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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia industri tidak dapat 

dihindari lagi. Semakin hari persaingan terjadi semakin kuat, tidak hanya 

persaingan harga, inovasi, mutu atau kualitas produk atau jasa, namun promosi 

juga semakin gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat 

mengembangkan bisnisnya. Perusahaan yang tidak melakukan promosi dapat 

kalah saing dengan perusahaan yang gencar melakukan promosi. Dalam 

mempromosikan suatu produk atau jasa dibutuhkan riset, analisa dan keahlian 

dalam penyusunan strategi marketing yang tepat. Marketing merupakan salah satu 

cara untuk membuat perusahaan dapat terus bertahan dalam persaingan bisnis 

yang semakin berkembang di Indonesia. 

 Marketing menurut Keegan dan Green (2011, 38), 

“Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing customer 
relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.” 

Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa marketing merupakan suatu 

proses dalam menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan makna 

kepada konsumen, juga untuk membina hubungan dengan konsumen agar dapat 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Pada zaman sekarang, kegiatan 

marketing pun telah berkembang. Dalam ilmu komunikasi tidak hanya berhenti 
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pada marketing saja, melainkan terus berkembang menjadi komunikasi pemasaran 

terpadu atau Integrated Marketing Communication. 

 Menurut Shimp (2009, 10), 

“IMC is a communications process that entails the planning, creation, 
integration, and implementation of diverse forms of marcom (advertisements, sales 
promotions, publicity releases, events, etc.) that are delivered over time to a brand’s 
targeted customers and prospects.” 

Maka dapat disimpulkan bahwa IMC merupakan proses komunikasi yang terdiri 

dari kegiatan perencanaan, penciptaan, penggabungan dan pelaksanaan beragam 

bentuk pemasaran terpadu yang disalurkan kepada konsumen atau prospek dari 

suatu brand. 

 Terdapat banyak cara untuk berpromosi seperti yang dikatakan oleh Belch 

& Belch, bahwa elements dalam promotional mix atau IMC tools terdiri dari 

advertising, direct marketing, interactive/internet marketing, sales promotion, 

publicity/public relations, dan personal selling (Belch 2009). Banyak perusahaan 

yang menggunakan lebih dari satu IMC tools sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal bagi perusahaan mereka. Salah satu IMC tools yang sedang 

berkembang adalah advertising. 

 Oleh sebab itu, banyak bermunculan bidang usaha advertising agency 

yang memiliki keahlian menyusun rencana dalam mengembangkan, 

mempersiapkan dan mengeksekusi promosi terhadap suatu produk atau jasa 

melalui komunikasi yang dirancang sedemikian rupa. Salah satu advertising 

agency multinasional di Indonesia adalah Dentsu Sparks. Dentsu Sparks 

merupakan full service brand agency yang menawarkan mulai dari perencanaan, 
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pembuatan dan produksi kreatif iklan, promosi hingga penyeleksian media above 

the line (ATL) atau below the line (BTL). Dentsu Sparks yang merupakan full 

service brand agency menawarkan kedua jenis media tersebut. Ada beberapa 

produk yang diiklankan melalui kedua jenis media, ada pula produk yang 

diiklankan hanya melalui salah satu jenis media. Hal ini tergantung permintaan 

client dan kesesuaian dengan fungsi suatu produk dan tujuan yang ingin dicapai 

oleh client. 

 Salah satu client Dentsu Sparks adalah Bank Rakyat Indonesia yang 

dikenal dengan sebutan BRI. BRI sadar akan keberhasilan suatu produk harus 

didukung dengan beriklan. Dengan beriklan, masyarakat dapat mengetahui 

kegunaan dan keuntungan dari suatu produk. Untuk dapat menghasilkan iklan 

yang baik dan tepat, dibutuhkan keahlian dalam menyampaikan isi pesan dalam 

iklan dengan dukungan ide kreatif yang tinggi agar dapat mencapai tujuan yang 

ingin dicapai.   

 Banyaknya promosi yang ditawarkan oleh bank-bank lain membuat 

persaingan industri perbankan semakin kompetitif, khususnya promosi kartu 

kredit. Pertumbuhan promosi pasar kartu kredit khususnya kategori Platinum 

yang berlomba-lomba untuk menarik perhatian dengan diskon-diskon merchant 

menuntut BRI untuk melakukan suatu strategi. Maka dari itu Bank Rakyat 

Indonesia mempercayai Dentsu Sparks sebagai advertising agency-nya untuk 

dapat mengatasi persaingan yang semakin tajam ini. BRI sebagai industri 

perbankan tentu memiliki keahlian dalam bidang perbankan, namun untuk 

menyebarluaskan informasi tentang segala fasilitas dan keuntungan dari produk 
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BRI yaitu kartu kredit platinum dibutuhkan suatu strategi komunikasi yang tepat 

maka dari itu BRI membutuhkan bantuan dari Dentsu Sparks untuk menghasilkan 

iklan yang kreatif sehingga masyarakat dapat mengetahui promosi yang 

ditawarkan BRI dan dapat mencapai tujuan utama yang diinginkan.  

