan dan promosi dalam skala besar. 

Konsep Penjualan dipraktekkan secara agresif sekali dalam 

kasus adanya barang-barang yang tidak dicari yakni barang yang 

normal tidak akan dibeli oleh para pembeli. Contoh : penjualan 

Asuransi, buku-buku ensiklopedia, tempat-tempat pemakaman. 

Industri dalam barang-barang demikian telah menyempurnakan 

berbagai macam teknik penjualan untuk membutuhkan para pembeli 

dan pemaksaan mereka untuk menyadari segi-segi keuntungan 

produk-produk perusahaan yang ada, dan menganggap tugasnya 

sebagai tindakan menggunakan penjualan dan promosi untuk 

mensimulir volume penjualan yang menguntungkan. 

 

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

Dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi dan kemampuan 

penjual, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan dan 

faktor lain-lain. 

1. Kondisi dan kemampuan penjual 

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara 

komersial atas segala barang dan jasa itu pada prinsipnya 

melibatkan dua pihak yaitu penjual sebagai pihak pertama dan 
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pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat 

meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai 

sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut 

penjual harus memahami babarapa masalah penting yaitu jenis dan 

karakteristik barang yang ditawarkan, harga pokok, syarat 

penjualan, seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah 

penjualan, garansi. 

Masalah-masalah tersebut menjadi pusat perhatian pembeli 

sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu manajer perlu 

memperhatikan sifat tenaga penjual yang baik. Dengan tenaga 

penjual yang baik dapatlah dihindari timbulnya kemungkinan rasa 

kecewa pembeli. 

2. Kondisi Pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi 

sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan 

penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Jenis pasarnya konsumen industri, penjual, pernerintah 

intemasional. 

2. Kelompok pemeli atau segmen pasarnya. 

3. Daya belinya. 

4. Frekuensi pembeliannya. 

5. Keinginan dan kebutuhannya. 

3. Modal 
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Untuk melaksanakan penjualan, seorang penjual harus 

memperkenalkan produknya kepada pembeli. Untuk itu diperlukan 

sarana Berta usaha seperti alat transportasi, tempat peragaan alat 

baik didalam maupun diluar perusahaan, usaha promosi . Semua 

ini dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang 

diperlukan untuk itu. 

4. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini 

ditangani oleh bagian tersendiri (penjualan) yang dipegang orang-

orang tertentu atau ahli bidang penjualan. Sedangkan pada 

perusahaan kecil, masalah-masalah penjualan ditangani oleh orang 

yang juga melakukan fungsi -fungsi lain. Hal ini disebabkan karena 

jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit. Sistem organisasinya lebih 

sederhana, masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimilikinya 

juga tidak sekelompok perusahaan besar. 

5. Faktor Lain 

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakannya diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. 

Bagi perusahaan yang bermodal kuat kegiatan ini rutin dilakukan. 

Tetapi pada perusahaan yang relatif kecil kegiatan ini jarang 

dilakukan. 
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F. Sistem Pemasaran 

Dalam suatu sistem terdapat bagian-bagian yang membentuk 

satu kesatuan masing-masing bagian saling berhubungan dan saling 

memberikan pengaruh. Seperti halnya pada sistem-sistem yang lain, 

dalam sistem pemasaran ini juga terdapat beberapa faktor yang saling 

tergantung dan saling berinteraksi satu sama lain. Swastha dan Irawan 

(1990: 12) Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran. 

2. Sesuatu ( barang, jasa, ide, orang ) yang sedang dipasarkan. 

3. Pasar yang dituju 

4. Para perantara yang membantu dalam pertukaran arus antara 

organisasi. 

5. Faktor-faktor lingkungan, seperti faktor demografi, kondisi 

perekonomian, faktor sosial, kebudayaan, kekuatan politik, hukum, 

teknologi dan persaingan 

Dengan adanya kelima faktor tersebut maka sistem pemasaran 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Menurut Swastha dan Irawan (1990:12) Sistem pemasaran 

adalah kumpulan lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, 

jasa, ide,  orang dan faktor lingkungan yang saling memberikan 

pengaruh, membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan 

dengan pasaranya.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia 

a. Zaman Belanda 

Dalam meninjau sejarah Radio di Surakarta, pandangan 

kita tidak akan terlepas dari pergerakan bangsa Indonesia pada 

umumnya. Jiwa kebangsaan yang sejak 20 Mei 1908 

ditanamkan dalam lubuk bangsa Indonesia telah melekat dan 

menimbulkan pemikiran dan pengaruh pada sepak terjang 

kehidupan rakyat Indonesia. 

Siaran-siaran radio yang berkumandang di Indonesia 

membuka pemikiran baru bagi bangsa Indonesia dan siaran ini 

dijadikan alat perjuangan melalui seni budaya yang terdapat di 

Indonesia. Sebab secara tidak langsung segala pemeliharaan 

seni budaya di Indonesia merupakan penanaman kesadaran 

bangsa . Melalui pemancar Radio Ketimuran yang disebut 

PK2MN yang diusahakan oleh perkumpulan "Javanese 

Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran" Asuhan Sri Paduka 

Mangkunegoro VII (alm) , seorang bangsawan yang pernah 

bergerak dalam Budi Utomo yang terkenal sebagai penggemar 

20 
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seni siaran-siaran gamelan jawa, ketoprak, dan siaran lain yang 

dapat dipancarkan kepada penggemarnya. 

lahirnya SOLOSE RADIO VERENINGING (SRV) di Surakarta. 

Sebelum NIROM memulai siarannya secara resmi, meskipun 

sudah mengadakan percobaan-percobaan di Tanjung Priuk 

Jakarta. Di Solo sudah ada suatu pemancar radio ketimuran 

yakni yang disebut PK2MN . Pesawat Radio milik Sri Paduka, 

Mangkunegoro VII selalu dipasang di Pendopo besar 

Mangkunegaran. Sehingga setiap minggu pagi sampai siang 

kerumunan rakyat mendengarkan peti ajaib. Lambat laun 

pemancar kecil tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

karena sudah ada beberapa, bagian yang rusak. Atas perintah 

Sri Paduka, Mangkunagoro VII supaya mengurus perkumpulan 

memikirkan agar dapat membeli pemancar sendiri. 

Atas inisiatif Ir. Sarsito Mangunkusumo, lalu diadakan 

rapat dengan para anggota dan juga tokoh terkemuka serta 

para wartawan di Kota Solo dengan maksud untuk mendirikan 

perkumpulan yang mengusahakan penyiaran Radio di Solo. 

