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Abstrak 

 

Membudayanya televisi di masyarakat kita, telah membuat masyarakat 

percaya bahwa realitas televisi adalah reproduksi (dan rekonstruksi) dari realitas 

empirik. Artinya, masyarakat merasa bahwa realitas televisi identik dengan realitas 

empirik. Masyarakat merasa memiliki realitas televisi sebagaimana ia memiliki 

realitas fisik/empirik, dan menyamakan tingkat validitas, kepercayaan, dan kebenaran 

kedua realitas itu. Televisi memiliki kemampuan untuk mengangkat kehidupan sosial 

sebagai realitas televisi secara meyakinkan, menjadikan realitas televisi seolah-olah 

sama dengan realitas empirik, di mata publik. Orang percaya bahwa citra seorang 

bintang pop yang dibentuk dengan konversasi televisi adalah realitas empirik bintang 

itu sendiri. Telah dilaksanakan maka Kelangsungan hidup, laba, perluasan, prestasi, 

dan tanggung jawab social perusahaan media massa dapat dicapai apalabila P.O.A.C. 

(PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, DAN CONTROLLING),  Mengapa 

harus dipikirkan tentang tanggung jawab social perusahaan media massa? Karena 

media massaadalahproduk yang hadir, 100% untuk public atau masyarakat semata-

mata. Maka itu tanggung jawab social perusahaan media massa tidak berhenti saat 

menelurkan produk, tetapi sampai waktu produk itu direspon oleh publik-pun harus 

tetap diperhatikan secara kontinyu. Sebagai penyedia jasa informasi, kebutuhan 

informasi bagi masyarakat merupakan hal yang vital, karena menyangkut 

kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Harold Koontz & O' Donnel dalam 

bukunya yang berjudul "Principles of Management" mengemukakan, "Manajemen 

adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan 

dengan orang-orang lain". 

 

Kata kunci: Media Masaa, Citra, Manajemen 

 

1. Citra Media Massa 

 

Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang murni, yang bebas kepentingan. Begitu 

pula media massa. Ia tak lepas dari kepentingan manusia. Media massa, dengan teks, 
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gambar, serta berbagai simbol lain kemudian menjadi teror yang menyusup di balik 

kesadaran manusia. Ia bisa menjadi sebentuk teror yang baik, mencerahkan, serta 

mencerdaskan. Sebaliknya, media massa juga bisa menjadi mimpi buruk. Menjadi 

teror kesadaran, lalu menggiring kesadaran kita pada apa yang dikehendaki media. 

Media massa menjalankan peran dan fungsinya seperti halnya institusi agama, 

pendidikan, kebudayaan, dan seni secara yang ideologis dan hegemonis menggiring 

kepatuhan masyarakat pada kekuasaan. Melihat hal tersebut Gramsci menilai bahwa 

media massa merupakan perangkat hegemoni penguasa. Lain halnya dengan Loius 

Althuser, yang menganggap media massa sebagai Idelogical State Aparatus. Media 

massa menjadi aparatus ideologi yang mendukung penguasa serta menjadi alat 

legitimasi kebijakan penguasa.  

Mengingat pada zaman Orde Baru beberapa tahun ke belakang, kita akan 

menemukan bagaimana media mendukung kekuasaan pemerintah. Kita ambil misal, 

televisi yang dikuasai televisi pemerintah (dalam hal ini TVRI). Di ranah media 

cetak, pemerintah dengan berbagai peraturannya membredel media yang 

berseberangan dengan pemerintah. Juga poster, atau pamflet, bahkan grafiti 

sekalipun, yang bernada mengancam pemerintah akan segera ditindak. Apa yang 

mereka tulis atau mereka gambar dianggap menganggu stabilitas atau tindakan 

subversif. 

Paska ambruknya era Orde Baru, media di Indonesia kembali mengalami 

perkembangan pesat. Era ini ditandai dengan kebebasan pers dan kebangkitan media 

khususnya media penyiaran (TV dan radio) komersial. Kebebasan pers ini makin kuat 

dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan 

pembubaran Departemen Penerangan.  Hampir 1.000 media baru muncul dari bulan 

Juni 1998 sampai Desember 20005. Jumlah tersebut belum termasuk 250 SIUPP yang 

dikeluarkan sebelum reformasi. Sementara kebangkitan media penyiaran ditandai 

dengan lahirnya 5 stasiun televisi swasta yang lain. Secara teoritis pertumbuhan 

media komersial ini akan mendorong demokratisasi penyiaran di Indonesia. Namun 

yang terjadi adalah tumbuhnya penguasa media jenis baru; konglomerasi media. 
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Sebagai contoh, Kelompok Bimantara kini menguasai mayoritas saham di 3 televisi 

swasta, yaitu RCTI, Metro TV dan Global TV. Demikian halnya dengan televisi 

swasta yang lain. 

