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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang  

Di jaman yang sudah modern ini, marketing berkembang dengan sangat pesat.  

Banyak advertising agency yang bermunculan, dan membuat biro periklanan yang 

sudah lama berdiri harus bekerja keras untuk bersaing antara satu dengan yang lain, 

ataupun bersaing dengan advertising agency yang baru berdiri. Biro periklanan 

adalah suatu organisasi usaha yang mendedikasikan bisnis jasa mereka untuk 

merancang atau perencanaan, menciptakan, mengelola dan melakukan penanganan 

iklan, yang bertujuan untuk memajukan merek, pesan, atau komunikasi pemasaran 

atas nama pengiklan atau klien dengan memperoleh imbalan atas layanannya 

tersebut (Emjaiz 2009). Sedangkan menurut Jefkin(1994,51) : 

An advertising agency is a team of experts which services clients who are known as 

‘accounts’.An accountis simply an advertiser who uses the agency’s sevices.  

 

Perusahaan biasanya beriklan atau melakukan kegiatan periklanan agar produk 

mereka dapat dikenal oleh masyarakat. Beriklan adalah membuat (memakai, 

menggunakan) iklan; memasang iklan (KBBI, 2008), sedangkan kata dasar iklan 

sendiri  adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar 

tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan (KBBI, 2008). 

Pada tahun 2013 kue yang sedang marak dan banyak digemari oleh masyarakat 

adalah Strawberry cheese cake. Toko kue Clairmont, The Harvest dan Cheese cake 
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factory saling berlomba-lomba untuk membuat kue strawberry cheese cake dengan 

rasa enak tetapi juga dengan harga terjangkau. Berikut adalah perbadingan harga dari 

masing-masing strawberry cheese cake : 

Cake name  Dimension Clairmont Price Cheesecake price  
The Harvest 

price 

Strawberry Cheese Cake Slice RP 23.000,- RP 22.000,- None 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ø15 cm RP 140.000,- None None 

Ø20 cm RP 255.000,- RP 215.000,- RP 215.000,- 

10 x 20 cm None RP 125.000,- None 

20 x 20 cm None RP 225.000,- RP 225.000 

30 x 20 cm RP 425.000,- RP 335.000,- RP 335.000,- 

30 x 30 cm  RP 695.000,- RP 505.000,- RP 505.000,- 

30 x 40 cm RP 795.000,- RP 670.000,- RP 670.000,- 

40 x 40 cm None RP 890.000,- RP 890.000,- 

60 x 40 cm RP 1.550.000,- RP 1.340.000,-  RP 1.345.000,- 
Tabel 1.1 Perbandingan Kue Clairmont, Cheesecake Factory dan The Harvest 

Sumber : Blue Circle Advertising 

Clairmont harus melakukan promosi agar dapat mengalahkan pesaing 

utamanya yaitu, The Harvest dan Cheesecake Factory. Promosi  yang dipilih adalah 

membuat signage tentang event Natal tahun 2013 dan membuat diskon pada saat 

orang membeli dengan menggunakan kartu anggota. Terdapat 4P dalam promotion 

mix menurut Philip Kotler(1991,457) Sales promotion adalah  : 

 short term incentives to encourages purchase or sales of a product of service. 

Brosur, katalog, serta pembuatan packaging juga disebarkan oleh Clairmont di 

daerah Jakarta dan dibantu pembuatannya oleh Blue  Circle Advertising. Clairmont 

juga menggunakan website atau internet sebagai salah satu media mereka untuk 

beriklan dan memasarkan produk mereka. 
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Gambar 1.1 Peningkatan Penggunaan Internet dari 2010 sampai 2013 di Indonesia 

Sumber : http://www.techinasia.com/indonesia-internet-users-markplus-insight/ 

 

Data diatas menunjukan bahwa penggunaan internet terus meningkat dari 

tahun 2010 sampai 2013, sehingga pemasaran sekarang dilakukan secara online dan 

memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi dimanapun. 