Rapat yang dilaksanakan tanggal 1 April 1933 melahirkan 

"Solose Radio Vereninging" (SRV ). 

Pada Tanggal, 8 April 1934 berdiri " Kring Betawi " yang 

dipimpin oleh Sdr. Gunari Wirio Dinoto, yang kemudian 

menjelma, menjadi VORS di Surabaya di bawah pimpinan Sdr. 

Djadi . VORS menjelma menjadi CIRVO (Chinese an In heense 
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Radio luisteraars Vereninging Ost Java). Di Madiun berdiri 

EMRO (Erste Madiunse Radio Omroep) dipimpin oleh Sdr. Parts 

Legawa . Pada, tahun 1936 menyusul Semarang dengan Kring 

SRV yang bernama Radio Semarang yang dipimpin oleh Adr. 

Sujudi. 

Pada. Tahun 1934 di Solo berdiri sebuah perkumpulan 

lagi yang bernama S.R.I (Siaran Radio Indonesia) dibawah 

asuhan Pangeran Surjhamidjoyo dibantu Mulyadi Joyomartono, 

dkk. SRV yang pernah mencapai jumlah 4000 dapat mendirikan 

gedung Studio sendiri yang mentereng atas bantuan Sri Paduka 

Mangkuneoro VII. 

Pada tanggal 15 September 1935 diadakan peletakan 

batu pertama dan tanggal 29 Agustus 1936 , gedung yang 

mentereng itu sudah dapat dibuka dengan resmi. Dengan 

berdirinya gedung tersebut maka cara kerjapun disusun secara, 

teratur. Untuk mengisi mata acara siaran kemudian dibentuk 

Komisi Programs. 

b. Zaman Jepang 

Sejak Bala tentara. Jepang menguasai bumi Indonesia, 

maka terjadi perubahan besar di Indonesia. Demikian pula 

dikalangan Radio terdapat perubahan cara kerjanya. Pasukan 

Jepang masuk Kota Solo tanggal 5 September 1942 melalui 

Gundih dan Kalioso.  
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Pada tanggal 2 Maret 1942 tentara Belanda di Solo 

membumihanguskan obyek - obyek penting termasuk pemacar 

serta alat teknik SRV . Berkat usaha pimpinan, teknik SRV, Sdr. 

Utoyo dan Sdr. Sugoto, pemancar SRV tidak rusak, hanya 

meteran dan alat kecil diambil agar menimbulkan kesan bahwa 

perintah Belanda diindahkan.  

Pada. Tanggal 8 Maret 1942 H. Funabiki, Komandan 

pasukan Jepang di Solo datang ke Studio dan kebetulan 

bertemu Sdr Maladi (salah seorang pengurus program komisi 

SRV), Sdr Utoyo dan. Sdr. Sugoyo, 

Ketiga orang tadi mendapat perintah dari Sdr. Funabiki , 

supaya kembali menghidupkan SRV. Dalam tempo beberapa 

hari pemancar sudah melayang di udara dan pimpinan 

diserahkan kepada Sdr. R. Maladi. 

c. Indonesia Merdeka 

Sesudah diketahui bahwa Indonesia memploklamirkan 

kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang melarang 

semua Hoso Kyokunya mengadakan siaran dan mengambil 

alas-alas yang memancarkan siarannya. Sejalan dengan 

Revolusi Indonesia, maka dicari jalan untuk merebut serta 

menguasai radio yang telah ada. Hingga akhirnya lahir Radio 

Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang 

semula berdiri dengan bekas studio HOSO Kyoku di delapan 

tempat yaitu: Jakarta, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, 
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Purwokerto, Malang, Surabaya dan Semarang. Pada tanggal 11 

September 1945 itu para utusan berikrar Tri Prasetio yang 

berbunyi: " Dengan bekal Ikrar dan beberapa putusan itu, wakil - 

wakil studio meneruskan perjuangan di daerahnya masing-

masing atas dasar satu komando dari Pimpinan Umum Dr. 

Abdulrahman Saleh". Pada tanggal 1 April 1946 berdasarkan 

keputusan Menteri penerangan Moh. Natsir RRI resmi 

ditetapkan sebagai Jawatan Pemerintah. Melalui gejolak Clash I 

disusul Clash II yang didahului dengan peristiwa-peristiwa lain, 

maka sejak tanggal 26 Februari 1946 Kepala Jawatan dipegang 

oleh Sdr. Maladi. Menjelang Clash II telah diadakan persipan - 

persiapan untuk memindahkan tempat perjuangan dari Solo ke 

pegunungan dengan tujuan utama di Lereng Gunung Lawu. 

d. Periode 11 September 1945 s/d 27 Desember 1949  

- Penyerahan pemancar Solo Hoyokyoku 

Pada tanggal 1 Oktober 1945, dengan surat 

penyerahan resmi pihak Jepang menyerahkan segala 

kekuasaannya atas radio Surakarta kepada Sdr. R. Maladi 

- Penetapan status RRI menjadi Jawatan Pemerintah 

Secara. resmi RRI ditetapkan sebagai Jawatan 

Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan 

Moh. Natsir pada tanggal 1 April 1946. setelah diadakan 

kontak dengan studio-studio yang lain, pada tanggal 12 
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Januari 1946 dapat diselenggarakan konferensi radio yang 

pertama di Surakarta. 

- Jasa dua mobil, RRI Surakarta 

Mobil-mobil ini ialah De Soto dari 1939 dan trek 

Chevrolet tahun 1938 dengan nomor SLO 221, keduanya 

tinggalannya Surakarta Hosokyuko. Jasa-jasa mulai dicatat 

ketika bulan Oktober 1946 pemancar-pemancar dan alat - 

alat harus dipindahkan ke Tawangmangu. Kemudian dipakai 

tentara untuk mengangkut Jepang dari Solo ke Barostampit 

Boyolali. Kendaraan itu juga dipakai untuk membagi - bagi 

radio umum ke kecamatan - kecamatan di Surakarta dalam 

rangka menyebar informasi perjuangan yang berpusat di 

desa - desa. 