Fenomena kapitalisasi, birokratisasi dan desentralisasi media dapat kita 

teropong dengan menggunakan tipologi paradigma sistem media, yaitu otoritarian, 

liberal, dan tanggung jawab sosial (Siebert, Peterson, Schramm, 1956).  

Paradigma ini akan menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam sebuah 

negara (pemerintah, masyarakat, swasta) memandang dan menempatkan media 

sebagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Paradigma pers otoritarian 

adalah paradigma paling tua. Sejarahnya sama panjang dengan sejarah rezim 

otoritarian itu sendiri. Pers otoritarian menempatkan media sebagai alat propaganda 

pemerintah. Fungsi pers adalah menjustifikasi versi kebenaran Negara tentang 

berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pers boleh 

mengeluarkan kritik sejauh tak bertentangan dengan kepentingan status quo. Otoritas 

perizinan media ada di tangan pemerintah. Izin dapat dicabut secara sepihak setiap 

saat, dan sensor pers dilakukan secara ketat. 

Paradigma liberal adalah antitesa paradigma otoritarian. Pers tak lagi menjadi 

alat pemerintah, dan bisa dimiliki secara pribadi. Namun, hukum industrial membuat 

kepemilikan media hanya menjadi otoritas para pemodal besar. Kepentingan 

pemodal, pertama-tama adalah akumulasi keuntungan, baru kemudian kritik sosial. 

Dalam system pers liberal, kontrol terhadap media ada di tangan para pemilik modal 

di dalam pasar bebas ide-ide yang kapitalistik. 

Tuturan simbolik televisi merupakan conversasi dari dunia material, dunia 

sosial, dan dunia simbolik yang menjadi lingkungan manusia, Televisi mengubah dan 

mentransformasikan ―dunia manusia‖ ini menjadi realitas media (televisi). Media 

menentukan bagaimana suatu realitas empirik diformat, dikemas dengan trik-trik 

kamera, editing, yang membuat suatu ―materi‖ tampil menarik, membentuk cerita 

baru tentang realitas : realitas televisi. 
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Dalam konsepsi Fiske, televisi berfungsi sebagai ―a bearer/provoker of 

meaning and pleasures‖. Televisi sebagai budaya merupakan bagian yang krusial dari 

dinamika sosial yang memelihara struktur sosial dalam suatu proses produksi dan 

reproduksi yang konstan : melalui makna, berupa populer pleasures, dan oleh karena 

itu, sirkulasinya adalah bagian dan merupakan parcel struktur sosial. Televisi 

memaknakan realitas sosial, dengan simbol. Secara teknis, Fiske membagi proses 

bekerjanya produksi dan reproduksi realitas, melalui tahapan-tahapan; Tahap pertama 

adalah ―reality‖, yang berujud penampilan, pakaian, make-up, lingkungan, perilaku, 

berbicara, gesture, ekspresi, suara, dsb. Tahap kedua, representation, televisi 

menggunakan kamera, penyinaran, editing, musik, suara, untuk membuat ―cerita‖ 

yang berbentuk narasi, konflik, aksyen, dialog, setting, casting, dsb. Dan tahap ketiga 

disebut ideology, yang merupakan organisasi dari kode-kode ideologi secara koheren 

dan dapat diterima : individualisme, patriakhi, ras, materialisme, kapitalisme, dan 

sebagainya. Tahapan-tahapan ini menggambarkan bagaimana suatu realitas 

fisik/empirik ―diolah‖, diubah, dan ditransformasikan menjadi realitas simbolik.  

Membudayanya televisi di masyarakat kita, telah membuat masyarakat 

percaya bahwa realitas televisi adalah reproduksi (dan rekonstruksi) dari realitas 

empirik. Artinya, masyarakat merasa bahwa realitas televisi identik dengan realitas 

empirik. Masyarakat merasa memiliki realitas televisi sebagaimana ia memiliki 

realitas fisik/empirik, dan menyamakan tingkat validitas, kepercayaan, dan kebenaran 

kedua realitas itu. Televisi memiliki kemampuan untuk mengangkat kehidupan sosial 

sebagai realitas televisi secara meyakinkan, menjadikan realitas televisi seolah-olah 

sama dengan realitas empirik, di mata publik. Orang percaya bahwa citra seorang 

bintang pop yang dibentuk dengan konversasi televisi adalah realitas empirik bintang 

itu sendiri. 