 Tujuan utama BRI mengiklankan produk kartu kredit platinum-nya adalah 

karena definisi Kartu Kredit BRI Platinum sebagai personifikasi kesuksesan 

ternyata kurang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bank BRI yang 

dipersepsikan sebagai middle-low bank membuat image kartu kredit BRI platinum 

tidaklah dianggap premium seperti kartu kredit milik bank lainnya. Persepsi ini 

membuat tantangan bagi Dentsu Sparks sebagai advertising agency dari BRI 

untuk dapat meningkatkan image Kartu Kredit BRI Platinum menjadi lebih 

premium sehingga pangsa pasar yang dituju dapat merasakan kesesuaian diri 

mereka dengan Kartu Kredit BRI Platinum dan merasa percaya diri dengan 

kesuksesan yang telah dicapai dengan menggunakan Kartu Kredit BRI Platinum. 

 Dalam sebuah kampanye periklanan, strategi media merupakan salah satu 

strategi komunikasi yang paling penting sebagai alat penyampaian pesan kepada 

khalayak yang ingin dituju. Seperti yang dikatakan oleh Widyatama (2009, 23) 

terdapat dua jenis media, yaitu: 

      Media lini atas (above the line), terdiri dari media surat kabar, majalah, 
radio, televisi dan film dengan karakteristik. 
Sementara yang termasuk dalam kategori media lini bawah (below the line), misalnya 
poster, leaflet folder, spanduk, baliho, balon udara, direct mail, point of flyers, dan 
sebagainya. 

Above the line terdiri atas media elektronik dan media cetak. Media eletronik 

berupa radio, televisi, film. Sedangkan media cetak berupa majalah, surat kabar, 
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dan sebagainya. Keduanya merupakan media massa yang dapat dijangkau oleh 

khalayak luas. Sementara media yang termasuk below the line adalah poster, flyer, 

spanduk, baliho, dan sebagainya yang lingkup pangsa pasarnya tidak seluas above 

the line, namun tertuju pada target konsumen. BRI meminta kepada Dentsu 

Sparks untuk membuat iklan untuk Kartu Kredit BRI Platinum dengan kategori 

iklan above the line dan below the line. Untuk above the line, BRI meminta 

Dentsu Sparks untuk membuat iklan dalam bentuk print ads yang disampaikan 

melalui media cetak. Untuk below the line, BRI meminta Dentsu Sparks untuk 

membuat iklan berupa flyer, poster, tent card, dan sebagainya.  

 Kini Indonesia memiliki banyak akses, pilihan, produk dan layanan yang 

membuat kesempatan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan 

meningkatkan penjualan. Upaya Dentsu Sparks untuk meningkatkan brand image 

Kartu Kredit BRI Platinum pun menjadi lebih luas. Salah satu upaya Dentsu 

Sparks adalah dengan melakukan branding Kartu Kredit BRI Platinum di salah 

satu mall eksklusif di Jakarta, yaitu Pacific Place Mall. Definisi branding 

menurut (Duncan 2008) adalah suatu proses penciptaan brand image yang 

mengajak konsumen menggunakan hati dan pikiran mereka, juga membedakan 

produk yang sejenis dengan yang lainnya. Jadi tujuan Dentsu Sparks dengan 

melakukan branding Kartu Kredit BRI Platinum di Pacific Place Mall adalah 

untuk dapat meningkatkan brand image dari Kartu Kredit BRI Platinum karena 

merchant-merchant yang terdapat di dalam Pacific Place Mall tergolong 

masyarakat kelas atas yang sesuai dengan target dari Kartu Kredit BRI Platinum. 
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 Dalam proses pengerjaan iklan untuk BRI, Dentsu Sparks sebagai 

advertising agency yang terpilih berusaha memaksimalkan pelayanan yang 

terbaik. BRI yang memberikan brief kepada Dentsu Sparks mengenai pesan-

pesan, keuntungan dan fasilitas dari Kartu Kredit BRI Platinum dianalisa dan 

didiskusikan oleh tim Dentsu Sparks sehingga menghasilkan iklan dengan 

message yang tepat dan kreatif sehingga tujuan dari BRI beriklan, yaitu untuk 

meningkatkan image dari Kartu Kredit BRI Platinum dapat berhasil dan diterima 

oleh target konsumennya. 

