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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan produk di pasaran saat ini tidak lagi hanya terbatas pada atribut 

fungsional produk, melainkan sudah dikaitkan dengan brand yang mampu 

memberikan citra khusus bagi para pemakainya. Disadari bahwa brand bukan lagi 

sekedar nama atau simbol, melainkan sebagai pembeda suatu produk dengan 

produk-produk lainnya. The American Marketing Association dalam Kotler & 

Keller (2012) menyatakan bahwa brand merupakan sebuah nama, ungkapan, 

tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang digunakan untuk 

mengidentifikasi produk atau servis dari penjual untuk membedakannya dari 

pelanggan. Para perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan produk atau jasa 

yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memberi rasa kepuasan tersendiri di 

hati konsumen. Dengan demikian, konsumen akan memberikan kepercayaan dan 

loyalitas mereka apabila suatu brand mampu menyediakan utilitas bagi mereka 

melalui kinerja produk yang konsisten (Keller 2004).  

Tidak terkecuali industri otomotif di Jakarta yang mengalami persaingan 

sangat ketat. Hal ini terbukti dengan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 

Indonesia (Gaikindo) mengenai penjualan mobil tahun 2012 tercatat mencapai 

1.116.230 unit. Penjualan mobil tahun 2012 memecahkan rekor satu tahun 

sebelumnya yang hanya 894.164 unit (Ikhsan 2013). Di tengah maraknya 

kompetisi antar brand dalam industri otomotif, penting sekali untuk memiliki 
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identitas dan image brand yang kuat. Menurut Creative Director Chrysler’s in-

house MC agency, industri otomotif memiliki banyak parity products, yaitu 

produk-produk dengan sedikit fitur pembeda satu dengan lainnya. Dalam kondisi 

seperti ini, salah satu unsur utama yang menjadi pembeda ialah persepsi yang 

dihasilkan oleh mobil tersebut dan bagaimana mobil tersebut memberikan 

pengemudi pengalaman berkendara tersendiri (Ouwersloot & Duncan 2008). Oleh 

sebab itu diperlukan strategi yang tepat untuk menyuarakan brand image serta 

identitas di hati dan benak konsumen. 

Dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran yang tepat terkadang 

perusahaan menyewa jasa spesialis seperti advertising agency. Di Indonesia 

terdapat banyak advertising agency baik itu lokal maupun internasional yang 

memiliki eksistensi sendiri dalam bidangnya. Di antaranya adalah 

Ogilvy&Mather, BBDO, Dentsu, Lowe, JWT, Leo Burnett, Young&Rubicam, 

Fortune, Iris, Matari, Saatchi & Saatchi. Dari sekian banyak advertising agency 

yang ada di Jakarta, Penulis memilih untuk melakukan magang di BBDO. BBDO 

adalah sebuah jaringan agensi periklanan multinasional, di bawah naungan 

Omnicom Group, yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Omnicom Group 

sendiri merupakan satu dari ‘Big Four’ agency companies bersamaan dengan 

WPP, Interpublic dan Publicis yang merupakan konglomerat di industrinya. 

Omnicom Group memiliki jaringan internasional lebih dari 1.500 agencies dan 

menyediakan layanan bagi lebih dari 5.000 klien di lebih dari 100 negara di 

seluruh dunia. (Company Profile BBDO 2012). BBDO dibentuk sebagai hasil 

merger dari BDO (Barton, Durstine & Osborn) dan Batten Co. pada 1928. BBDO 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agensi_periklanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/New_York
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/1928
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mempekerjakan lebih dari 15.000 karyawan di 289 kantor yang tersebar di 80 

negara. BBDO Indonesia sendiri menangani portfolio klien-klien besar seperti 

BCA, Mercedes Benz, Fonterra Group, Blackberry, SC Johnson, Johnson & 

Johnson, Lasalle Group, Autocillin, dan lain lain. Penulis juga merasakan adanya 

kesesuaian dengan filosofi BBDO yaitu ‘The Work, The Work, The Work’, dimana 

segala pekerjaan yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat brand dan 

menyentuh konsumen. BBDO Indonesia telah dipercaya oleh Mercedes Benz 

untuk menangani strategi branding dan komunikasi kreatif mereka selama kurang 

lebih 10 tahun.  

