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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah  

Teknologi berkembang begitu pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan 

teknologi tersebut banyak membantu manusia dalam berbagai bidang, salah 

satunya adalah dalam bidang komunikasi. Seperti yang dikatakan West dan 

Turner (2008, 5), komunikasi merupakan proses sosial dimana individu 

menggunakan simbol-simbol untuk menginterpretasikan makna di lingkungannya. 

Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui tatap langsung atau juga dengan 

menggunakan media.  

Komunikasi dapat dilakukan melalui media internet dimana internet 

merupakan jaringan komputer yang mengumpulkan milyarah orang dalam suatu 

wadah. Sering kali orang-orang menggunakan internet untuk penyampaian pesan, 

mencari informasi, bertukar informasi, dan lain-lain. Munculnya majalah online, 

berita online, dan sebagainya menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang 

mulai beralih dari media tradisional ke media internet.  

Menyadari perkembangan teknologi pada internet, unit bisnis mulai 

mempertimbangkan untuk melakukan promosi melalui internet. Unit bisnis 

berlomba-lomba mempromosikan produk jasa yang dimilikinya pada media 
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internet. Pemasaran pada media online ini biasa disebut e- marketing atau internet 

marketing. Menurut Smith & Taylor (2004,620), e-marketing adalah:  

E-marketing is simply marketing online: identifying, anticipating and satisfying 

customer needs online. 

 Perkembangan internet marketing ini menjadi suatu terobosan baru 

dalam melakukan pemasaran, promosi dan beriklan. Tidak heran jika terdapat 

begitu banyak iklan yang dapat kita jumpai pada situs-situs internet. Iklan pada 

internet merupakan salah satu cara beriklan yang efektif dan efisien dimana iklan 

dapat menjangkau masyarakat secara luas dan dapat diakses oleh siapapun, 

dimanapun, dan kapanpun tanpa ada batasan waktu dan tempat. Internet dapat 

diakses setiap saat tanpa ada kata “tutup”.  

Berdasarkan riset mengenai pengguna internet yang dilakukan pada 

tahun 2012 meunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta 

orang yang sama dengan 24,34% dari keseluruhan total populasi masyarakat 

Indonesia yang berjumlah 240 juta lebih penduduk (Credential ThinkDigital, 

2012) Bertumbuhnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi suatu 

peluang bagi setiap unit bisnis untuk melakukan pemasaran dibidang digital. 

Dapat dilihat terdapat begitu banyak pengiklan yang memasang iklannya di situs-

situs online ataupun jejaring sosial seperti Facebook, Youtube, detik.com, dan 

lain-lain.  

PT. Impressario Digital atau yang lebih dikenal dengan ThinkDigital 

merupakan digital agency yang melayani 360
0
 digital marketing atau jasa full 
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sercive. ThinkDigital melayani mulai dari perencanaan ide-ide, perencanaan 

digital strategies,  sampai dengan meng-implementasikan ide-ide tersebut pada 

bidang digital. Pengertian full service agency menurut Belch dan Belch (2007,82) 

adalah 

Full-service agency, which offers its clients a full of range marketing, 

communications and promotion services, including planning, creating and producing 

the advertising; performing research; and selecting media. 

 

ThinkDigital menawarkan layanan jasa digital marketing yang meliputi 

perencanaan, pembuatan dan produksi suatu iklan, termasuk didalamnya 

melakukan riset serta pemilihan media sebagai tempat promosi terbaik. Selain itu, 

ThinkDigital juga menawarkan layanan lain seperti jasa maintenance and 

development social media, maintenance and development website, pemasanganan 

banner advertising, implementasi Search Engine Marketing (SEM), implementasi 

Search Engine Organization (SEO), dan redesign website. 

Sebagai perusahaan agency digital marketing yang menawarkan jasa full 

service, terdapat beberapa departemen yang mendukung jalannya keseluruhan 

aktivitas perusahaan dalam bidang digital marketing dan promosi. Departemen 

tersebut saling berhubungan dan saling mendukung antara satu dengan yang 

lainnya. Departemen-departemen yang ada di dalamnya yaitu Business 

Development, Marketing Communication, Financial Accounting, dan Chief 

Technolgy Officer (CTO).  

