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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam memberikan pelayanan, advertising agency memiliki beberapa 

fungsi, yaitu untuk mengembangkan, melaksanakan program, dan mempersiapkan 

promosi yang sedang dijalankan (Belch & Belch 2009). Dilihat dari fungsinya, 

perusahaan memang membutuhkan advertising agency sebagai sarana 

komunikasi. Maka dari itu, advertising agency memiliki peluang yang besar di 

dalam membantu perusahaan untuk melakukan fungsi komunikasi.  

Menurut Belch & Belch (2009, 81) Advertising agency memiliki arti: 

An ad agency is a service organization that specializes in planning and executing 

advertising programs for its clients. 

Dari definisi tersebut, advertising agency merupakan sebuah perusahaan jasa yang 

mengkhususkan diri untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan program 

periklanan bagi kliennya.  

 Dalam buku Kleppner’s Advertising Procedure terdapat pengertian 

mengenai advertising agency berdasarkan American Association of Advertising 

Agency. Menurut Russel & Lane (1996,133) advertising agency adalah: 

Is an independent business, composed of creative and business people who develop, 
prepare, and place advertising in advertising media for sellers seeking to find customers 
for their goods or service. 

Berdasarkan definisi di atas advertising agency merupakan sebuah bisnis 

independen yang terdiri dari orang-orang kreatif dan orang bisnis yang 

mengembangkan, mempersiapkan, dan menempatkan iklan pada media periklanan 
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untuk kepentingan penjual dalam mencari pelanggan bagi barang atau jasa 

mereka.  

Peranan dan fungsi advertising agency tersebut berpengaruh pada 

berkembangnya advertising agency. Hal itu dapat terlihat dari perkembangan 

jumlah perusahaan periklanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel jumlah 

perusahaan 14 subsektor industri kreatif tahun 2002-2008. 

 

Tabel 1.2. Tabel Jumlah Perusahaan 14 Subsektor Industri Kreatif 2002-2008 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2008 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa industri periklanan mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Menurut data yang ada di Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 

2002 industri periklanan berjumlah 2.799 sedangkan pada tahun 2008 berjumlah 

7.822. Menurut riset yang dilakukan oleh AC Nielsen sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang market research pada tahun 2010 terdapat kenaikan sebesar 
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23% untuk industri periklanan atau hampir mencapai 60 triliun dalam media 

spend dari tahun 2006 (AC Nielsen, Juni-Desember 2008-2010). 

PT. Noffa Pratama (Netplus) merupakan salah satu dari sekian banyak 

industri periklanan yang ada. Netplus telah berdiri selama sembilan tahun sejak 

2002 sebagai sebuah perusahaan advertising agency di Indonesia yang bergerak di 

bidang below the line. Adapun project-project yang pernah ditangani seperti event 

sponsorship, branding dan merchandising, serta sampling dan selling. 

Pengalaman Netplus tidak lepas dari kerja sama dengan klien-klien yang ada, 

antara lain Softex, Danone, Frisian Flag, Nestle, Osram, Gudang Garam, 

Johnson&Johnson, Nutricia, CIMB Niaga, Mizone, Stabilo, Cadbury, Baygon, 

Coca cola, Holcim, Kellogg’s, Philips, Bentoel Group, 3M, A Mild, Bank 

Bukopin, Post-it, dan Scott Emulsion (Netplus 2011). 

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Netplus adalah membuat strategi 

yang tepat untuk membantu mensosialisasikan brand para klien di pasar. Alasan 

tersebut yang membuat Frisian Flag mengundang Netplus untuk membantu 

mensosialisasikan produk UHT (Ultra High Temperature) Disney mereka. 

Frisian Flag menggunakan karakter Disney seperti Mickey Mouse dan Donald 

Duck di kemasan dengan tujuan untuk membuat tampilan kemasan susu Frisian 

Flag lebih unik dibandingkan dengan produk susu lainnya menurut Anton 

Susanto Manajer Komunikasi Frisian Flag (Frisian Flag 2011). Seperti yang 

dikatakan oleh Mochtar Sarman, General Manager Fun Character International 

bahwa dengan menggunakan karakter kartun terkenal, selain dapat meningkatkan 

penjualan, juga dapat mempermudah promosi (Frisian Flag 2011). Selain itu 
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adanya keuntungan dalam pemakaian karakter fiksi atau animasi adalah memiliki 

daya tarik yang kekal dan abadi dibandingkan dengan menggunakan manusia 

(Keller 2008). Tokoh kartun tersebut menurut Durianto, seorang pengamat 

pemasaran dari IBII Consulting Strategi untuk menggunakan karakter tokoh 

kartun merupakan salah satu trik pemasaran yang terbilang cerdas (Marketing 

2011). 