Mercedes Benz merupakan sebuah perusahaan otomotif asal Jerman yang 

memproduksi berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk, dan bus sejak tahun 

1886. Sebagai salah satu perusahaan mobil tertua dan paling dikenal di dunia, 

Mercedes Benz dikenal akan mobilnya yang memiliki teknologi dan tingkat 

keamanan yang tinggi. Mercedes Benz adalah divisi dari Daimler AG.  Mobil 

pertama yang memakai brand Mercedes Benz diproduksi tahun 1926 setelah 

adanya merger antara perusahaan Benz dengan Daimler menjadi 

perusahaan Daimler-Benz (Mercedes Benz Comin 2013). Beberapa line extension 

produk Mercedes Benz antara lain: 

Tabel I.1 Produk-produk mobil penumpang yang diproduksi Mercedes Benz tahun 2011 

No. Tipe Jenis 

1. A Class Hatchback 

2. B-Class MPV 

3. C- Class Sedan, Estate & Koupé 

4. CL-Class Koupé 

5. CLS-Class Koupé 4 pintu 

6. E-Class Sedan, Estate, Koupé & Cabriolet/Konvertibel 

7. G-Class Cross-country vehicle 

8. GL-Class Kendaraan Off Road 

9. M-Class Sports Utility Veihicle (SUV) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
http://id.wikipedia.org/wiki/Daimler-Benz
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10. R-Class Luxury Tourer Vehicle (LTV) 

11. S-Class Sedan 

12. SL-Class Roadster 

13. SLK-Class Roadster 

14. SLS-Class Koupé 

15. Viano Multi Porpose Vehicle (MPV) 

Sumber: Mercedes Benz Comin 2013 

Selama ini Mercedes Benz dikenal dengan image dan positioning sebagai 

brand yang premium serta luxurious. Sebagai salah satu pemain besar di industri 

otomotif, Mercedes Benz menyadari kondisi masyarakat modern yang sangat 

tersegmentasi. Mereka melihat adanya peluang yang belum terjamah untuk pangsa 

pasar muda atau yang dikenal dengan kalangan Generation Y, terlebih riset 

internal Mercedes Benz menunjukkan pergeseran tren pasar dimana Generation Y 

memilih mobil dengan image sporty namun tetap aktif dan dinamis. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya penurunan sales Mercedes Benz jika dibandingkan 

dengan kompetitor utamanya yaitu BMW yang memiliki image sporty (Mercedes 

Benz Comin 2013). Potensi untuk pasar Generation Y sangatlah besar. Berbagai 

perusahaan berlomba-lomba membidik segmen generasi masa depan tersebut, 

Tren ini juga dirasakan di industri otomotif dimana mereka tergiur mempeluas 

bisnis mereka ke pasar Generation Y. Generation Y harus dibina sejak dini agar 

dapat menjadi prospek loyal customer ke depannya. Oleh karena itu, Mercedes 

Benz meluncurkan produk The New Mercedes Benz A Class pada tahun 2012 lalu 

yang ditujukan untuk Generation Y dengan positioning yang berbeda dengan seri 

A Class lama. Seri A Class sendiri sebenarnya sudah lama berada di pasaran mobil 

berkategori hatchback. Tidaklah mudah untuk membidik kalangan Generation Y 

dan mendapatkan loyalitas mereka. Mercedes Benz menyadari perlunya cara 

berkomunikasi yang sesuai dan pendekatan khusus dalam menarik perhatian 
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Generation Y dan menyampaikan re-positioning produk Mercedes Benz New A 

Class dengan tetap mempertahankan identitas Mercedes Benz sebagai sebuah 

brand yang premium dan luxurious. Menyadari kondisi tersebut, dalam rangka 

launching Mercedes Benz New A Class di Jakarta pada akhir bulan Juni 2013, 

Mercedes Benz mempercayai BBDO Indonesia dalam memberikan rekomendasi 

strategi komunikasi pemasaran yang tepat serta membuat perencanaan campaign 

agar dapat memperkuat image dan positioning Mercedes Benz sebagai brand yang 

mempunyai nilai jual yang berbeda dan unik dari pesaingnya. Penulis 

memutuskan untuk membahas topik ini karena Penulis tertarik dengan fenomena 

dimana brand dengan identitas kuat seperti Mercedes Benz melakukan untuk 

melakukan rejuvenasi pada brandnya serta pendekatan yang dilakukan pada 

akhirnya untuk menyampaikan pesan tersebut kepada target marketnya. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Adapun tujuan Penulis dalam melaksanakan program magang di BBDO 

Indonesia adalah mengetahui peranan serta mempelajari aktivitas yang dilakukan 

Divisi Strategic Planning BBDO Indonesia dalam rangka pembuatan Strategic 

Communication Platform terkait dengan project launching Mercedes Benz New A 

Class di Jakarta. Tujuan secara khusus yang ingin dicapai oleh Penulis dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) melakukan in-depth interview untuk mencari insight Generation Y dengan social 

economic status (SES) A+ di Jakarta serta membuat consumer profiling sebagai 

database prospect consumers. 
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2) melakukan riset dalam bentuk studi kepustakaan sebagai data sekunder untuk 

mencari insight mengenai tren pasar Generation Y dengan SES A+ di Jakarta serta 

kompetitor Mercedes Benz New A Class. 