- Clash kedua, menjelang tanggal 19 Desember 1948 

Tahun 1948 adalah tahun yang penuh peristiwa 

pertemuan bagi kota Solo. Peristiwa 27 Maret atau 

"Peristiwa Marjuki" yang membawa korban Komandan TGP, 

Gadjah Suranta. Kemudian disusul Peristiwa Srambatan 

tanggal 13 September yang merupakan ronde pendahuluan 

dari peristiwa Madiun tanggal 19 September. Sejak 13 

September itu kota Solo terlibat dalam suasana pertempuran 

yang baru berakhir pada tanggal 30 September dengan 

ditangkapnya Mr.Amir Sjarifuddin Cs. Di Klambu dekat 

Kudus. 
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e. Periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 

Keadaan pemancar-pemancar di tahun 1950 telah 

diketahui dengan dibentuknya Djawatan Radio RIS pada 

tanggal 27 Desember 1949. RRI sebagai Badan Penyiaran 

Nasional harus melaksanakan program siaran yang ditujukan 

kepada seluruh rakyat.  

f. Periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 

Untuk memudahkan adanya pemancar yang kuat agar 

dapat ditangkap oleh banyak orang, maka disusun rencana 5 

tahun yang disusun oleh banyak orang. Untuk itu disusun 

rencana 5 tahun bersama Djawatan PT di tahun 1950. 

g. Periode 5 Juli 1959 s/d 11 Maret 1966 

Periode di tahun-tahun inilah RRI dihadapkan pada tugas 

yang harus selalu siap siaga menghadapi mata acara siaran 

yang sangat sarat dengan security, sehingga sikap mental 

dalam gerak kerja bidang redaksi harus selalu waspada dengan 

dasar Security Mindednes. Di dalam mengoreksi naskah siaran 

harus dilayangkan kejadian penting yang perlu dicatat ialah : 

- Siaran Sentral Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 

- Tentang Manifestasi Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 

- Panasnya Situasi SG 30 S/PKI 

h. Periode 11 Maret 1966 s/d sekarang    

Sejak tahun 1966, setelah terlaksananya penumpasan 

pemberantasan G 30 S/PKI, siaran RRI terfokus pada 
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pembinaan sikap mental yang berkiblat pada butir-butir Orde 

Baru demi tegaknya negara RI yang berdasar Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, RRI Surakarta kini selalu dalam 

mengabdi pada Nusa dan Bangsa, Negara dan Tanah Air 

Indonesia dalam era tingal landas, serta berfokus pada tugas 

menyukseskan pembangunan menuju masyarakat adil dan 

makmur. 

Nama-nama Kepala Stasiun Regional 1 Surakarta 

- R.Maladi (tahun 1945) 

- R.M Saparno Hadi Soebroto (tahun 1946 s/d 1950) 

- R.M Sachlan Adysaputra (tahun 1950 s/d 1953) 

- R. Oetoo Soemawidjojo (tanggal I Mei 1953 s/d 1 September 

1960) 

- R. Soenarso (tanggal 1 September 1960 s/d 1 Agustus 

1968) 

- R. Soejoko Tjitrokastoro (tanggal 1 Agustus 1968 s/d 1 

Februari 1979) 

- Muh Hasjim Benny, BA (tanggal 1 Februari 1979 s/d 1 Mei 

1983) 

- Drs. Abdul Rochim (tanggal 1 Februari 1989 s/d 1 januari 

1991) 

- Riyatno Urip Santhosa, BA (tanggal 1 Januari 1991 s/d 1 Mei 

1994) 

- H. Tomo, BA (tanggal 1 Mei 1994 s/d 2004) 
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- In Nining Pujihastuti. R (2004 s/d 2006) 

- Drs. Nuryudi, MM (2007 s/d 2008) 

- Dra. Saraswati ,SA ( 2008 – sekarang ) 

 

2. Struktur Organisasi 

Di dalam suatu badan usaha, kerja sama yang baik antara 

pihak–pihak yang terlibat didalamnya merupakan kunci 

keberhasilan dari satu usaha yang dilakuakan. Disini diperlukan 

profesionalisme yang menguasai bidang – bidang tertentu. 

Demikian diharapkan akan dapat diwujudkan suatu tujuan bersama. 

Struktur organisasi LPP RRI nampak sudah cukup 

berkembang hal ini identik dengan skala perusahaan  dan biasanya 

seiring dengan perkembangan perusahaan, struktur dan 

pembagian departemen dan penempatan personalia dapat dilihat 

ciri dan skala perusahaan apakah skala kecil atau besar.  

Untuk lebih jelasnya mengenai susunan dan pembagian 

masing–masing bagian departemen yang ada LPP RRI Surakarta 

adalah sebagai berikut : 
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Uraian Struktur Organisasi dan Tata kerja LPP RRI Surakarta 

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

- koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran 

stasiun penyiaran; 

- pelaksanaan urusan sumber daya manusia; 

- pelaksanaan urusan keuangan;  

- pelaksanaan urusan umum. 

Subbagian Tata Usaha beserta tugas-tugasnya :  

- Urusan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan 

dan evaluasi urusan sumber daya manusia, keprotokolan 

dan kehumasan, serta tata persuratan. 

- Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

pcngelolaan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, 

serta laporan keuangan. 

- Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penysunan rencana, program dan anggaran serta 
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pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, dan 

kearsipan. 

 

b. Seksi Siaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di 

bidang program siaran menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : . 

- pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program  

- pelaksanaan pengelolaan programa I  

- pelaksanaan pengelolaan programa II 

Seksi Programa Siaran terdiri atas : 

- Subseksi Perencanaan dan Evaluasi Programa tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan program acara, 

anggaran biaya siaran, pengolahan lalu lintas siaran 

(traffic) dan evaluasi di bidang programa siaran. 

- Subseksi Programa I mempunyai tugas melakukan 

pengelolan dan penyelenggaraan siaran berita/ informasi, 

prodoksi siaran pendidikan, produksi siaran budaya, 

produksi siaran hiburan dan produksi siaran iklan pada 

programa I. 

- Subseksi Programa II mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan dan penyelenggaraan siaran berita/informasi, 

produksi siaran pendidikan, produksi  siaran hiburan dan 

produksi siaran iklan pada programa II. 
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c. Seksi Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

di bidang pemberitaan. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana, Seksi Pemberitaan rnenyelenggarakan fungsi : 

- pelaksanaan produksi berita, ulasan dan dokumentasi 

- pelaksanaan produksi liputan dan olah raga  

- pelaksanaan produksi pengembangan berita  

Seksi Pemberitaan terdiri atas : 

- Subseksi Berita, Ulasan dan Dokumentasi mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi produksi liputan berita, 

ulasan, siaran langsung, redaksional, dan dokumentasi 

untuk programa Stasiun Penyiaran Tipe C dan kontribusi 

pada Pusat Pemberitaan. 

