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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 Di dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, periklanan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap 

hari saat kita beraktifitas kita dapat melihat iklan terpasang dimana-mana seperti 

billboard di jalan raya, spanduk, dan baliho, bahkan ketika kita dirumah-pun kita 

tetap akan melihat iklan lewat televisi, radio, brosur dan sebagainya (Gillarso 

2003, 116). Menurut Shimp (2010, 182) periklanan adalah: 

 A paid mediated form of communication from an identifiable source, designed to 

persuade the receiver to take some action, now or in the future. 

Ia menyatakan bahwa sebuah iklan dirancang sebagai alat penghubung yang dapat 

menyampaikan pesan tentang kelebihan dari suatu produk tertentu, sehingga hal 

ini dapat membujuk ataupun mempersuasi konsumennya agar ia mau membeli 

barang yang ditawarkan tersebut. 

 Periklanan pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Jan Pieterzoon 

Coen, seorang Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tahun 1619-1629, Ia adalah 

seorang pencetus periklanan dan perusahaan periklanan di Indonesia. Bahkan dia 

pun penerbit surat kabar pertama yang bernama Bataviasche Nouvelle yang terbit 

pada tahun 1744 (Vinsensius 2008, 14). 

 Sampai saat ini periklanan di Indonesia meningkat pesat dari tahun ke 

tahun. E-Marketer juga menyatakan bahwa pertumbuhan periklanan di Indonesia 

akan meningkat secara signifikan. Didalam artikel tersebut E-Marketer 

 



  2

menyatakan bahwa total pengeluaran media didalam negeri akan meningkat 

sebesar 20% pada tahun 2012. 

 
Gambar 1.1 Total Media Ad Spending in Indonesia 

Sumber: E-Marketer 2012 

 Pada hakikatnya industri periklanan meliputi tiga komponen; yang terdiri 

dari companies, media dan agensi periklanan. Companies ialah perusahaan yang 

ingin mengiklankan produknya, sedangkan media adalah sebuah alat yang 

digunakan pengiklan untuk mengkomunikasikan produknya kepada khayalak luas 

dan yang terakhir ialah agensi periklanan (Ranju 2007, 165). Menurut Mukesh 

Trehan Ranju agensi periklanan adalah sebuah organisasi yang mengkhususkan 

diri didalam melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksaanaan kampanye 

periklanan untuk klien. Perencanaan merujuk kepada menganalisis produk klien, 

untuk mengidentifikasi kualitas yang melekat dalam kaitannya dengan produk 

pesaing, analisis berbagai komponen lingkungan pemasaran dan perumusan 

rencana periklanan. Mempersiapkan hal ini mengacu untuk menulis, merancang 
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dan memproduksi iklan yang terkait dengan pembentukan ad-copy dan yang 

terakhir adalah pelaksanaan hal ini berarti memakai media yang tepat. 

 PT. Seni Tiga Pilar Emas merupakan advertising agency yang 

menyediakan jasa untuk para pengiklan untuk mengiklankan produknya dan 

berfokus terhadap online marketing yang terdiri dari facebook, twitter, kaskus, 

website, dan sebagainya, sehingga produk tersebut dapat terkemas dengan baik 

dengan kreatifitas yang berbeda dari brand lainnya.  

 Di perkembangan jaman yang semakin modern ini, banyak dari kita yang 

memerlukan dan menggunakan social media untuk mendapatkan informasi oleh 

karena itu PT. Seni Tiga Pilar Emas mengedepankan Online Marketing karena hal 

ini akan membuat brand lebih dekat dengan para pelanggannya. Telah terbukti 

dengan statistik dibawah ini: 

 
Gambar 1.2 Indonesia Online Data 

Source: Slideshare 2012 mengutip Nielsen 2011 
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Gambar 1.3 Indonesia Online Data 
Source: Nielsen, November 2011 

Dari data yang ada diatas terlihat bahwa 77% dari pengguna facebook yang 

menyukai melihat sebuah brand dari social media, 22% pengguna internet 

terhubung langsung dengan sebuah brand dengan menggunakan social media dan 

24% customer membicarakan sebuah brand  tertentu didalam media internet. 

Motivasi-motivasi yang mendukung seorang customer ingin berhubungan 

langsung dengan brand  yang disukainya adalah karena personal interest 57%, 

exclusive information 49%, membicarakan tentang produk 45% dan untuk 

mendapatkan general information 44%. 