Penggunaan karakter tersebut dapat digunakan sebagai suatu cara dalam 

membangun sebuah brand. Menurut Kotler (2008, 666):  

……what may change are some of the means of creating strong brands. For example, 
brand elements will increasingly use verbal and visual element that creatively and dramatically 
help to build brand equity.  

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi merupakan 

sebuah cara dalam membangun sebuah brand, contohnya brand element yang 

menggunakan elemen verbal dan visual dengan kreatif dan secara dramatis 

membantu untuk membangun brand equity. Dalam membangun sebuah brand 

menurut Kartajaya (2004) hanya dengan menggunakan iklan atau promosi saja 

tidak cukup. Saat ini pengusaha harus sudah mulai mempertimbangkan 

penggunaan event marketing untuk mencapai tujuan dari brand equity tersebut. 

Menurut Kotler & Keller (2006) event merupakan sebuah cara untuk 

membangun dan memperluas hubungan yang lebih dalam antara perusahaan 

dengan target marketnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Divisi Riset PPM Manajemen pada bulan Mei 2008 dengan 

mewawancarai 41 marketing manager dari bermacam-macam perusahaan yang 

ada di Jakarta. Berikut adalah gambar hasil riset mengenai awareness dan 

efektivitas penggunaan event marketing. 
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Gambar 1.1. Awareness & Efektifitas Event Marketing 
Sumber : Divisi Riset PPM Manajemen, 2008 

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa 95% perusahaan telah menggunakan 

event marketing dalam melakukan pemasaran dan sebesar 78% event marketing 

tersebut efektif untuk dilakukan. 

Lewat event “The Fun Adventures of Cars 2” di Mall Kelapa Gading yang 

diselenggarakan selama satu bulan terhitung dari tanggal 16 Juni sampai dengan 

17 Juli 2011, Netplus membantu membuat konsep yang menarik agar produk 

tersebut dapat tersosialisasikan dengan baik. Hal itu dilakukan mulai dari 

membuat design booth yang menarik perhatian pengunjung, giant pack, 

background foto dengan standing Mickey Mouse dan Donald Duck, properti foto 

yang dapat dipakai, dan direct gift yang berbeda setiap weekdays dan weekend 

untuk pembelian product UHT Disney dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 

serta sound system. 

Frisian Flag mempercayakan Netplus sebagai advertising agency yang 

membantu di dalam mensosialisasikan produk UHT Disney membuktikan bahwa 

perusahaan-perusahaan membutuhkan advertising agency untuk 

mengkomunikasikan tujuan mereka. Oleh karena itu, Netplus memegang peranan 
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penting di dalam membantu mensosialisasikan penggunaan karakter Disney di 

dalam product susu Frisian Flag UHT.  

 

I.2. Tujuan Magang 

 Tujuan Penulis untuk melakukan magang di PT. Noffa Pratama atau 

Netplus antara lain: 

1. Penulis ingin mempelajari peranan Divisi Account Planning and Creative 

Netplus dalam membangun hubungan dengan Frisian Flag. 

2. Penulis ingin mempelajari dan mengimplementasikan aktivitas yang 

dilakukan Netplus dalam Brand Building karakter Disney Frisian Flag 

UHT Disney melalui event “The Fun Adventures of Cars 2” di Mall 

Kelapa Gading.  

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Dalam melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih empat bulan 

di salah satu advertising agency lokal yaitu PT. Noffa Pratama atau yang lebih 

dikenal dengan Netplus, Penulis ditempatkan di dalam Divisi Account Planning 

and Creative sebagai Junior Watcher yang dikepalai oleh seorang Planner. Di 

dalam pekerjaannya, Junior Watcher bertugas untuk membantu perusahaan di 

dalam melakukan monitoring dan membuat survey untuk brand-brand yang 

sedang mengadakan event, branding, ataupun activation. Hasil dari monitoring 

tersebut digunakan sebagai sebuah pertimbangan atau sumber informasi bagi tim 
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kreatif dan account planning di dalam perusahaan dalam menciptakan ide atau 

konsep untuk project yang sedang dikerjakan pada saat itu.  

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Pelaksanaan magang dimulai dari tanggal 23 Mei – 30 September 2011 

atau setara dengan 640 jam kerja.  

Dengan waktu operasional kerja:  

1. Hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB 

2. Hari Sabtu – Minggu (jika ada event yang diadakan pada hari 

tersebut)  
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Tempat pelaksanaan kerja praktek di PT. Noffa Pratama, berlokasi di: 

 

PT. NOFFA PRATAMA / NETPLUS 

Ruko Tol Boulevard No. D21 

Bumi Serpong Damai 

Tangerang Selatan – 15310 

T/F : +6221 531 58 120 

M : +62816 111 1234 

www.netplus.co.id 

 