- Subseksi liputan dan Olah Raga, mempunyai tugas 

melakukan penyiaran bahan perencanan, pelaksanaan, 

dan evaluasi produksi liputan peristiwa olah raga, 

produksi berita olah raga, melakukan siaran langsung 

olah raga untuk programa Stasiun Penyiaran Tipc C dan 

kontribusi pada Pusat Pemberitaan. 

- Subseksi produksi pengembangan berita mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi produksi pengembangan 

berita dan masalah aktual untuk Stasiun Penyiaran Tipe 

C dan kontribusi pada Pusat Pemberitaan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



d. Seksi Sumberdaya Teknologi mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan di bidang sumberdaya teknologi. 

DaIam melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi 

Sumberdaya Teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

- pelaksanaan di bidang teknik studio dan 

multimedia  

- pelaksanaan di bidang teknik transmisi  

- pelaksanaan di bidang sarana prasarana 

penyiaran  

Seksi Sumberdaya Teknologi terdiri dari : 

- Subseksi Teknik Studio dan Multimedia, mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik studio dan 

multimedia. 

- Subseksi Teknik Transmisi, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan 

dan evaluasi di bidang teknik transmisi. 

- Subseksi Sarana Prasarana Penyiaran, mempunyai 

tugas melakukan penyiapan hahan perencanaan, 

pengelolaan dan evaluasi di hidang sarana prasarana 

penyiaran. 
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e. Seksi Layanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan di bidang layanan dan usaha. Dalam melaksanakan 

tugas Seksi Layanan dan Usaha menyelenggarakan fungsi : 

- pelaksanaan layanan publik 

- pelaksanaan pengembangan usaha   

- pelaksanaan pencitraan  

Seksi Layanan dan Usaha terdiri dari : 

- Subseksi Layanan Publik mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan 

dan evaluasi kegiatan layanan kemitraan, data dan 

informasi. 

- Subseksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas 

melakukan penyiaran bahan perencanaan, pengelolaan 

dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha siaran radio 

dan usaha non siaran radio. 

- Subseksi Pencitraan mempunyni tugas melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi 

kegiatan promosi, operasional standarisasi identitas 

korporat, hubungan luar dan media. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagai berikut : 
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- Kelompok Jabatan Fungsional adalah 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

- Kelompok Jabatan Fungsional 

dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan masing-

masing. 

- Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

- Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung 

jawab kepada Kepala Stasiun Penyiaran. 

3. Visi dan Misi perusahaan yaitu : 

a. Visi  

Visi Radio Republik Indonesia adalah menjadi radio 

publik milik bangsa, acuan informasi terpercaya dan hiburan 

yang sehat, pemberdaya masyarakat, perekat budaya bangsa, 

sejahtera dan unggul secara nasinal bertaraf internasonal. 

b. Misi RRI Surakarta 

- Memberikan pelayanan informasi yang terpercaya bagi 

masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk 

memeperoleh akses informasi melelui proses kerja standart 
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jurnalisme professional yang berstandar pada prinsip akurat 

dan berimbang serta berorientasi pada keharmonisan dan 

kedamaian. 

- Menjadi wahana kontrol sosial melalui program siaran yang 

memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pendapat, kritik terhadap suprastruktur 

politik guna mendorong terciptanya penyelenggaraan 

negara yang baik. 

- Menjadikan program siaran pendidikan sebagai 

pemberdaya masyarakat dan pendorong proses demokrasi 

yang bertumpu pada hak masyarakat untuk megemukakan 

pendapat dengan tetap berpegang pada kaidah hukum dan 

prinsip masyarakat madani yang berkedaban. 

- Menjadikan program siaran kebudayaan sebagai perekat 

sosial dan keberagaman budaya Indonesia guna 

memajukan budaya nasional menumbuh kembangkan 

unsur budaya lokal, ditengah budaya global. 

- Menjadikan program siaran hiburan, wahana hiburan yang 

sehat bagi keluarga Indonesia dan mampu mendorong 

kreatifitas masyarakat. 

- Menyelenggarakan siaran–siaran yang melayani kebutuhan 

kelompok minoritas dalam masyarakat. 

- Menyelenggarakan program siaran yang mendorong 

pemahaman presepsi tentang gender sesuai nilai budaya 
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bangsa. 

- Memanfaatkan dan tanggap terhadap perkembangan 

teknologi media penyiaran yang efektif efisien serta 

mengoprasionalkannya secara professional guna 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta menjamin 

kenyamanan dan kemudahan masyarakat mendengarkan 

RRI. 

- Menyelenggarakan siaran internasional bagi masyarakat 

Indonesia di luar negeri dan memberikan informasi tentang 

Indonesia ke dunia internasional. 

- Memberikan pelayanan jasa–jasa yang terkait dengan 

kegiatan penyiaran sesuai kebutuhan masyarakat secara 

professional guna menambah pendapat lembaga untuk 

menunjang pelaksanaan operasional siaran dan 

meningkatkan kesejateraan karyawan. 

4. Tujuan dan Maksud RRI  

 Siaran RRI ditujukan untuk masyarakat dalam negeri dan 

masyarakat luar negeri. Siaran dalam negeri dimaksudkan untuk 

pakai sebagai alat Pemerintah guna menyampaikan 

kepentingannya kepada rakyat, misalnya untuk menyampaikan 

pendidikan, untuk menyampaikan penerangan, untuk 

menyebarluaskan segala macam pengetahuan, untuk 

membangkitkan kebudayaan atau kesenian, untuk menyajikan 

hiburan bagi masyarakat dan sebagainya, yang semuanya itu 
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dapat disimpulkan bahwa siaran radio dalam negeri dimaksudkan 

sebagai sarana untuk membimbing, meningkatkan dan 

menyejahterakan kehidupan rakyat.  

Sedangkan siaran luar negeri dimaksud untuk 

memperkenalkan bangsa dan hasil karya dan kebudayaannya, 

memperkenalkan negara dengan keindahan alam dan 

keadaannya guna menarik perhatian bangsa–bangsa lain supaya 

suka mengunjungi atau untuk menarik perhatian wisatawan asing, 

memperkenalakan politik serta sikap pemerintah dengan 

rakyatnya, dan menjalin persabatan dan perdamaian antar 

bangsa.  