 

Gambar 1.2 Statistik Penggunaan Telepon Genggam untuk Membuka Sosial media  

Sumber : http://was-sg.wascdn.net/wp-content/uploads/2014/01/Slide103.png 
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Diagram diatas menunjukan statiskik penggunaan telepon genggam pribadi 

untuk membuka website dan social media secara keseluruhan di Indonesia Dan 

berikut adalah data untuk audiens berumur 15 sampai 69 tahun yang masih membuka 

website dan social media : 

 

Gambar 1.3 Data Audiens berumur 15 sampai 69 Tahun yang Mengakses Internet 

Sumber : 2012 Social Media Marketing Industry Report 

 

Pemilihan media billboard didasari oleh cocoknya produk kue dengan promosi 

Below the line. Below the line advertising adalah teknik marketing dengan 

menggunakan media yang tidak menyebar dengan luas dan hanya melingkupi daerah 

tertentu, seperti bill board, signage, brosur, flyer, phamplet dan poster. Apabila 

advertising below the line dimanfaatkan dengan baik, advertising ini dapat 

meningkatkan sale dengan baik. Clairmont memiliki budget yang minim tetapi ingin 

memaksimalkan keuntungan dari promosi tersebut maka terpilihlah Promosi 

menggunakan brosur dan Signage.  
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Signage atau billboard disebut sebagai Out-of-home advertising(Shimp,2007, 

576), karena billboard dipasang di luar rumah dan merupakan salah satu media 

tradisional dari periklanan dan merupakan salah satu media yang penting. Penulis 

sebagai Junior Acount Executive membantu pembuatan signage dari awal sampai 

pada tahap pemasangan pada produk Clairmont yang bertemakan natal tahun 2013. 

Clairmont juga menggunakan Website untuk mempromosikan produk dari 

kue-kue mereka. Dengan mengunjungi website dari Clairmont, calon pelanggan akan 

lebih dapat tertarik atau terajak untuk membeli karena dapat melihat bentuk dan 

visual dari kue Clairmont. pelanggan biasanya mengakses website karena ingin 

mencari informasi berguna agar dapat mengurangi ketidak pastian, sehingga 

membuat website menjadi sangat beguna saat pelanggan ingin mencari banyak 

informasi dan setelah mencari informasi tersebut pelanggan menjadi puas karenanya 

(Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion, 2007).  

Website juga salah satu promosi digital yang dilakukan oleh para competitor 

dari Clairmont, karena dari website kita dapat melihat segala informasi yang kita 

mau, dari harga, bentuk dan warna produk, kemasan, bahan-bahan yang digunakan 

dan promosi yang berlaku. Berikut adalah diagram peningkatan penggunaan online 

advertising: 
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Gambar 1.4 Penggunaan Online Advertising Tahun 2012  

Sumber : 2012 Social Media Marketing Industry Report 

 

Blue Circle advertising adalah perusahaan biro iklan yang berdiri pada tahun 

2003. Memiliki determinasi untuk melakukan sesuatu secara berbeda dan lelah 

karena dibatasi oleh batasan-batasan lama dari perusahaan biro iklan tradisional. 

(www.Bluecircle-adv.com).  

Blue Circle Advertising adalah biro periklanan yang sukses dalam membuat 

campaign produk ‘Gulaku’ pada tahun 2010. Blue Circle advertising memiliki 

departemen Account Service yang sangat memadai bagi penulis untuk melakukan 

program magang. 

Planning harus dilakukan dengan teori POAC, oleh George R. Terry ( 

Principles of management), yaitu : Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Hal 

pertama adalah planning, dalam melakukan planning kita harus SMART, Specific, 

Measurable, Achievable, Realistic, dan Time. Dengan menggunakan SMART 

planning menjadi lebuh mudah dilaksanakan. 