 Nielsen mengatakan bahwa banyak dari customer percaya bahwa sebuah 

produk bagus atau tidaknya berdasarkan dari komentar customer lain yang di 

tampikan pada social media karena mereka percaya bahwa pendapat orang lain 

akan jujur tentang produk yang sedang mereka gunakan. Oleh karena pentingnya 

menjangkau customer melewati social media, maka dari itu advertising agency 

perlu menganalisis market share dari setiap bagian dan seberapa besar banyaknya 

advertising agency yang menaruh iklannya di social media. Hal ini dilakukan agar 

advertising agency tidak salah menaruh iklannya sesuai dengan target market 
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yang ingin dituju oleh client-nya. Dari bagan di bawah ini kita dapat melihat 

market share dari periklanan secara online dan presentasenya. 

 
Gambar 1.4 Global Online Advertising Spending 

Source: Infographic 2012 

 
Gambar 1.5 Global Online Advertising Spending 

Source: Infographic 2012 

 Dari mulai berdirinya, perusahaan PT. Seni Tiga Pilar Emas telah 

dipercayakan untuk menangani brand-brand seperti Toto, Mie Sedaap, Emeron 

Shampoo, ZACT, Oops, dan sebagainya. Dari beberapa brand yang ada penulis 

dipercayakan untuk membuat Strategy Campaign untuk KLOP dari Orang Tua 
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Grup, Oops Star dan Oops Fugu, Luna Pencil Color dari Staedtler, ZACT dari 

Lion Wings, Illy Coffee dan membuat site map untuk website Kresna Securities.  

 Didalam laporan ini peneliti ingin membahas tentang keseluruhan strategy 

campaign yang penulis kerjakan selama bekerja di PT. Seni Tiga Pilar Emas dan 

ada beberapa yang telah memenangkan proses pitching  diantaranya adalah Oops 

Fugu dan Oops star dan KLOP biskuit dari PT. Orang Tua Grup, ZACT dari Lion 

Wings dan Illy Coffee.  

I.2 Tujuan Magang 

 Adapun tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengobservasi sebagai participant observer, penerapan teori 

Integrated Marketing Communication dan konsep perencanaan 

advertising campaign yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam 

kampanye periklanan. 

2. Mempelajari secara langsung mengenai proses kerja tim Strategic 

Planner. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

I.3.1 Ruang Lingkup Magang 

 Dalam menjalankan pelakasanaan magang di PT. Seni Tiga Pilar Emas, 

penulis ditempatkan dalam divisi strategic planner didalam divisi strategic 

planner penulis berada dibawah pengawasan langsung dari CEO yaitu Ibu 

Catherine Sutadi dan Sebelum pitching kepada client, penulis harus 

memperlihatkan strategy campaign  yang telah dibuat kepada supervisor di PT. 

Seni Tiga Pilar Emas yaitu ibu Rosalin Kusuma. Strategy campaign yang dibuat 
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oleh penulis haruslah berdasarkan brief  yang telah diberikan oleh client sehingga 

perencanaan yang akan dibuat tidaklah keluar dari pengharapan yang diinginkan 

oleh pengiklan. 

I.3.2 Batasan Magang 

 Aktivitas yang dilakukan oleh penulis sebagai strategic planner antara lain 

adalah membuat perencanaan campaign selama satu tahun (sepanjang tahun 2013) 

untuk brand-brand seperti: KLOP, Oops Star dan Oops Fugu dari Orang Tua 

Grup, Luna Pencil Color dari Staedtler, ZACT dari Lion Wings, Illy Coffee, dan 

Kresna Securities. Selain membuat strategy campaign penulis juga membuat 

MOM (Minute Of Meeting) jika penulis bertemu dengan Client  dan ia 

memberikan revisi pekerjaan maka penulis harus menuliskan rincian meeting dan 

memberikannya kepada supervisor. Hal ini dilakukan agar perusahaan 

mengetahui apa saja yang menjadi permintaan dari client dan melakukan 

pengecekan ulang apakah sebuah perbaikan tersebut melewati kesepakatan awal 

atau tidak, karena jika yang berubah tidak sesuai kesepakatan awal maka 

dibutuhkan biaya tambahan untuk membuatnya.  

 Dalam pembuatan strategy campaign penulis diharuskan untuk 

memberikan ide dan merincikan ide tersebut kedalam powerpoint setelah itu 

mempresentasikan hasil dari strategy campaign kepada client dan melakukan 

revisi strategi berdasarkan hasil dari meeting baik dari internal maupun external. 
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I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis melakasanakan kegiatan magang di PT. Seni Tiga Pilar Emas 

selama 674 jam. Pelaksanaan magang ini dilakukan dari tanggal 25 juni 2012 

sampai dengan tanggal 12 oktober 2012. Adapun office hour resmi yang berlaku 

adalah senin-jumat, pukul 10.00 - 18.00, namun apabila dibutuhkan waktu kerja 

tidak dibatasi oleh office hour resmi. Pelaksanaan magang secara resmi dilakukan 

di kantor PT. Associate, Ruko Green Garden blok A14 No.36 jakarta barat 11520. 

 

 

 