             

5. Profil Siaran LPP RRI Surakarta 

a. PROGRAMA I (Satu) 

- Saluran  :  Informasi, pendidikan, hiburan dan 

   budaya 

- Status sosial :  Umum  

- Target pendengar : Semua masyarakat  

- Sasaran Wilayah :  Wilayah Surakarta 

- Siaran :  Variasi 

- Komposisi Musik :  Pop Indonesia, musik daerah &  

  tradisional 

- Waktu siaran :  04.50-01.00 WIB 

- Frewkuensi pemancar :  FM 105.5 MHz & AM 972 KHz 
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- Sapaan Pendengar :  Saudara Pendengar 

b. PROGRAMA II (Dua) 

- Saluran :  Musik dan informasi 

- Status sosial : Kawula Muda  

- Target pendengar : Remaja, eksekutif muda, dan 

Mahasiswa     

- Sasaran Wilayah :  Kota Surakarta dan sekitarnya  

- Power :  3 Kva 

- Frewkuensi pemancar :  FM 97,00 Mhz 

- Sapaan Pendengar :  Pendengar Pro II Surakarta 

c. PROGAMA III (Tiga) 

- Saluran :  Jaringan berita nasional 

- Status Sosial :  Menengah keatas 

- Target pendengar :  Kalangan menengah ke atas 

seperti mahasiswa, pengusaha, pengajar, pejabat 

- Sasaran Wilayah : Kota Surakarta, dan sekitarnya 

- Frekuensi Pemancar  :  FM 95.1 MHz 

- Power : 3 KVA 

- Sapaan Pendengar : Pendengar Pro III Surakarta 

6. Rencana Kerja Bidang Pemasaran 

Pemasaran adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk 

memasarkan produk yang dibuat perusahaan kepada 

konsumen/khalayak ramai yang membutuhkan dan merupakan 

sumber pendapatan pokok perusahaan yang diperlukan untuk 
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menutup ongkos atau biaya yang terjadi dalam kegiatan untuk 

mendapat laba ( penghasilan ). Apabila produk yang ditawarkan 

dapat diterima masyarakat dan yang menghasilkan penjualan, 

maka bagian penjualan harus memperhitungkan harga jual tersebut 

dengan biaya–biaya yang terjadi dalam melakukan penjualan. 

Selain itu harus memonitor antara pengeluaran atau pemasukan. 

Untuk memudahkan dalam pencapaian penjualan yang 

maksimal perlu adanya suatu rencana kerja. Adapun rencana kerja 

bidang pemasaran pada LPP RRI adalah sebagai berikut :  

a. Mengoptimalkan pemasaran aset–aset LPP RRI Surakarta yang 

dimiliki dengan melakukan promosi atau negosiasi yang lebih 

intensif. 

b. Melaksanakan penelitian pasar dengan tidak meninggalkan 

wawasan lingkungan dan kerja sama melibatkan pihak sponsor 

serta biro iklan, serta inventaris pelanggan. 

c. Menerapkan standar tarif jasa non siaran dengan sistem harga 

terendah dan harga tertinggi. 

d. Menetapkan kegiatan promosi untuk membangun citra 

perusahaan dan kepercayaan masyarakat. 

e. Meningkatkan target penerimaan yang diimbangi dengan 

peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pelayanan. 

f. Perlu segera diselesaikan brosur/proposal yang menyangkut 

profit LPP RRI, sebagai bekal negosiasi pasar. 

g. Diusahakan/direncanakan program pengembangan usaha jasa 
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non siaran. 

h. Diusahakan penerimaan laporan–laporan bulanan sesuai 

ketentuan yang berlaku dengan meningkatkan tertib admnistrasi 

dan tertib laporan. 

i. Meningkatkan monitoring kerja, khususnya monitoring sistem 

keuangan sesuai dengan prosedur. Perlu dukungan perangkat 

administrasi yang memadai. 

j. Perlu dukungan perangkat administrasi yang memadai. 

k. Meningkatkan sistem kerja yang dilakukan khususnya bagi 

kinerja yang terkait. 

l. Menyempurnakan sistem administrasi keuangan dan 

mempertanggungjawabkan. 

m. Pembagian kerja sesuai dengan bidang kerja masing - masing 

secara terpadu bersama dengan jasa siaran. 

n. Meningkatkan disiplin kerja dengan menerapkan sistem roster 

kerja baik untuk urusan rutin, hari libur sabtu maupun dinas 

pengawasan. 

7. Realisasi Bidang Pemasaraan  

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan tentang kegiatan 

pemasaran yang dilakukan pada LPP RRI  yaitu : 

a. Layanan Publik 

Layanan Publik adalah fungsi yang mirip dengan fungsi 

tanggung-jawab sosial perusahaan (corporate social 
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responsibility) yang berlaku bagi korporasi diluar / umum yang 

mengurusi Jasa siaran. Jasa siaran tersebut memuat tentang :  

- Iklan 

Dalam hal ini LPP RRI mencari konsumen yang mau 

mengiklankan produknya ataupun yang ingin menggunakan 

jasa iklan untuk kepentingan lain. 

- Pengumuman 

Pengumuman diperuntukkan bagi mereka yang ingin 

melakukan pelelangan, layanan masyarakat dan komersial. 

- Sponsor Program 

Sponsor Program memuat acara siaran, olah raga, kesenian, 

lintas sektoral, interaktif, joint production, siaran langsung. 

 

Adapun uraian kerja Layanan Publik adalah sebagai 

berikut : 

- Melaksanakan pembuatan bahan-bahan jasa siaran, profil, 

promosi, produksi jasa siaran. 

- Pelaksanaan kerjasama non pengembangan usaha jasa 

siaran. 

- Melaksanakan pencarian iklan/pelanggan. 

- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan order iklan, 

kerjasama maupun kegiatan lain yang menyangkut jasa 

siaran . 

- Melaksanakan pembuatan proposal. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



- Melaksanakan pembukuan hasil siaran dan jasa silang. 

- Melaksanakan pembukuan jasa siaran, pengurnuman 

kehilangan dan lelang. 

- Melaksanakan pembuatan order dan surat tugas. 

- Melaksanakan monitoring dan pencatatan semua kegiatan 

serta mengagenda keluar masuk proposal. 