 

2. Bisnis Media dan Televisi di Indonesia 

“TV is unique in its ability to produce so much pleasure and so many 

meanings for such a wide variety of people. TV is an agent of popular culture 
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and at the same time a commodity at the cultural industries that are deeply 

inscribed with capitalism” - John Fiske. Television Culture. 1987 

Bisnis dan idealisme adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Idealisme 

tanpa bisnis tidak akan bisa berkembang dan menjadi semacam Yayasan Sosial yang 

mengharapkan dana dari pihak ketiga. Sebaliknya bisnis tanpa idealisme bagaikan 

kekuatan besar yang serakah dan rakus yang akan menghancurkan lingkungan alam 

dan sosial. Berikut milestone bisnis media dan televise di Indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning, Organizing, Actuating, Dan Controlling 

Perusahaan Media Masa baik cetak dan elektronik pada prinsipnya merupakan 

Era Government Control 

- Radio 1945 – 1965 

- Televisi 1962 - 1990 

Era Quasi Liberal 

- Radio 1965 - 1998 (PRSSNI : 240 

anggota) 

- Televisi 1990 – 1998 (RCTI, SCTV, TPI, 

ANTV, Indosiar) 

Era Liberal Kapitalisme 

1998 - sekarang 

Radio :  

6.000 stasiun radio, 10 networking nasional : Delta, Female Prambors, Trijaya, Radio 

TPI Dangdut, PAS FM, Sonora, Smart FM, RH 68, dll. 

Televisi :  

10 Stasiun TV Nasional komersial seperti : RCTI, SCTV, Indosiar, TRANS TV, 

TRANS 7, TV One, Global, TPI, Metro TV, Star ANTV. 60 TV Lokal. TV Network : 

SUN TV, DAAI TV, dan Nusantara TV. 6 TV kabel - Satelite 
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industri yang bergerak di dalam bidang informasi. Sebagai industri, maka sama 

halnya dengan industri-industri dibidang lain, media massa baik cetak maupun 

elektronik haruslah dikelola sesuai dengan asas-asas manajemen yang umum. Secara 

umum, dunia manajemen menggunakan prinsip P.O.A.C. atau Planning, Organizing, 

Actuating, dan Controlling. POAC adalah manajemen dasar untuk manajerial 

organisasi dan prinsip manajemen ini banyak dianut oleh perusahaan media massa 

dewasa ini. George R. Terry dalam buku dengan judul "Principles of Management" 

memberikan definisi: "Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan 

memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya". 

Planning: Yang dimaksud dengan planning disini, adalah rencana awal atau tujuan 

membuat sebuah media massa haruslah jelas terlebih dahulu. Ada pepatah ―Gagal 

merencanakan, sama dengan merencanakan gagal‖. Dari tahapan planning inilah, 

oleh tim yang membidangi lahirnya sebuah media massa. Merumuskan visi-misi 

media massa tersebut. Misalnya mencakup format media massa. Yang dimaksud 

format, jika media cetak apakah berbentuk koran, majalah, tabloid, newsletter atau 

jurnal. Kemudian rincian mengenai kertas yang digunakan, mencakup jenis kertas, 

spesifikasi lengkap kertas, menyangkut bobot dan ukuran. Setelah itu rincian tentang 

segmentasi produk media cetak itu sendiri mencakup, segmentasi harga, segmentasi  

pembaca, dan segmentasi iklan. 

Setelah itu barulah perencanaan dari segi operasional yang mencakup susunan 

awak redaksi, sususan awak bagian-bagian lain yang mendukung proses produksi, 

seperti bagian pemasaran, administrasi, iklan, dan sirkulasi. Selanjutnya adalah 

perencanaan dalam membuat estimasi atau perkiraan neraca rugi laba ditahun 

pertama, tahun kedua dan seterusnya. Perencanaan media massa memanglah sama 

rumitnya dengan feasibility study bisnis lain, namun lebih baik merencanakan secara 

bagus dan benar semenjak awal daripada menyesal kemudian. 

Organizing: Yang dimaksud dalam pengorganisasian disini adalah, setelah proses 
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planning dijalankan maka susunan organisasi yang telahmenduduki posnya masing-

masing haruslah mengerti tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Seorang 

pimpinan media massa haruslah mampu menggerakkan roda organisasinya.  

Actuating: Tindakan yang diambil oleh pimpinan media massa sangatlah strategis 

dan melibatkan semua bagian secara keseluruhan. 

Controlling: Untuk mengawasi jalannya roda sebuah media massa, seorang manajer 

atau pimpinan haruslah mengerti terlebih dahulu semua permasalahan yang dihadapi 

oleh semua pimpinan bagian.  

