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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Jumlah pengguna Internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini 

meningkat secara signifikan. Pada awal tahun 2007, jumlah pengguna Internet di 

Indonesia berjumlah 12.000.000 orang. Memasuki kuartal pertama di tahun 2011, 

jumlah pengguna Internet di Indonesia sudah mencapai 28.000.000 orang (Yahoo! 

2010).  

Gencarnya penetrasi Internet dalam sembilan kota besar di Indonesia terus 

meningkatkan jumlah para pengguna Internet. Berdasarkan data dari Nielsen, 

penetrasi Internet pada sembilan kota besar di Indonesia tahun 2005 mencapai 8% 

dan di awal tahun 2011, penetrasi Internet telah meningkat sebesar 24%. Jumlah 

para pengguna Internet di Indonesia diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya 

seiring dengan terus meningkatnya penetrasi teknologi Internet di Indonesia 

(Eddy, 2011).	   

	  

Gambar 1.1 Internet Users Growth in SEA	  
Sumber: Yahoo! 2010 
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Kuatnya penetrasi Internet di Indonesia tidak terlepas dari berbagai 

perkembangan dan pemahaman teknologi di dunia. Pada awal tahun 2004, Tim 

O’Reilly meredefinisi penggunaan Internet di seluruh dunia, yaitu dengan 

memperkenalkan era Web 2.0. Era ini merupakan pengembangan dari era Web 

1.0 yang bercirikan tiga hal, yaitu consult, surf, dan search (Wartawarga, 2011). 

Era Web 2.0 menekankan bahwa interaksi sosial di dunia maya sudah menjadi 

suatu kebutuhan, sehingga era Web 2.0 memiliki beberapa ciri yang mencolok, 

yaitu share, collaborate, dan exploit, yang dinilai lebih interaktif dibandingkan 

era Web 1.0 (Kartajaya dan Darwin, 2010). 

Kehadiran berbagai situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, 

YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya dengan jumlah anggota yang sangat 

besar di seluruh dunia merupakan salah satu contoh betapa pentingnya terhubung 

atau ter-connect antar para pengguna Internet, khususnya di Indonesia. Pada tahun 

2010, penetrasi situs jejaring sosial di Indonesia menempati urutan kedua di Asia 

Pasifik, yaitu sebesar 88,6% dari total pengguna Internet di seluruh Indonesia 

(Radwanick, 2010).  

Perkembangan era Web 2.0 dan menguatnya penetrasi Internet di 

Indonesia dari tahun ke tahun telah mempengaruhi attitude dan behavior para 

pengguna Internet di Indonesia. Hasil penelitian “Netizen Indonesia 2010” yang 

dijalankan oleh MarkPlus Insight menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan 

oleh para Netizen (sebuah sebutan atau panggilan untuk para pengguna Internet 

dan penduduk di dunia virtual atau online) adalah membaca berita di portal berita 

online, mengirim e-mail, meng-update status mereka di situs jejaring sosial, dan 

terkadang melalukan transaksi online (Hasanuddin 2010).   
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Gambar 1.2 Grafik Lama Akses Internet Dalam Sehari	  
Sumber: Marketeers 2010 
 

Transaksi perdagangan secara online atau e-commerce di Indonesia 

menghasilkan nilai yang cukup besar. Pada tahun 2009, nilai transaksi online di 

Indonesia mencapai Rp 35 triliun (Fauzi, 2011). Nilai transaksi online tersebut 

dipercaya akan terus meningkat mengusung perkembangan sistem transaksi 

online serta terus bertambahnya para pengusaha yang bertransaksi melalui dunia 

maya (JPNN, 2011).  

Sistem pembayaran melalui Internet banking merupakan salah satu 

layanan perbankan yang banyak dimanfaatkan oleh para nasabah saat ini. 

ComScore Media Metrix menunjukkan bahwa penetrasi Internet banking atau 

online banking di Indonesia tahun 2011 meningkat sebesar 72% dari tahun 2010. 

Adapun penetrasi online banking di Indonesia tahun 2011 merupakan penetrasi 

terbesar di antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara (Radwanick, 2011). 