- Melaksanakan pengetikan kontrak, kerjasama dan 

pembukuan tagihan serta surat pengantar. 

- Melaksanakan order jasa iklan, kehilangan lelang. 

b. Pengembangan Usaha 

Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan usaha 

dilingkungan lembaga didasarkan kepada penyelenggaraan 

usaha jasa siaran dan non siaran. Pemasaran dilakukan dengan 

cara : 

- Penyewaan Auditorium/Gedung Kesenian. 

- Penyewaan Studio rekaman. 

- Penyewaan Perangkat gamelan. 

- Produksi sandiwara dan Dialog interaktif 

- Membuat iklan komersial dan iklan layanan masyarakat. 

- Penyewaan Sound system. 

- Penyewaan Tower. 

- Penyewaan Lahan. 

- Penyewaan Ruang loby. 

- Penyewaan Ruang studio drama. 
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- Penyewaan Wayang orang/ketoprak. 

Adapun uraian kerja untuk Pengembangan Usaha adalah 

sebagai berikut : 

- Melaksanakan pembuatan perencanaan strategi PPU urusan 

jasa siaran. 

- Melaksanakan pembuatan bahan-bahan jasa non siaran : 

profil, promosi dan publikasi jasa siaran. 

- Melaksanakan pencarian iklan/pelanggan. 

- Melaksanakan pembukuan sewa gedung, ruang loby, studio, 

tower, lahan dan halaman. 

- Melaksanakan laporan hasil/pendapatan jasa non siaran. 

- Melaksanakan pembuatan order. 

- Melaksanakan urusan perjanjian dan kontrak serta 

melaksanakan monitoring pekerjaan. 

- menangani atau membantu menangani penyelenggaraan 

kegiatan – kegiatan antara lain liputan siaran langsung (live 

coverage), Report on-spot (ROS), wawancara langsung (live 

interview), dan Sponsored programs , Customized radio, 

-  Pengembangan Usaha adalah fungsi penjualan; sebanding 

dengan fungsi 'manajemen penjualan (sales management) 

diluar; 

c. Pencitraan  

Pencitraan adalah fungsi yang menjadi bagian penting 

dari 'manajemen pemasaran' (marketing management); dan 
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oleh banyak kalangan fungsi ini juga sering disebut sebagai 

fungsi 'branding management'. 

8. Penetapan Harga/Tarif 

Dalam suatu pemasaran, harga merupakan faktor yang 

menentukan besar kecilnya laba yang didapatkan. Adapun 

harga/tarif yang ditetapkan pada RRI adalah sebagai berikut: 

TARIF JASA SIARAN & NON SIARAN 

RRI SURAKARTA TAHUN 2009 

Tabel 3.1 

JASA SIARAN 

MACAM IKLAN PRIME TIME REGULER TIME 
SPOT IKLAN KOMERSIAL 60 DETIK 
ADLIBS 
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 

80.000,- 
60.000,- 
40.000,- 

70.000,- 
35.000,- 
35.000,- 

 
 

 TARIF KETERANGAN 
BLOCKING TIME / 
PROGRAM 

60 Menit 1.500.000,-  

TIME SIGNAL  100.000,-  
PENGUMUMAN 
LELANG 

 300.000,- SEKALI SIAR 

SILANG KEGIATAN / 
HIBURAN 

 5.000.000,- 
3.000.000,- 

LUAR KOTA 
DALAM KOTA 

WAYANG KULIT  7.500.000,- 
5.000.000,- 

LUAR KOTA 
DALAM KOTA 

PRODUKSI SPOT 60 Detik  300.000,-  
 

Tarif jasa siaran yang berupa spot iklan komersial yang 

berdurasi 60 detik yang prime time Rp 80.000 dan yang regular 

time Rp 70.000, Adlibs yang prime time Rp 60.000 dan yang 

regular time 35.000, Iklan Layanan Masyarakat yang prime time Rp 

40.000 dan yang regular time Rp 35.000. Sedangkan Blocking 
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Time/Program durasi 60 menit bertarif Rp 1.500.000, Time Signal 

Rp 100.000, Pengumuman Lelang Rp 300.000 dalam sekali siar, 

Silang Kegiatan/Hiburan Rp 5.000.000 untuk Luar Kota dan Rp 

3.000.000 untuk Dalam Kota, Wayang Kulit Rp 7.500.000 untuk 

Luar Kota dan Rp 5.000.000 untuk Dalam Kota, serta Produksi Spot 

durasi 60 detik sebesar Rp 300.000.    

Tabel 3.2 

JASA NON SIARAN 

JENIS JASA PEMAKAIAN TARIF KETERANGAN 
AUDITORIUM 4 JAM 4.500.000,- Paket Standart : 

Gedung, R. Rias, 
Kursi 540 Buah, 
Sound system 
dgn 3 Mic, 
Lighting 
Panggung 

MULTIPURPOSE 
ROOM 

3 JAM 2.000.000,- Ruang dan AC 

STUDIO REKAMAN 1 JAM 750.000  
TOWER 1 TAHUN 90.000.000,-  
HALAMAN 12 JAM 2.000.000,-  
GAMELAN 3 JAM 1.000.000,-  

 

Jasa Non Siaran yang berupa jenis jasa penyewaan 

Auditorium mempunyai tarif Rp 4.500.000 dalam 4 jam, 

Multipurpose Room sebesar Rp 2.000.000 dalam waktu 3 jam, 

Studio Rekaman Rp 750.000 dalam 1 jam, Penyewaan Tower 

sebesar Rp 90.000.000 selama 1 tahun, Penyewaan Halaman 

Parkir sebesar Rp 2.000.000 dalam 12 jam, serta Penyewaan 

Gamelan Rp 1.000.000 dalam waktu 3 jam. 
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B. Laporan Magang Kerja 

1. Lokasi dan Penempatan Magang Kerja 

Tempat dilaksanakan magang kerja di LPP RRI Surakarta 

yang beralamat di Jalan Abdul Rachman Saleh No.51 Surakarta. 

Dalam melaksanakan kegiatan magang kerja, ditempatkan pada 

bagian Layanan Usaha, yang terbagi pada tiga elemen yaitu 

Layanan Publik, Pengembangan Usaha, dan Pencitraan. Selama 1 

bulan di putar pada tiga elemen tersebut.  