Organizing, berarti mengatur segala sesuatu agar kita bisa mencapai tujuan kita 

dengan mudah. Menurut Boone dan Kurtz (1984) : 

 It is the process of arranging people and physical resources to carry out plans and 

accomplishment organizational objective 

Actuating adalah mengarahakan atau daya gerak. Dengan actuating kita dapat 

bergerak sesuai dengan jalan yang harusnya kita tentukan, tidak melenceng dari 

perencanaan awal.  

http://www.bluecircle-adv.com/
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Controlling adalah bagaimana kita mengontrol orang yang bekerja dengan 

menggunakan rencana kita, karena apabila bekerja tidak dilakukan pengontrolan, 

maka tim yang ingin mencapai tujuan akan berantakan. 

 

Gambar 1.5 Model POAC  

Sumber : www.google.com 

 

IMC plan atau perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu adalah 

jobdesk yang sangat menarik dan diberikan oleh Blue Circle kepada penulis selama 

waktu magang 4 bulan di advertising agency tersebut.  

Sebagai Junior Account Executive, penulis banyak diajak untuk praktek 

langsung dilapangan tentang bagaimana untuk menangani klien, bagaimana belajar 

untuk bersabar dalam berkomunikasi dengan klien, dan proses pembuatan Below the 

line advertising dari Claimont, inilah topik yang menurut penulis sesuai dengan 

konsentrasi IMC yang sudah dipelajari di Universitas Pelita Harapan dan topik ini 

akan diangkat penulis sebagai laporan magang 
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I.2. Tujuan Magang  

Kegiatan magang di Blue Circle Advertising memiliki beberapa tujuan yang 

berguna bagi penulis dan nantinya diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa/i 

Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan konsentrasi Integrated Marketing 

Communication. Adapun tujuan magang tersebut adalah : 

1. Untuk menerapkan pembelajaran selama masa perkuliahan di Universitas Pelita 

Harapan, khususnya yang berkaitan dengan IMC, pembuatan marketing stragety, dan 

below the line advertising. 

2. Untuk mengetahui keseluruhan aktivitas Account Executive dalam menangani 

Produk Clairmont dan cara bekerja di dalam sistem yang ada di Blue Circle 

Advertising 

3. Untuk mempelajari aktivitas yang dilakukan oleh Account Executive yang dilakukan 

oleh Blue Circle Advertising 

4. Untuk mempelajari proses dan langkah-langkah dalam pembuatan IMC Plan untuk 

Clairmont tahun 2014 di Blue Circle Advertising 

5. Untuk mengetahui proses pembuatan kampanye below the line Clairmont baik dari 

perencanaan hingga eksekusi yang dikerjakan oleh Blue Circle Advertising 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

I.3.1. Ruang Lingkup 

 Selama Pelaksanaan Magang di Blue Circle Advertising Agency atau PT 

Bentara Citra Andhika, Penulis memliki ruang lingkup sebagai Junior Account 

Executive sekaligus Strategic Planner dalam divisi Account Executive dan penulis 

berada dibawah pengawasan langsung dari Senior Account Executive, yaitu Bapak 
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Ronald Tobing dan Ibu Aulia Ratna. IMC plan yang dibuat oleh penulis dibuat 

berdasarkan client brief yang dilakukan dengan meeting dengan client.  

 

 I.3.2. Batasan Magang 

Aktivitas yang dilakukan oleh penulis sebagai Strategic Planner adalah 

membuat IMC Plan secara komprehensif dan teliti karena IMC plan membutuhkan 

tingkat analisis dan konsentrasi yang tinggi. IMC plan yang dibuat oleh penulis 

berisi tentang perencanaan pemasaran yang dapat dilakukan oleh PT Prima Hidup 

Lestari atau Clairmont dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu tahun 2014.  

IMC Plan Clairmont mencakup Segmentation and Communitization, Targeting 

and Confirmation, Positioning and clarification, Differentiation and codification of 

DNA, Marcomm Mix, Selling and Commerzialization, Brand and Character, Service 

and Caring, Process and Colaboration dan Scheduling and Media Plan/ Budgeting. 