Penulis memilih Dentsu Sparks yang berada dalam naungan PT. Dentsu 

Inter Admark Media Group Indonesia sebagai tempat melaksanakan kegiatan 

magang karena penulis tertarik untuk belajar dan mempunyai pengalaman 

langsung dari salah satu advertising agency multinasional terbesar di Indonesia 

dengan sistem kinerja yang profesional. Penulis ingin mempelajari bagaimana 

peran seorang account executive dalam kegiatan advertising yang dilakukan oleh 

Dentsu Sparks kepada klien-kliennya terutama kepada BRI dengan tujuan untuk 

meningkatkan brand image dari Kartu Kredit BRI Platinum karena hal ini 

merupakan tantangan bagi Dentsu Sparks untuk dapat mengubah persepsi suatu 

brand dimata masyarakat. 

I.2. Tujuan Magang 

 Tujuan penulis melakukan kegiatan magang pada divisi Client Service di 

Dentsu Sparks adalah : 

1.  Penulis ingin mempelajari aktivitas pekerjaan divisi Client Service di 

Dentsu Sparks berdasarkan definisi Integrated Marketing 
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Communication (IMC) yang merupakan jurusan yang di pelajari penulis 

di UPH 

2. Penulis ingin mempelajari penerapan kegiatan promosi melalui   

advertising yang dilakukan oleh Dentsu Sparks kepada client 

3. Penulis ingin mengetahui tahapan-tahapan dalam pembuatan advertising 

dan berpartisipasi langsung dalam aktivitas yang dilakukan Dentsu 

Sparks untuk memperkuat suatu brand  

4. Penulis ingin mengetahui fungsi dari advertising yang dilakukan Dentsu 

Sparks terhadap Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu client dari 

Dentsu Sparks guna meningkatkan brand image Kartu Kredit BRI 

Platinum 

 

 I.3. Ruang Lingkup & Batasan 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang di salah satu advertising agency 

multinasional yaitu Dentsu Sparks yang berada dalam naungan PT. Dentsu Inter 

Admark Media Group Indonesia. Penulis ditempatkan di dalam divisi Account 

Management atau Client Service sebagai Junior Account Executive dibawah 

bimbingan Assistant Account Manager. Sebagai Junior Account Executive, job 

desk yang dimiliki oleh penulis selama melakukan kegiatan magang di Dentsu 

Sparks adalah menjadi jembatan antara salah satu klien dengan agency, melalui 

arahan dan bimbingan dari Assistant Account Manager.  

 Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan seorang Junior Account Executive 

adalah membuat job request untuk tim kreatif yang merupakan brief dari klien 
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mengenai suatu project baru atau revisi dari project yang telah dikerjakan. Dalam 

hal ini tentu seorang Junior Account Executive berhubungan secara langsung 

dengan tim kreatif, traffic, produser dan team lainnya yang tergabung dalam 

Dentsu Sparks. Selain membuat job request, pekerjaan yang dilakukan setiap 

bulan oleh Junior Account Executive adalah membuat retainer fee yang berisikan 

competitive analysis dan rekomendasi untuk klien dari Dentsu Sparks. 

 

I.4. Lokasi & Waktu Magang 

 Pelaksanaan kegiatan magang yang dijalani penulis selama 640 jam 

dilakukan sejak tanggal 3 Juni sampai 30 September 2013. Waktu kerja yang 

ditentukan perusahaan kepada penulis adalah pukul 09.00 sampai 18.00 dengan 

jadwal masuk tetap dari hari Senin – Jumat. Jam kerja penulis selama seminggu 

kurang lebih 45 jam dan dapat berubah sewaktu-waktu sehubungan dengan 

lembur atau pekerjaan yang dipercayakan perusahaan dan menjadi tanggung 

jawab penulis.  

 Penulis melakukan kegatan magang pada divisi Client Service yang 

berlokasi di Dentsu Sparks, yang berada dalam naungan PT. Dentsu Inter Admark 

Media Group Indonesia. Dibawah ini merupakan lokasi dari Dentsu Sparks 

tempat dimana penulis melakukan kegiatan magang : 
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26th Floor, Plaza Bapindo, Mandiri Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 

Jakarta 12190, Indonesia 

Tel: 62 21 2995 0042/43 

Fax: 62 21 2995 0044/0107 

 

 