Apalabila P.O.A.C telah dilaksanakan maka kelangsungan hidup, laba, 

perluasan, prestasi, dan tanggung jawab social perusahaan media massa dapat dicapai. 

Mengapa harus dipikirkan tentang tanggung jawab social perusahaan media massa? 

Karena media massaadalahproduk yang hadir, 100% untuk public atau masyarakat 

semata-mata. Maka itu tanggung jawab social perusahaan media massa tidak berhenti 

saat menelurkan produk, tetapi sampai waktu produk itu direspon oleh publik-pun 

harus tetap diperhatikan secara kontinyu. Sebagai penyedia jasa informasi, kebutuhan 

informasi bagi masyarakat merupakan hal yang vital, karena menyangkut 

kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Harold Koontz & O' Donnel dalam 

bukunya yang berjudul "Principles of Management" mengemukakan, "Manajemen 

adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan 

dengan orang-orang lain". 

 

3. Penerapan Fungsi Manajemen Media Massa Di Radio 

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi tadi tidak ubahnya seperti 

angin yang terus menerus hadir dengan kesegarannya. Salah satu hasil dari 

perkembangan teknologi ini adalah satelit komunikasi. 

Satelit komunikasi mampu mempercepat penyampaian informasi. Peristiwa yang 

berlangsung di satu benua dapat diketahui di benua lainnya dalam hitungan detik saja. 

Pada akhirnya kemajuan teknologi inilah yang mendorong dan memungkinkan 

timbulnya bisnis dalam bidang informasi. 
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Sebagaimana lembaga-lembaga lain yang dapat menghasilkan banyak 

keuntungan, maka para pemilik modal pun akhirnya ramai-ramai melakukan bisnis 

informasi melalui pers, entah dengan menerbitkan surat kabar, membuat televisi 

ataupun radio. Pers sebagai lembaga, dapat dikelola secara tata laksanan dan tata 

administrasi yang baik melalui manajemen profesional untuk dijadikan ajang bisnis. 

Pada akhirnya pengelola radio membuat sebuah strategi yang mampu mereduksi 

harga iklan per spotnya, sehingga iklan radio berada pada level yang sangat 

komperitif dengann iklan televisi. Dengan strategi ini pula , menurut Schulberg, 

industri radio di Amerika dapat bertahan dari terpaan perkembangan pesat industry 

televisi pertengahan tahun 1960-an. Yang jelas, dalam upaya pembentukan jaringan 

radio, tentu peran fungsi manajemen amat diperlukan, mulai dari planning, 

organizing,Actuating dan controlling-nya. 

Radio adalah satu media penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan 

penyelenggaraan siaran radio maupun televisi, yang diselenggarakan oleh organisasi 

penyiaran radioatau televisi. Output dari organisasi penyiaran adalah siaran. Siaran 

ditujukan kepadakhalayak yang dapat menerima siaran melalui sarana komunikasi 

massa yang lahir didunia berkat perkembangan teknologi elektronika, yaitu pesawat 

radio atau televisi.Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang 

melibatkan bimbinganatau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. (DR Terry, Leslie, 2003:1) 

Manajemen penyiaran adalah manajemen yang diterapkan dalam 

organisasipenyiaran, yaitu organisasi yang mengelola siaran. Ini berarti, manajemen 

penyiransebagai motor penggerak organisasi penyiaran dalam usaha pencapaian 

tujuanbersama melalui penyelenggaraan siaran. 

Pada dasarnya proses perencanaan, produksi dan menyiarkan siaran 

merupakan proses transformasi yang ada dalam manajemen memiliki tahapan-

tahapan pelaksanaan. Tahapan manajemen inilah yang harus disinkronkan dengan 

tahapan proses penyiaran dan setiap langkah harus selalu berorientasi kepada tujuan 

yang hendak dicapai. Dalam pengelolaan manajemen penyiaran, tiap tahap kegiatan 
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sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Penyimpangan dari ketentuan 

yang ada berarti penanganan manajemen tidak profesional lagi dan akibatnya juga 

akan mempengaruhi output. Bila ini terjadi, maka pihak khalayak yang tidak lain 

adalah konsumen siaran juga turut dirugikan. 

Perencanaan 

Dalam dunia penyiaran, perencanaan merupakan unsur yang sangat penting 

karena siaran memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat (Wahyudi, 1994:70). 

Perencanaan menjadi pegangan setiap pimpinan dan pelaksanaan untuk dilaksanakan. 