Pada kesempatan magang ini, Penulis ditempatkan pada posisi Junior 

Account Executive yang membantu Senior Account Executive dalam 

melaksanakan proyek yang ditanganinya. Account Executive dinaungi oleh 
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departemen Business Development. Menurut Vilanilam dan Varghese (2004,161), 

Account Executive adalah: 

Account Executive is an advertising executive who serves as a liaison between 

the agency and the account (client). 

 Account Executive menjadi “jembatan” antara perusahaan dengan klien dan 

bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik dengan klien, serta bertugas 

menyampaikan kebutuhan atau keinginan klien kepada bagian-bagian perusahaan 

yang tergabung atau terlibat didalamnya.  

Selama pelaksanaan magang, Penulis dipimpin langsung oleh Senior 

Account Executive. Penulis diberi kepercayaan untuk membantu Senior Account 

Executive menangani klien Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 

1998 sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, Bank Mandiri memiliki begitu banyak 

program yang dirancang untuk para nasabah seperti Mandiri Syariah, Mandiri 

Consumer Loan, Mandiri Giro, Mandiri Prioritas, dan lainnya. Salah satu program 

Bank Mandiri yang ditangani ThinkDigital adalah Mandiri Consumer Loan yang 

terdiri dari dua bagian yaitu Mandiri KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan Mandiri 

KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). 

Dalam rangka promosi program Mandiri Consumer Loan kepada 

pengguna internet di Indonesia, maka Bank Mandiri melakukan penerapan banner 

advertising pada media internet. Tujuan penerapan banner advertising tersebut 

adalah untuk menarik lebih banyak nasabah melalui media online, terlebih lagi 
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untuk membangun dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap program 

Mandiri Consumer Loan, serta meningkatkan traffic website dari Mandiri 

Consumer Loan. 

Iklan Mandiri Consumer Loan berupa penerapan banner di situs-situs 

online. Pemasangan iklan tersebut ditargetkan terhadap pencapaian click sebanyak 

31.000 clicks dalam tempo tiga bulan masa kontrak. Maksud dari pencapaian 

clicks tersebut adalah terdapat 31.000 orang yang meng-klik banner Mandiri 

Consumer Loan yang disebarkan pada situs-situs online dimana banner 

advertising tersebut dipasang. Dengan begitu Bank Mandiri dapat mengukur 

dengan pasti berapa banyak orang yang meng-klik banner advertising  Mandiri 

Consumer Loan.  

Alasan Penulis memilih ThinkDigital sebagai tempat melaksanakan 

magang adalah karena Penulis menyadari perkembangan pemasaran di bidang 

digital sekarang ini sangatlah pesat dan hal ini membuat Penulis tertarik untuk 

mempelajari proses pemasaran di bidang digital. Di samping itu, Penulis melihat 

website dari ThinkDigital yang menarik dan membuka lowongan untuk 

mahasiswa magang. Maka dari itu, Penulis memilih ThinkDigital dan mencari 

informasi lebih lanjut sampai akhirnya Penulis diterima dan menjadi salah satu 

mahasiswa magang di ThinkDigital.  

Aktifitas yang dilakukan Penulis selama magang adalah mencari klien, 

menjalin hubungan dengan klien dan turut serta membantu menjalankan project 

yang diberikan klien. Aktivitas yang dilakukan Penulis sesuai dengan apa yang 
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sudah dipelajari Penulis pada saat perkuliahan di jurusan Ilmu Komunikasi 

dengan konsenterasi Integrated Marketing Communication.  

Penulis menyadari bahwa cara berkomunikasi yang baik sangat 

diperlukan dalam proses menjalin hubungan dengan klien. Penulis juga 

menerapkan cara berkomunikasi, penggunaan tata bahasa dan intonasi yang baik 

selama periode magang di ThinkDigital. Ilmu yang dipelajari Penulis semasa 

kuliah sangat bermanfaat dan dapat dipraktekan langsung selama Penulis 

melaksanakan magang sebagai Account Executive. 

