BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya di Indonesia, turut
mendorong jumlah produksi kebutuhan pokok salah satunya adalah industri
FMCG (fast moving consumer goods). Perkembangan FMCG di empat puluh tiga
kategori pada tahun 2010 naik menjadi 11% dibandingkan tahun 2009 hanya
mengalami peningkatan sebesar 8,5%. Dari 10 kategori yang tercatat di kelompok
minuman seperti sirup, minuman berenergi, minuman isotonik, minuman
berkarbonat, air minum dalam kemasan, teh siap minum, kopi siap minum, jus
siap minum, susu pertumbuhan, serta susu siap minum yang paling berkontribusi
adalah susu. Kategori susu menyumbang 10% terhadap iklan minuman di tahun
2010 dan naik 86% dari tahun sebelumnya (SWA 2011).
Perkembangan FMCG menurut data di atas mengindikasikan bahwa di
dalam kategori susu, baik susu pertumbuhan maupun susu siap minum terjadi
persaingan yang ketat antara brand yang satu dengan yang lainnya sehingga
menuntut brand melalui produknya harus tampil kreatif dan menarik dalam
mengkomunikasikan brand mereka agar tidak kalah dengan kompetitor.
Banyaknya varian baru yang diluncurkan oleh produsen susu siap minum,
pembentukan citra serta mempertahankan penguasaan pasar membuat setiap
brand tidak cukup hanya mengandalkan above the line seperti advertising,
billboard, iklan media cetak, dan iklan tv dalam mempromosikan produknya.
Oleh karena itu, sekarang para produsen penghasil produk FMCG, mulai melirik

1	
  

	
  

kegiatan below the line seperti selling and sampling product, event sponsorship,
dan branding and merchandising karena dinilai lebih efektif dan lebih tepat
sasaran dengan target market mereka.
Menurut Bunting (1996) kegiatan below the line sebagai,
“below the line media include those edvertising media which are usually paid commission
and do not incur percentage cost”

Dalam melakukan kegiatan below the line, para produsen bekerja sama dengan
agency

dimana

kegiatan

yang
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memperkenalkan, memasarkan serta mempromosikan produk yang akan
dikomunikasikan kepada konsumen.
Penggunaan strategi sales promotion mengalami peningkatan karena
dahulu bisnis retail hanya mengandalkan advertising dan penyebaran distribusi
produk saja. Justru pada saat ini di mana konsumen sudah pintar dalam memilih
produk, produsen harus merubah cara berjualan agar tidak kehilangan pangsa
pasar.
Oleh karena itu keberadaan advertising agency memfasilitasi dalam
penyebaran distribusi produk yang akan ditangani mulai dari karakteristik
konsumen, target market, hingga kompetitor. Pengetahuan ini sangat membantu
agency agar dapat memberikan strategi yang tepat kepada klien dalam
mengkomunikasikan dan mempromosikan produk mereka.
PT Noffa Pratama atau yang lebih dikenal dengan nama Netplus
merupakan salah satu agency lokal di Indonesia yang telah berdiri dari tahun
	
  

2002. Netplus telah menangani berbagai macam kegiatan below the line yang
dibutuhkan klien seperti event sponsorship, branding & merchandising, dan
sampling & selling. Netplus berkembang menjadi agency yang memiliki strategi
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pemasaran khususnya melalui media below the line. Adapun beberapa klien
Netplus, seperti: Danone, Kellogs, Phiplips, CIMB Niaga, Daya Varia Grup,
Stabilo, Motorola, Glaxo Smith Kline, Mizone, Cadbury, Nutricia, Bentoel Grup,
Softex, Frisian Flag, Three, 3M, Sampoerna Grup, Bank Bukopin, Baygon,
Osram, Universitas Tarumanegara, Coca-cola, dan Nestle. Itu semua bisa
dikatakan beberapa perusahaan besar yang menghasilkan produk yang cukup
dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia (Netplus 2010).
Salah satu brand yang sedang ditangani oleh Netplus saat ini adalah Milo.
Milo merupakan salah satu produk global dari Nestle yang sejak tahun 1974
masuk ke pasar Indonesia. Milo merupakan minuman cokelat berenergi yang
dibuat dari bahan alami serta kaya vitamin dan nutrisi yang baik bagi tubuh
(Nestle 2012). Dalam beriklan, Milo berkontribusi sebesar Rp 103 Miliar. Angka
ini dinilai cukup tinggi karena dilihat dari pangsa pasar Indonesia yang besar
sehingga diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merebut market share dari
customer (SWA 2011).
Salah satu cara yang digunakan oleh Milo dalam menjaga market share
adalah Milo School Competition yang merupakan agenda tahunan dari Milo untuk
pangsa pasar di Indonesia. Sebagai pendukung acara tahunan Milo School
Competition, Milo mengadakan in store sampling di supermarket-supermarket
lokal. In store sampling adalah memberikan contoh produk di dalam toko ataupun
supermarket ketika konsumen sedang berbelanja (Shimp 2010). Tujuan diadakan