Dengan demikian, melalui perencanaan dapat dipersatukan kesamaan pandangan, 

sikap dan tindak dalam pelaksanaan di lapangan. Dapat pula dikatakan bahwa 

pimpinan harus mengetahui secara pasti tujuan jangka panjang, untuk kemudian 

rencana jangka panjang menengah dan di atas perencanaan jangka panjang menengah 

ini pula , ia harus menentukan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka 

pendek ini harus dirinci berdasarkan skala prioritas, mana yang harus dikerjakan 

terlebih dahulu dan secara bertahap serta terencana melaksanakan tahap-tahap 

berikutnya sampai tujuan jangka pendek itu dapat tercapai sepenuhnya, perlu 

diadakan evaluasi untuk menyempurnakan langkah selanjutnya. (Wahyudi, 1994:71) 

Pengorganisasian 

Secara klasik, organisasi diartikan sebagai struktur yang menggambarkan 

hierarki. Secara modern organisasi diartikan sebagai hubungan kerja antar manusia 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wahyudi, 1994: 77). 

Walaupun demikian, menurut GR Terry dalam Wahyudi (1994:77), organisasi dapat 

diartikan sebagai susunan dengan bagian-bagian terpadu, sehingga hubungan mereka 

dipengaruhi oleh hubungan secara keseluruhan. Dengan demikian, organisasi terdiri 

dari dua jenis, yaitu bagian dan hubungan. 

Pelaksanaan 

Menurut GR Terry dan skarna (1992:b2), pelaksanaan adalah membangkitkan 

dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan 

keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan 
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usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Oleh karena itu, tercapainya 

tujuan bukan hanya tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan 

pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerak 

yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa perencanaan tidak akan 

berjalan efektif dikarenakan dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, biaya, 

standar, metode kerja, prosedur, dan program.(Sukarna, 1992:82:83) 

Pengawasan 

Menurut Fayol dalam Wahyudi (1994:92), pengawasan adalah langkah 

pengujian, apakah segala berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 

dengan intruksi yang telah diberikan, dan dengan prinsip-prinsip yang telah 

digariskan. Dalam dunia penyiaran, akan lebih tepat bila sistem kontrol dilakukan 

secara pengendalian oleh semua pimpinan di setiap tingkatan. Hal ini mengingat 

output siaran memiliki dampak sangat luas di masyarakat. Dengan kata lain, 

pengawasan preventif jauh lebih tepat untuk diterapkan. Kesalahan dapat diketahui 

secara dini dan diperbaiki sebelum materi itu disiarkan, akan jauh lebih baik bila 

kesalahan itu diketahui saat matri itu sedang disiarkan (Wahyudi,1994:97) 

4. Manajemen Pemasaran 

Manajemen Pemasaran adalah suatu ilmu atau kegiatan bagaimana seharusnya 

manusia (marketing) untuk menunjukan segala sesuatu yang dimiliki agar seseorang 

mengerti tentang sesuatu yang kita miliki dan sebisa munkin menjadikan seseorang 

tertarik kepada objek yang kita tawarkan. Manajemen Pemasaran merupakan salah 

satu kunci utama dalam suatu perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan 

lain. Marketing adalah suatu jembatan yang akan menjadikan seseorang marketing 

menjadi seorang manajer yang baik. 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran. 

Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah analisis, perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan 



 

Manajemen Media Massa ......(Yokhanan) hal. 105-122                                                  115 

 

pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangakan manajemen adalah 

proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing) penggerakan 

(Actuating) dan pengawasan. 

Setiap manajer harus dapat membimbing bawahannya, agar bawahan menjadi 

lebih memiliki motivasi kerja, terampil dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. 

Manajer harus dapat menjadi seorang pembina atau instruktur yang baik. Oleh karena 

itu prinsip-prinsip pembinaan bawahan wajib diketahui, misalnya manajer ingin 

memberikan tugas kepada seorang atau lebih bawahan, maka manajer harus mampu 

membimbing dan mengajari mereka tentang langkah-langkah kerja yang harus 

dilakukan serta hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian khusus pada produk 

atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Untuk itu perlu adanya stategi yang tepat untuk 

menjalankan atau melakukan manajemen pemasaran. 

“A societal process by which individuals and groups obtain what they need 

and want through creating, offering and freely exchanging products and 

services of value with others. The marketing logic by which the business unit 

hopes to achieve its marketing objective”. Armstrong dan Kotler (2000) 

5 Tahapan dalam Menyusun Strategi Bisnis 

Proses perumusan strategi dan pelaksanaannya berisi lima tahapan kunci yang 

saling berhubungan, yaitu : 

1. Membentuk visi strategis mengenai ke mana organisasi akan bergerak 

2. Menetapkan tujuan — mengubah pandangan strategis menjadi hasil kinerja  

spesifik yang harus dicapai perusahaan. 

3. Merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

4. Melaksanakan dan mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. 

5. Mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terjadap kinerja bisnis  

Mengembangkan Strategic Vision 

Strategic business vision merefleksikan aspirasi manajemen mengenai arah 

masa depan organisasinya; dan juga memberikan gambaran secara rinci mengenai ―ke 
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mana kami akan pergi‖. Visi ini menerangkan tujuan perusahaan jangka panjang dan 

membentuk identitas organisasi. Strategic vision menunjukkan arah organisasi ke 

arah tertentu dan grafik jalur strategis yang harus diikuti organisasi. 

Menetapkan Tujuan Strategis 

Maksud dari menetapkan tujuan adalah untuk mengkonversi pernyataan visi 

dan misi managerial menjadi target kinerja spesifik – hasil dan keluaran yang ingin 

dicapai organisasi. Menetapkan tujuan dan kemudian mengukur apakah mereka telah 

mencapainya atau belum dapat membantu manajer untuk mengikuti perkembangan 

organisasi. 

Menetapkan sasaran atau tujuan kinerja diperlukan dari seluruh manajer. 

Setiap unit dalam perusahaan memerlukan target yang konkret dan kinerja yang dapat 

diukur dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Disini tujuan 

perusahaan yang luas diperinci menjadi target-target khusus untuk setiap unit 

organisasi dan manajer di level yang lebih rendah memegang tanggung jawab untuk 

mencapainya. Dengan demikian diharapkan, iklim yang berorientasi hasil (result 

oriented culture) akan terbentuk di seluruh perusahaan. 

Merumuskan Strategi Bisnis 

Strategi perusahaan merepresentasikan jawaban manajemen terhadap 

sejumlah pertanyaan bisnis seperti: a) apakah akan berkonsentrasi dalam satu bisnis 

atau membangun kelompok bisnis yang beraneka ragam, b) apakah ingin menjangkau 

konsumen yang lebih luas atau fokus pada pasar yang sempit, c) apakah 

mengembangkan jalur produk yang luas atau yang lebih spesifik, atau d) apakah 

mengejar keuntungan kompetitif berdasarkan pada rendahnya biaya atau superioritas 

produk atau kemampuan organisasi yang unik. 

Strategi membawa kepada isu penting tentang bagaimana cara mencapai 

target hasil sesuai dengan situasi organisasi dan prospeknya. Tujuan adalah ―hasil 

akhirnya‖ dan strategi adalah ―alat‖ untuk mencapainya. 

Eksekusi Strategi 
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Visi dan strategi tak akan ada atinya apa-apa tanpa bisa di-eksekusi secara 

tuntas dan optimal. Untuk membantu agar strategi dapat diimplementasikan dengan 

baik, dibutuhkan sejumlah hal, antara lain : pada semua level muncul kepemimpinan 

yang kuat dan berorientasi pada tindakan (action oriented leadership), kapabilitas 

organisasi yang adaptif, dan juga keterkaitan antara strategi dan kebijakan remunerasi 

para karyawan. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan strategi juga akan ditopang oleh 

dukungan sistem IT yang kuat dan juga adanya keterkaitan alokasi anggaran dengan 

strategi. 

6. Evaluasi Strategi Bisnis 

Proses pelaksaaan strategi harus dievaluasi secara reguler. Dalam fase 

evaluasi ini dapat dilihat aakah segalanya sudah berjalan dengan baik, dan elemen apa 

saja yang masih belum sempurna pelaksanaannya dan meleset dari target yang telah 

ditetapkan. Terhadap elemen ini perlu segera dilakukan tindakan korektif (coorective 

action and responses) agar arah dan pelaksanaan strategi dapat berjalan sesuai dengan 

rencana. 

Penerapan Analisa SWOT 

Analisa SWOT adalah analisa yang sangat dikenal dalam proses pembuatan 

strategi bisnis. Analisa SWOT sendiri merupakan singkatan dari strenght, weakness, 

opportunity, dan threat. Mari kita coba membahasnya sekaligus dengan 

menerapkannya pada dua kasus, dalam hal ini mencakup produk rokok Dji Sam Soe 

dan perusahaan Telkom.  

S – Strenghts 

Mencerminkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau produk. Dalam 

kasus rokok Dji Sam Soe hal ini tercermin dari reputasi sebagai rokok dengan bahan 

tembakau yang berkualitas, memiliki rasa yang khas, dan telah teruji puluhan tahun 

lamanya. Kekuatan lain mereka adalah adanya penggemar yang fanatik dan loyal.  