Pada Layanan Publik saya mengikuti pembimbing 

melakukan pendampingan pada acara : 

a. Karawitan,  

b. Ceramah keagamaan,  

c. Paduan suara siswa sekolah dasar dan  

d. Berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan seni 

dan budaya. 

e. Keagamaan dan sosial 

Pada Pengembangan Usaha saya mengikuti pendamping 

dalam pembuatan iklan adlibs suatu perusahaan, iklan layanan 

masyarakat (iklan pemilu legislatif), dan mendampingi pembimbing 

dalam melakukan pembicaraan kerjasama dalam penyewaan aset. 

Kemudian pada Pencitraan saya juga mendampingi dan membantu 

pembimbing dalm melakukan dekor pada panggung Koes Plus-an 

pada setiap hari rabu malam dan hanya di beri pengarahan oleh 

pengamat tentang detail Pencitraan. 
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2. Jangka Waktu dan Rincian Kegitan Magang 

Kegiatan magang kerja di LPP RRI Surakarta berlangsung 

selama satu bulan di mulai dari tanggal 2 Maret 2009 sampai 

dengan tanggal 2 April 2009. Magang kerja dilaksanakan selama 5 

hari dalam satu minggu. Libur pada kegiatan magang kerja hanya 

pada hari minggu. Rincian kegiatan magang kerja adalah sebagai 

berikut : 

  09.00 – 12.00 = Magang Kerja 

  12.00 – 13.00 = Istirahat 

  13.00 – 16.00 = Magang Kerja    

 

 

 

C. Pembahasan  

Sistem Manajemen Pemasaran pada Lembaga Penyiaran 

Publik Radio Republik Indonesia Surakarta adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran adalah bagian 

Layanan dan Usaha. Layanan dan Usaha RRI Surakarta 

mempunyai  seksi yang berperan mengurusi pemasaran, terbagi 

menjadi dua yaitu Layanan Publik dan Pengembangan Usaha. 

Layanan Publik itu sendiri adalah kegiatan melayani dan memenuhi 

kebutuhan publik menyangkut jasa siaran. Dan Pengembangan 

Usaha juga berperan dalam pemasaran di LPP RRI Surakarta yaitu 

meningkatkan daya tarik dan hasil usaha dibidang siaran dan non 
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siaran sekaligus meningkatkan kerjasama dengan konsumen untuk 

membuat acara yang menarik sehingga menjadi banyak pendengar 

dan  banyak iklan yang mau mensponsori acara tersebut. Seksi 

Pengembangan Usaha tersebut mendatangi para konsumen yang 

ingin menggunakan jasa atau produk yang dipasarkan oleh 

perusahaan (jemput bola). Adapun kelemahan dalam organisasi ini 

adalah belum terlaksana dengan baik, karena kurang mendapat 

dukungan atau kurang terkoordinasi dengan kepala bagian layanan 

usaha tersebut. 

2. Sesuatu (barang, jasa, ide) yang sedang dipasarkan. LPP RRI 

Surakarta dalam memasarkan produknya yaitu berupa siaran radio 

(on-air), kegiatan lapangan (off-air) dan juga penyawaan aset (yang 

berupa : gedung auditorium, ruang rapat/pertemuan, ruang studio, 

halaman parkir, space iklan (contoh : billboard), menara 

pemancar/tower, dan unit transmisi, OB Van, peralatan rekaman, 

peralatan tata suara (sound / audio sistem) dan alat musik, 

peralatan panggung, pembangkit listrik (gen-set), dll. Kelemahan 

dalam memasarkan produknya, yaitu perusahaan belum optimal 

karena tidak adanya fasilitas yang memadai (sarana transportasi 

untuk mencari konsumen belum ada, karena selama ini dalam 

mencari konsumen masih mengandalkan transportasi sendiri dari 

staf).  

3. Pasar yang dituju LPP RRI Surakarta kepada pendengar dari 

semua kalangan atau semua orang mulai dari kalangan 
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perekonomian menengkah kebawah hingga menenggah keatas 

(acara berita dari pusat, cafe udara, Koes Plus-an), dari usia balita 

(3-10 tahun dengan acara dunia anak-anak setiap sore), remaja 

(khusus programa 2 setiap hari)  hingga usia tua (50-70 tahun 

dengan acara ketopraan, wayang kulit), dari pria dan wanita juga 

menjadi pasar yang dituju. RRI Surakarta dalam mencari pasar 

tidaklah sulit karena sudah banyak yang mengenal RRI Surakarta. 

Kelemahan dari pasar yang dituju adalah banyak pasar yang lari 

mencari hiburan lain melalui media elektronik lainnya (internet, 

televisi dll) 

Gambar 3.2 

Sistem Pemasaran Sederhana 

Sumber : Swastha dan Irawan, ( 1990 : 13 ) 

4. Para perantara di LPP RRI Surakarta yang membantu dalam 

pertukaran arus antar organisasi, yaitu : Biro Advertesing/Event 

Organiser (HARNO AR), Biro Perorangan (Sriwanto Agency, Pak 

 
ORGANISASI 
PEMASARAN 

(LAYANAN 
USAHA) 

 
 

PASAR YANG 
DITUJU 

(PENDENGAR) 

Produk(siaran/acara) 

pembayaran 
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Larno), Kopoltir / Sales Representatif (seseorang yang ditunjuk 

secara resmi oleh pejabat tinggi yang berwenang di lingkungan 

direktorat pemasaran dan pengembangan usaha, pusdiklat, cabang 

khusus SLN dan kepada cabang untuk melakukan kegiatan 

pemasaran dan pengembangan usaha). RRI Surakarta sudah 

lumayan terbantu dengan adanya perantara tersebut. 

5. Faktor-faktor lingkungan, seperti : 

a. Faktor demografi merupakan studi statistik tentang 

kependudukan berserta karakteristik distribusinya (Swastha dan 

Irawan,1990:15). Karena dengan perkembangan jumlah 

penduduk dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Maka 

pertumbuhan penduduk itu dapat dinyatakan sebagai pasar. 

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan 

banyak orang yang membutuhkan berita dan hiburan maka 

perusahaan radio semakin berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan berita dan hiburan tersebut, hal ini dapat 

memberikan pengaruh yang semakin besar pada kegiatan 

pemasaran pada RRI. Kelemahan dari faktor demografis ini 

adalah karena semakin banyaknya perkembangan penduduk, 

maka konsumen yang berminat mendengarkan radio belum 

tentu semakin banyak juga. 

b. Kondisi perekonomian merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat mempengaruhi sistem pemasaran perusahaan. 