3) menentukan target communication, what to say serta merumuskan big idea 

kegiatan marketing communication untuk launching Mercedes Benz  New A Class 

di Jakarta sesuai dengan insight yang didapat. 

4) membuat platform implementasi kegiatan marketing communication launching 

Mercedes Benz New A Class sesuai target communication, what to say serta big 

idea yang ingin diusung agar diperoleh hasil yang efektif. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Dalam kegiatan magang yang dilakukan, Penulis ditempatkan di Divisi 

Strategic Planning BBDO Indonesia sebagai Strategic Planner Officer. Penulis 

berada di bawah pengawasan langsung oleh Strategic Planner Manager, serta 

bertanggung jawab untuk membantu Strategic Planner Manager serta Strategic 

Planner Executive dalam menjalankan tugasnya. Divisi Strategic Planner 

berperan dalam melakukan research, menggali insights serta membuat strategic 

direction komunikasi pemasaran berdasarkan dari brief yang diberikan oleh klien. 

Proses ini menyangkut analisa kompetitor (benchmarking), analisa pasar serta 

analisa konsumen. Setelah semua data riset terkumpul dan dianalisa, tim Strategic 

Planner akan menentukan pendekatan komunikasi pemasaran terbaik sesuai 

dengan insight yang didapat dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila 

klien sudah setuju dengan penentuan big idea dan what to say yang akan diusung 
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serta perencanaan implementasi komunikasi pemasarannya, selanjutnya tim 

Strategic Planner akan memberi arahan pada Divisi Creative dan Account 

Executive dalam mengeksekusi suatu campaign. Tim Strategic Planner juga 

bertanggung jawab dalam memonitor agar eksekusi campaign tidak keluar dari 

jalur strategi yang telah ditetapkan. 

Aktivitas yang dilakukan Penulis sebagai Strategic Planner Officer dalam 

Divisi Strategic Planning berfokus untuk membantu kegiatan perencanaan dan 

pembuatan Strategic Communication Platform untuk Mercedes Benz New A Class 

di Indonesia khususnya Jakarta. 

Adapun project ini diikuti dan dijalankan oleh Penulis mencakup kegiatan 

seperti melakukan in-depth interview, membuat consumer profiling, analisa pasar, 

analisa kompetitor serta benchmarking dari Mercedes Benz New A Class. Penulis 

juga mengikuti brainstorming, meeting internal serta mempersiapkan presentasi 

Strategic Communication Platform Mercedes Benz New A Class dalam bentuk 

power point untuk dilaporkan kepada Strategic Planning Director yang nantinya 

akan diajukan kepada Mercedes Benz sebagai klien. Namun, Penulis hanya 

berfokus sampai dengan penentuan target communication, what to say, big idea 

serta perencanaan implementasi komunikasi pemasaran Mercedes Benz New A 

Class. Di samping membantu project New Mercedes Benz A Class, Penulis juga 

membantu menangani beberapa project serta klien lainnya seperti Anlene, 

Boneeto, New Zealand Study Abroad Program, Tourism Australia, A-Pop 

(YouTube), BCA Tahapan Xpresi, BCA Virtual Account, BCA Finance Solution, 



8 
 

Visa, Multiply, Sinar Mas, Gudang Garam Surya Pro Mild, Johnson Baby dan 

Baygon. 

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan magang di Divisi Strategic Planning BBDO 

Indonesia selama empat bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 17 Desember 2012 

sampai dengan 25 April 2013. Adapun waktu kerja Penulis adalah setiap hari 

Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 08.30 - 17.30 WIB. Waktu tersebut dapat 

berubah sesuai dengan kondisi pekerjaan. 

Pelaksanaan magang dilakukan di kantor BBDO Indonesia yang berlokasi 

di: 

 

INDONESIA 

PT. Komunika Cergas Ilhami 

Hero Building II, 7
th
 Floor 

Jl. Jend. Gatot Subroto 177 A Kav. 64 

Jakarta-Indonesia 

12870 

Phone: +6221 831 2331 