Bank CIMB Niaga, salah satu bank asing yang menempati urutan kelima 

dari 10 peringkat bank dengan aset terbesar tahun 2009 di Indonesia yang dirilis 
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oleh Bank Indonesia (Djumena, 2009), berencana untuk mengeluarkan layanan 

perbankan berbasis online di Indonesia, yaitu CIMB Clicks. CIMB Clicks 

merupakan sebuah layanan Internet banking dari Bank CIMB Niaga yang dapat 

digunakan oleh seluruh pemilik akun di Bank CIMB Niaga untuk mempermudah 

aktivitas transaksi mereka, seperti pembayaran tagihan, pengaturan keuangan, dan 

aktivitas lainnya. Melalui Internet banking CIMB Clicks, Bank CIMB Niaga 

berharap agar setiap layanan terbaik yang diberikan dapat terus meningkatkan 

kenyamanan para pelanggannya (CIMB, 2011). 

One Comm Indonesia ‘Dialogue’ sebagai advertising agency yang 

memenangkan proses pitching dari project CIMB Clicks, diharapkan membuat 

sebuah marketing communication strategy dengan tujuan memperkenalkan 

layanan perbankan CIMB Clicks serta menciptakan loyalitas yang kuat di 

masyarakat. Selain menggunakan media massa sebagai salah satu media promosi 

dari campaign “Have You Clicks Today?” One Comm Indonesia juga 

mengedepankan penggunaan Internet dan situs jejaring sosial, seperti Facebook 

dan Twitter, serta melakukan pendekatan dengan komunitas tertentu sebagai suatu 

langkah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan client dalam memperkenalkan 

CIMB Clicks kepada masyarakat (One Comm Indonesia Credentials, 2011).  

Konsep New Wave Marketing yang dipaparkan oleh Hermawan Kartajaya, 

President of World Marketing Association, menunjukkan bahwa adanya 

pergeseran pemasaran dalam era Web 2.0. Pemasar tidak lagi dapat 

berkomunikasi secara vertikal atau secara top-down karena cara berkomunikasi 

secara vertikal ini telah ditinggalkan oleh masyarakat. Kuatnya penetrasi situs 

jejaring sosial telah menciptakan suatu hubungan yang sangat kuat antar Netizen 
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walaupun tidak bertemu secara fisik, serta ruang diskusi yang sangat luas, yang 

menjadikan para konsumen di dalamnya semakin pandai dalam menentukan 

pilihan mereka akan produk yang ditawarkan di pasar. Dalam era Web 1.0, 

ungkapan kekecewaan terhadap suatu produk atau jasa akan disebarkan ke lima 

atau 10 orang, tetapi dalam era Web 2.0 yang konsumennya sangat ter-connect 

satu sama lain, kekecewaan akan tersebar luas di situs jejaring sosial dengan 

jutaan user di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, ketika suatu produk berhasil 

memberikan nilai positif terhadap konsumen, konsumen tersebut akan 

menyebarkan berita baik tentang pengalaman mereka kepada jaringan 

komunitasnya (Kartajaya, Darwin, dan Kompas, 2010). 

Konsep Customer Communities menunjukkan bahwa suatu komunitas 

konsumen dapat terjalin berkat adanya tujuan dari komunitas, nilai-nilai dari suatu 

brand dan dukungan dari situs jejaring sosial. Melalui konsep Customer 

Communities, perusahaan, produk, atau brand dapat membangun hubungan atau 

bahkan suatu gerakan yang sangat kuat dan solid untuk saling berbagi satu sama 

lain di dalam komunitas dan memperluas jaringan dan dampaknya bagi 

lingkungan eksternal komunitas tersebut (Fisk, 2009). 

 Melalui kedua konsep di atas, yaitu konsep New Wave Marketing dan 

konsep Customer Communities, marketing communication strategy yang 

dipersiapkan oleh One Comm Indonesia ‘Dialogue’ untuk layanan Internet 

banking CIMB Clicks dapat menghasilkan dampak yang kuat di masyarakat, serta 

menciptakan loyalitas yang kuat antara konsumen dengan CIMB Clicks. Melalui 

pembuatan perencanaan marketing communication strategy untuk program 

layanan Internet banking CIMB Clicks, penulis tertarik untuk meninjau marketing 
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communication strategy tersebut melalui konsep New Wave Marketing dan 

konsep Customer Communities. Melalui praktik di perusahaan periklanan yang 

sudah berpengalaman dan berprestasi di bidangnya, Penulis berharap agar 

memperoleh bekal ilmu serta pengalaman yang berharga untuk menghadapi dunia 

kerja di masa mendatang. 