Adapun beberapa elemen yang termasuk dalam kondisi 
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perekonomian ini antara lain : 

− Faktor pertumbuhan perekonomian yang ahkir-ahkir ini 

menunjukan suatu tingkatan yang kurang menggembirakan. 

Karena perekonomian yang semakin menurun menyebabkan 

banyak kalangan yang tidak mampu menikmati berita melalui 

televisi sehingga orang-orang tersebut banyak yang 

menikmati melalui radio. 

− Tingkat kesenangan, banyak orang yang jenuh dengan 

acara televise, banyak orang yang juga beralih ke acara 

radio. 

− Peredaran uang 

− Tekanan inflansi 

Dari pengaruh kondisi perekonomian ini LPP RRI sangat 

diuntungkan karena banyak orang yang perekonomian 

menengah kebawah masih meminati acara RRI.  

c. Faktor sosial dan kebudayaan yang termasuk didalamnya 

adalah : 

− Cara hidup, banyak orang dari kalangan perekonomian 

menengah kebawah dalam melakukan pekerjaan sembari 

mendengarkan radio seperti tukang becak, kuli bangunan, 

tukang jahit dll. 

− Nilai-nilai sosial , acara radio seperti wayang kulit, ketoprak 

dll banyak membawa nilai-nilai sosial.   

− Kepercayaan,  radio RRI sudah banyak dikenal orang 
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terutama pada usia tua, karena dahulu merupakan radio 

yang pertama dan memiliki acara unggulan yang sudah 

melekat pada benak mereka. 

− Kesenangan, banyak orang dari berbagai kalangan untuk 

mencari kesenangan yang mendengarkan radio dapat 

berupa sandiwara radio, acara musik, kesenian daerah dll. 

d. Kekuatan politik dan hukum. Pada masa pemerintahan 

Megawati Sukarnoputri melalui PP Nomor 37/2000 status RRI 

berubah menjadi Radio Penyiaran Publik yaitu radio yang tidak 

profit oriented tetapi radio publik oriented yang bekerja secara 

mandiri tidak mengandalkan sepenuhnya bantuan pemerintah.  

e. Teknologi juga mempengaruhi kegiatan pemasaran karena 

dapat memberikan satu akibat pada kehidupan konsumen, 

terutama cara hidup dan konsumsi. Teknologi RRI dapat 

dikatakan paling maju diantara radio-radio swasta lainnya 

karena memilki pemancara dengan jangkuan yang sangat luas 

dan peralatan yang modern. Sehingga dapat menjangkau 

pelosok daerah yang belum dijangkau oleh radio swasta, hal ini 

dapat dijadikan andalan bagi RRI Surakarta.   

f. Persaingan yang terjadi antara beberapa perusahaan dapat 

berasal dari perusahaan lain dalam satu industri atau dari 

perusahaan lain yang menghasilkan produk yang serupa. 

Pesaing-pesaing itu dapat dilihat dari banyaknya bermunculan 

radio baru yang memiliki konsep anak muda. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pengumpulan data-data yang penulis peroleh dari 

hasil Magang mengenai Sistem Manajemen Pemasaran di Lembaga 

Penyiaran Publik (LPP) RRI Surakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Sistem Pemasaran di LPP RRI Surakarta tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran adalah bagian 

Layanan dan Usaha. 

2. LPP RRI Surakarta dalam memasarkan produknya yaitu berupa 

siaran radio (on-air), kegiatan lapangan (off-air) dan juga 

penyawaan aset (yang berupa : gedung auditorium, ruang 
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rapat/pertemuan, ruang studio, halaman parkir, space iklan (contoh 

: billboard), menara pemancar/tower, dan unit transmisi, OB Van, 

peralatan rekaman, peralatan tata suara (sound / audio sistem) dan 

alat musik, peralatan panggung, pembangkit listrik (gen-set). 

3. Pasar yang dituju LPP RRI Surakarta kepada pendengar yaitu dari 

semua kalangan atau semua orang mulai dari kalangan 

perekonomian menengkah kebawah hingga menenggah keatas.  

4. Para perantara di LPP RRI Surakarta yang membantu dalam 

pertukaran arus antar organisasi, yaitu : Biro Advertesing/Event 

Organiser (HARNO AR), Biro Perorangan (Sriwanto Agency, Pak 

Larno), Kopoltir / Sales Representatif (seseorang yang ditunjuk 

secara resmi oleh pejabat tinggi yang berwenang di lingkungan 

direktorat pemasaran dan pengembangan usaha, pusdiklat, cabang 

khusus SLN dan kepada cabang untuk melakukan kegiatan 

pemasaran dan pengembangan usaha). 

5. Faktor–faktor lingkungan pada perusahaan meliputi faktor 

demografis, kondisi perekonomian, sosial dan budaya, politik dan 

hukum, teknologi, serta persaingan antara perusahaan sejenis. 

Faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam pemasaran RRI 

Surakarta. 

 

B. Saran 

54 
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Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran bagaimana cara 

meminimalkan kelemahan yang ada pada LPP RRI Surakarta, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Koordinasi kinerja pemasaran di LPP RRI Surakarta antara staf 

karyawan dengan kepala bagian Layanan dan Usaha lebih 

ditingkatkan lagi kerjasamanya untuk pemasaran yang lebih maju. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang bagi 

kelancaran usaha pemasaran di Lembaga Penyiaran Publik RRI 

Surakarta. 

3. Diadakan acara dan hiburan yang lebih menarik kosumen, misalkan 

dengan adanya kuis berhadiah bagi para pemenang, acara yang 

lebih modern yang menjiwai anak muda. 

4. Karena perantara kerja sudah terjalin dengan baik, maka terus 

ditingkatkan lagi kerjasamanya, dan juga bisa mencari perantara 

kerja yang lain untuk lebih mendukung pemasaran pada RRI 

Surakarta.  

5. Seharusnya siaran beritanya lebih bermacam dan menarik, karena 

teknologi yang dimiliki oleh RRI Surakarta sudah terbilang modern 

dan jangkauan pemancar yang jauh dan luas sehingga dapat 

diandalkan. Pesaing yang semakin banyak dapat dimanfaatkan 

untuk menjadi motivasi bagi perusahaan dalam meningkatkan 

kegiatan pemasaran dan juga bisa menjalin kerjasama antara satu 

perusahaan dengan yang lainnya.  
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