langsung manfaat serta kegunaan dari produk yang ditawarkan, dalam hal ini
produk yang ditawarkan adalah susu Milo siap minum.
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in store sampling adalah agar calon konsumen atau kosumen dapat merasakan

	
  

Netplus mendapat tugas untuk mengadakan in store sampling di 5 kota
yaitu Malang, Bandung, Manado, Jambi, dan Jakarta. Divisi Marketing dan
Creative membuat konsep ini agar konsumen dapat merasakan langsung susu
Milo dalam kemasan UHT (Ultra High Temprature). Konsep yang diusung oleh
Netplus di sini lebih memperkenalkan Milo kearah manfaat serta kandungan Milo
yang terbuat dari bahan alami yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Hal tersebut
diharapkan menarik konsumen untuk menjadi konsumen setia Milo (Netplus
2012).
In store sampling yang dilakukan oleh Milo adalah sebagai aktivitas
pendahuluan dari event Milo School Competition yang berguna untuk
memperkuat brand equity Milo. Brand equity terdiri dari brand awareness dan
brand image (Shimp 2010). Melalui brand awareness, Milo ingin menonjolkan
sisi manfaat serta kandungan di dalam Milo yaitu protomalt dan Actigen-E.
Sedangkan melalui brand image Milo ingin menonjolkan bentuk kepedulian Milo
terhadap dunia olahraga di Indonesia khususnya bulutangkis. Kesesuaian bidang
yang dikerjakan oleh Netplus dengan bidang yang ingin dipelajari lebih dalam
oleh penulis yaitu kegiatan below the line khususnya sales promotion, sampling &
premiums maka penulis memutuskan untuk melaksanakan magang di Netplus.

I.2. Tujuan Magang

1.

Penulis ingin mempelajari aktivitas account executive di Netplus.

2.

Penulis ingin mempelajari kegiatan sales promotion yang dilakukan oleh

	
  

Tujuan magang yang dilakukan penulis di Netplus adalah sebagai berikut:

Netplus dalam menangani klien.
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3. Penulis ingin mempelajari peranan-peranan marketing communication mix
lainnya dalam mendukung kegiatan sales promotion.
4. Penulis ingin mempelajari pengembangan brand equity yang dihasilkan
dari pra event Milo School Competition 2012.

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang
Dalam melaksanakan magang di Netplus, penulis ditempatkan di Division
of Marketing and Creative sebagai account executive yang bertugas memberikan
ide serta konsep untuk sebuah event Milo School Competition yang diminta oleh
klien, mengikuti pitching, membuat laporan tiap kota, mempersiapkan kebutuhan
event Milo School Competition, sampai eksekusi dan tanggung jawab atas
kelancaran event Milo School Competition di lapangan.

I.4. Waktu dan Lokasi Magang
Waktu pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 9 Januari sampai dengan
9 Mei 2012 dengan jam kerja seperti karyawan lain yaitu hari Senin – Jumat pk.
09.00 s/d pk 17.00 WIB dan hari Sabtu – Minggu: (jika ada event yang
dilaksanakan pada hari tersebut).
Pemilihan tempat magang di PT. Noffa Pratama atau Netplus beralamat di:
PT. Noffa Pratama atau Netplus
Ruko Tol Boulevard Blok D21
BSD City
	
  

Telp. (021) – 726 2183 / (021) 726 0006
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