 

I.2. Tujuan Magang 

 Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan magang di One Comm 

Indonesia ‘Dialogue’ adalah: 

1) Mempelajari proses pembuatan perencanaan marketing communication 

strategy untuk layanan Internet banking CIMB Clicks oleh One Comm 

Indonesia ‘Dialogue’. 

2) Mempelajari penerapan konsep New Wave Marketing dalam pembuatan 

perencanaan marketing communication strategy untuk layanan Internet 

banking CIMB Clicks oleh One Comm Indonesia ‘Dialogue’. 

3) Mempelajari penerapan konsep Customer Communities dalam pembuatan 

perencanaan marketing communication strategy untuk layanan Internet 

banking CIMB Clicks oleh One Comm Indonesia ‘Dialogue’. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

I.3.1. Ruang Lingkup Magang 

 Selama pelaksanaan magang di One Comm Indonesia ‘Dialogue’, Penulis 

ditempatkan sebagai Strategic Planner dalam divisi Strategic Planning dan 

berada dibawah pengawasan langsung dari Principle Art Director, yaitu Bapak 
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Handoko Hendroyono, serta bertanggung jawab untuk memberikan berbagai hasil 

perencanaan marketing communication strategy kepada General Manager, yaitu 

Ibu Shanti Persada. Divisi Strategic Planning berperan sebagai pembuat 

perencanaan, taktik eksekusi, dan marketing communication strategy berdasarkan 

agency brief yang diberikan oleh client.  

 

I.3.2. Batasan Magang 

Aktivitas yang dilakukan Penulis sebagai Strategic Planner dalam divisi 

Strategic Planning antara lain adalah membantu kegiatan perencanaan marketing 

communication strategy selama satu tahun (sepanjang tahun 2011) untuk program 

aktivasi layanan perbankan CIMB Clicks. 

Adapun project tersebut diikuti dan dilaksanakan oleh Penulis yang 

mencakup pembuatan timetable atau perencanaan eksekusi waktu, pembuatan 

consumer profile untuk CIMB Clicks, mempersiapkan presentasi dalam bentuk 

powerpoint dan mempresentasikan hasil brainstorming marketing communication 

strategy ke client, melakukan revisi strategi dan perencanaan berdasarkan hasil 

meeting dan brainstorming internal maupun eksternal, serta melakukan supervisi 

dan monitoring terhadap eksekusi dari marketing communication strategy 

program aktivasi layanan perbankan CIMB Clicks. 

Disamping membantu project CIMB Clicks, kegiatan lain yang Penulis 

lakukan selama menjalankan magang di One Comm Indonesia ‘Dialogue’ antara 

lain adalah membuat consumer insight dan storytelling untuk marketing 

communication strategy RaboBank, membuat marketing communication strategy 

untuk event launching Roppan Restaurant di Gandaria City, mempersiapkan 



	   8	  

materi presentasi untuk proses pitching Telkomsel, membuat Social Media 

Statistics 2010, serta membuat One Comm Indonesia ‘Dialogue’ Credentials 

Profile 2011. 

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan magang selama empat bulan, yaitu mulai tanggal 13 

Desember 2010 sampai dengan 12 April 2011. Adapun waktu kerja Penulis 

adalah setiap hari Senin sampai hari Jumat, pukul 09.00 – 18.00. Waktu tersebut 

dapat berubah sesuai dengan kondisi perkerjaan. 

Pelaksanaan magang dilakukan di kantor One Comm Indonesia ‘Dialogue’ 

yang berlokasi di: 

 

 

 

Dharmawangsa Square 

The City Walk 3rd Floor 

Jalan Dharmawangsa VI & IX 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

Jakarta 12160 

(021)-72787060 / 72787050 

Fax (021)-72786610 