I.2.  Tujuan Magang 

 Penulis melakukan kegiatan magang selama empat bulan di perusahaan 

digital marketing agency PT. Impressario Digital atau lebih dikenal dengan nama 

ThinkDigital. Penulis mengemban pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

dan memilih jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Integrated Marketing 

Communication (IMC) di Universitas Pelita Harapan. Oleh karena itu, Penulis 

memilih posisi Account Executive sebagai tempat menyalurkan segala ilmu yang 

diperoleh selama enam semester perkuliahan. 

Adapun tujuan Penulis melaksanakan magang adalah: 

1. Mempelajari proses ThinkDigital dalam mempromosikan program Mandiri 

Consumer Loan. 

2. Mengetahui aktivitas yang dilakukan ThinkDigital terkait e-marketing. 

3. Mempelajari peranan Account Executive 
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I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Penulis melaksanakan kegiatan magang di ThinkDigital selama empat 

bulan dari 10 Juni 2013 sampai dengna 10 Oktober 2013 dimana penulis 

ditempatkan pada posisi Junior Account Executive yang dikoordinir oleh seorang 

Senior Account Executive. Account Executive dinaungi oleh divisi Business 

Development yang berperan dalam melakukan proses penjualan dan pencarian 

klien.  

Pada kesempatan magang ini, Penulis diberi kepercayaan untuk  

membantu Senior Account Executive dalam menangani beberapa klien besar 

seperti Bank Mandiri, Lexus, Mie Sedaap Cup, dan LG G2. Dalam 

pembahasannya, Penulis akan fokus pada klien Bank Mandiri dimana Bank 

Mandiri bekerja sama dengan ThinkDigital untuk mempromosikan program 

Mandiri Consumer Loan, yaitu Mandiri KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan Mandiri 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) melalui banner advertising yang dipasang di 

situs-situs online. 

Selama pelaksanaan empat bulan magang, Penulis membantu Senior 

Account Executive dalam banyak hal baik di bidang administratif maupun 

operasional. Penulis diberi kepercayaan untuk terlibat langsung dalam proses 

pencarian klien baru. Selain itu, Penulis juga dipercayakan untuk membantu tim 

kreatif dalam pengerjaan materi kreatif, mem-follow up tim kreatif dalam proses 

pengerjaan proyek seperti desain website dan banner advertising, serta membuat 

data-data untuk dikirimkan kepada klien seperti credential, digital strategies, 
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quotation, media order, serta laporan rutin yang akan dikirimkan kepada klien-

klien ThinkDigital. 

Dalam proses pencarian klien, Penulis melakukan kegiatan riset 

pengumpulan informasi untuk proses pitching suatu perusahaan serta melakukan 

analisa untuk pembuatan digital strategies. Penulis melakukan riset pada beberapa 

website yang biasa dipakai ThinkDigital dalam meneliti website klien. Salah 

satunya adalah website www.webrankstats.com yang membantu untuk mengetahui 

informasi mengenai kualitas suatu website. Dengan memasukkan website klien ke 

dalam sistem tersebut, maka dapat diketahui seberapa jauh perkembangan website 

yang dimiliki oleh klien.  

Disamping Bank Mandiri, ThinkDigital mengikuti pitching dengan 

beberapa perusahaan lainnya, seperti Indomaret, Bloomberg, Mie Sedaap Cup, 

dan lain-lain. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut, Penulis membantu Senior 

Account Executive dalam melakukan pencarian informasi  mengenai perusahaan 

klien, analisa digital asset yang dimiliki, proses pitching, sampai dengan proses 

kreatif. 

I.4.  Lokasi dan Waktu Magang 

 Periode pelaksanaan magang yang dilakukan Penulis dimulai pada 

tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013, dengan total 640 jam kerja. 

Waktu operasional kerja adalah hari Senin-Jumat mulai pukul 08.30 -17.30 WIB.  

 

http://www.webrankstats.com/
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Pelaksanaan magang yang dilakukan Penulis berlokasi di: 

PT Impressario Digital 

Jl. Tebet Timur Dalam II No.7 

Jakarta Selatan 12820 

P: +62-21-8378-5132   F: +62-21-8378-5133 

www.thinkdigital.co.id 