Untuk kasus Telkom, maka kekuatan yang paling mencolok adalah kekuatan 

finansial yang besar sehingga membuatnya mudah untuk melakukan investasi 

peralatan telco yang relatif mahal. Selain itu, mereka juga telah memiliki jaringan dan 
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infrastruktur yang luas mencakup segenap wilayah tanah air sehingga memudahkan 

untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. 

W – Weaknesses 

Mencerminkan kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau produk. 

Dalam kasus rokok Dji Sam Soe kelemahan yang mereka miliki adalah fakta bahwa 

rokok mereka merupakan rokok kretek yang otomatis memiliki kandungan tar dan 

nikotin yang tinggi. Hal ini boleh jadi merupakan titik lemah ketika selera masyarakat 

mulai mencari rokok yang rendah kadar nikotinnya. Selain itu, rokok ini juga telanjur 

dicitrakan sebagai rokok orang tua; sehingga rokok ini agak sulit melakukan penterasi 

kepada segmen pasar anak muda kota yang tumbuh pesat. 

Dalam kasus Telkom, salah satu kelemahan yang cukup mencolok adalah 

jumlah pekerjanya yang terlampau besar; sehingga kurang efisien dan boros dalam 

anggaran untuk gaji pegawainya. Selain itu, sebagai BUMN, mereka juga relatif 

dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang acap membuat mereka lamban 

dalam mengambil keputusan strategis. Juga intervensi dari pemerintah kadang 

membuat mereka juga tidak bisa bersikap dinamis dengan perubahan pasar.  

O – Opportunities 

Mencerminkan peluang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau produk. 

Dalam kasus rokok Dji Sam Soe, maka peluang yang mereka miliki adalah jumlah 

penduduk Indonesia yang sangat besar dan ini merupakan pasar yang potensial untuk 

produk mereka. Dalam kasus Telkom, maka peluang yang mereka miliki adalah 

perkembangan teknologi internet yang sangat pesat di Indonesia. Permintaan 

masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. 

Selain itu jumlah penduduk Indonesia yang besar, dan baru sedikit yang telah 

memiliki akses broadband internet, tentu merupakan peluang pasar yang sangat baik 

bagi pertumbuhan bisnis Telkom.  

T – Threats 

Mencerminkan ancaman potensial yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau 

produk. Dalam kasus Dji Sam Soe, ancaman yang paling potensial adalah rencana 



 

Manajemen Media Massa ......(Yokhanan) hal. 105-122                                                  119 

 

pemerintah untuk membatasi iklan rokok, baik di media cetak, media luar ruang 

ataupun larangan mensponsori kegiatan musik dan olahraga. Pembatasan iklan tentu 

akan sangat berdampak negatif pada penjualan produk mereka. Selain itu, ancaman 

lainnya adalah kesadaran masyarakat yang makin tinggi akan kesehatan serta 

munculnya beragam kampanye anti rokok bagi generasi muda. Perda tentang 

larangan merokok di tempat tertentu juga merupakan ancaman sebab itu artinya 

membatasi ruang gerak para perokok, yang notabene merupakan pelanggan loyal 

mereka.  

Menyusun Marketing Plan 

Sejumlah elemen inti yang diperlukan dalam menyusun marketing plan yang 

efektif. Elemen yang pertama adalah uraian mengenai product performance. Sebuah 

perencanaan marketing mestinya di serta dengan analisa yang merangkum performa 

produk selama beberapa tahun terakhir, dan juga dijelaskan adanya perbedaan antara 

target dengan realisasi. Riset-riset yang dilakukan untuk mengetahui performa 

kualitas produk dapat juga dimasukkan dalam analisa tersebut. 

Tujuan Jangka Panjang (Long-Term Objective). Sebuah pernyataan yang 

menunjukkan arah jangka panjang dari jalur produk anda dan diselaraskan dengan 

rencana jangka panjang perusahaan. 

Positioning statement. Aspek ini menjelaskan fitur penjualan yang unik dari 

produk anda (misalkan bagaimana penerimaan konsumen terhadap suatu produk 

dalam kompetisi ). Positioning statement harus dapat menjadi ―perekat‖ untuk 

mengkoordinasikan subsekuen variabel marketing mix. 

Target market. Aspek ini memberikan deskripsi mengenai target market 

primer dan sekunder yang hendak dituju oleh produk. 

Strategi Produk. Dalam bagian ini djelaskan mengenai fitur dan keunggulan 

produk dibandikan pesaing. Dapat juga berisikan deskripsi mengenai cara 

penggunaan produk, reposisi, ekstensi / modifikasi. 

Strategi Penentuan Harga. Pernyataan umum tentang strategi penentuan harga 

yang digunakan untuk produk-produk, Termasuk di dalamnya perubahan harga, 
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diskon, jaminan serta perjanjian penjualan, dan juga tabel yang menunjukkan dampak 

yang diinginkan dalam penjualan dan kinerja penjualan. 

Strategi Advertising. Bagian ini akan terdiri atas tiga komponen: 

a) Diferensiasi produk yang akan dimasukkan dalam pesan advertising 

b) Perencanaan media sesuai dengan kalendar yang ingin dilakukan 

c) Informasi biaya / pengeluaran 

Strategi Promosi. Dalam aspek ini dijelaskan serangkaian program promosi 

yang akan dijalankan, seperti event promotion, pameran, program undian berhadiah, 

ataupun berbagai program promosi lainnya. 

Strategi distribusi. Rekomendasi-rekomendasi tentang perubahan dalam kanal 

distribusi, termasuk didalamnya penambahan atau pengurangan jalur distribusi. 

Empat Pilar Manajemen Pemasaran 

Dalam ilmu pemasaran, dikenal adanya elemen 4 P atau merupakan singkatan 

dari product, promotion, place dan price. Mari kita membahasnya satu per satu secara 

renyah,  dengan disertai beragam contoh aktual.  

Dalam konsep produk, kita mengenal produk premium atau produk yang 

memiliki diferensiasi, fitur unik, dan berkelas, sehingga layak diberi harga yang lebih 

mahal. Contoh : mobil BMW, Porsche, jam tangan Gucci, dasi Giani Versace ataupun 

laptop Fujitsu. Pada sisi lain, terdapat konsep produk me too, yakni produk yang 

didesain dengan menjadi imitator dari produk yang lebih dulu masuk ke pasar dan 

sukses. Giv adalah me too dari Lux ataupun HiTech adalah ponsel lokal yang 

mencoba meniru aneka produk Nokia. 

Promosi adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mengenalkan dan juga 

membujuk para calon pembeli agar mau mengeluarkan uang buat membeli produk 

kita. Dalam promosi sendiri dikenal adanya promotion mix, atau kombinasi program 

promosi yang berujud dalam empat elemen kunci, yakni promosi melalui iklan, 

melalui publikasi, melalui sales promotion, dan melalui personal selling. 

Place artinya apakah produk kita akan dijual di lapak kakilima atau di outlet 

megah Metro di Plaza Senayan. Place menyangkut strategi distribusi yang hendak 
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kita lakukan. Terdapat toga model distribusi, yakni distribusi eksklusif, distribusi 

selektif, dan distribusi intensif. Distribusi eksklusif hanya memasarkan produk dan 

jasa pada outlet yang terbatas guna menjaga prestise dan reputasi produk. Kaos Joger 

misalnya hanya dipasarkan di satu lokasi, yakni di Kuta, Bali. Distribusi selektif 

adalah rangkaian produk yang misalnya hanya dijual di outlet modern, semacam 

Carefour, Hero dan Indomart, dan tidak dijual di pasar-pasar tradisional. Sementara 

distribusi intensif merupakan produk yang dipasarkan ke seluruh jenis pasar, baik 

modern ataupun tradisional, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. 

Pricing adalah menyangkut strategi kita dalam menetapkan harga produk. 

Seperti disebutkan diatas, untuk produk-produk dengan diferensiasi yang kuat, kita 

bisa menetapkan harga premium. Misalnya adalah sepeda motor Harley Davidson 

ataupun mobil Porsche. Ada juga produk yang dijual dengan strategi low cost. Misal 

jasa telpon yang ditawarkan para operator cdma seperti Esia dan Fleksi. 

Selain itu, terdapat tiga jenis strategi penetapan harga. Yang pertama adalah strategi 

harga berdasarkan biaya, dimana pemasar menentukan harga dengan menghitung 

biaya-biaya, biaya overhead, dan kemudian menambahkan margin keuntungan yang 

diinginkan. Strategi kedua adalah strategi harga berdasarkan permintaan, atau 

pemasar menentukan harga setelah meneliti keinginan konsumer dan memastikan 

range harga yang dapat diterima oleh target pasar. Yang terakhir adalah strategi harga 

berdasar pola persaingan. Disini pemasar menentukan harga berdasar kondisi harga 

yang ditawarkan pesaing. Harga mungkin berada di bawah pasar, sesuai pasar, atau 

di- atas pasar, tergantung pada kesetiaan pelanggan, reputasi, dan kondisi lingkungan 

persaingan. 
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