Aktivitas yang dilakukan oleh penulis selain menjadi Strategic Planner adalah 

sebagai Junior Account Executive yang  mencakupi Client brief yaitu meeting 

dengan client, penulis belajar agar dapat menangani client dengan baik. Melakukan 

discussion dengan client, sehingga kita mengetahui apa yang diinginkan oleh client 

dalam campaign yang sedang ingin dibuat. pada saat penulis melakukan magang, 

event yang dibuat adalah Natal atau Christmas dan Chinese New Year. Penulis 

membantu dalam pembuatan katalog, packaging dan hanging mobile dalam tema 

Natal dan Chinese New Year. Marcomm Outlook Analize yaitu analisis tentang 5C 

yang terdiri dari change, competitor, customer, company dan change tentang 

Clairmont. Setelah membuat marcomm outlook analize baru masuk ke tahap SWOT 



 

10 
 

Matrix untuk mengetahui Strength, Weakness, Opportunities  dan  Threat dari 

Clairmont itu sendiri. 

Strategic Planner memiliki batasan yaitu membuat IMC Plan secara tepat 

seperti yang dibuat oleh strategic planner professional. Karena IMC Plan digunakan 

untuk merencanakan apa yang akan dilakukan oleh suatu produk atau perusahaan 

maka IMC Plan harus dibuat dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan harus 

diperiksa berulang kali, karena apabila terjadi kesalahan, akan mempengaruhi 

langkah atau gerak yang diambil dari suatu produk atau perusahaan tersebut, maka 

akan sangat fatal akibatnya apabila terjadi kesalahan.  

Disamping membantu Project Clairmont, kegiatan lain yang penulis lakukan 

selama melaksanakan kegiatan magang adalah, membuat IMC Plan untuk PT 

Sharpindo, meeting dengan Arya duta Hotel, dimana Arya Duta Hotel cabang Tugu 

Tani sedang berencana untuk membuat campaign baru. Melakukan market visit ke 

klinik Graha Sentra Medika dan SOS Medika Klinik. Mencari supplier tenda, MC 

untuk pembicara, dan penyewaan sound system karena Mayapada Hospital 

membuka cabang baru di daerah Lebak Bulus dan ingin menyewa tenda untuk 80 

orang. Mencari supplier untuk car wrapping dari Mayapada Hospital, karena 

Mayapada ingin membuat mobil dengan stiker Mayapada pada mobil Innova, 

Avanza dan Ertiga. Membuat list pekerjaan yang sudah dikerjakan atau yang sedang 

dalam proses pengerjaan Your Clinic secara keseluruhan baik campaign iklan 

ataupun design iklan yang sedang dikerjakan oleh Art Designer. Membuat mapping 

untuk  mencari spot memasang billboard, baliho ataupun signage. Membantu 

pembuatan kalender cerestar dan dairyfood. Membantu pengecekan secara teliti dari 

katalog Bank Mandiri yang sedang ingin mengeluarkan promo untuk cicilan barang 

pada akhir tahun. Membereskan file atau data di ruangan account service, data yang 
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berisi tentang quotation, rate card dan data-data lama yang sudah dikerjakan oleh 

Blue Circle Advertising.  

Junior Account Executive memiliki batasan untuk membantu keseluruhan 

kegiatan Account Executive khususnya sebagai penghubung antara klien dengan 

bagian kreatif dan klien dengan Blue Circle sendiri. Penulis sempat melakukan 

competitor analysis untuk produk Clairmont dengan membandingkan harga, kualitas, 

ketahanan produk dan tampilan awal apabila konsumen melihat produk tersebut 

dengan produk dari The Harvest dan Cheesecake Factory.  

Sebagai Strategic Planner ataupun sebagai Junior Account Executive, penulis 

harus mampu untuk mempresentasikan yang sudah dibuat dan akan dieksekusikan ke 

client yang sudah melakukan client brief pada saat meeting. Apabila dari pihak client 

sudah menyetujui design dari campaign, planning dari campaign yang kita berikan 

maka akan lanjut ke tahap eksekusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang yang dilakukan dari penulis berletak di Jalan Kemang Barat 

nomor 8, Jakarta Selatan. Penulis bekerja di Blue Circle Advertising yang 

merupakan Agency dan dikelola oleh PT. Bentara Citra Andhika. Kegiatan magang 

yang dilakukan penulis dimulai pada tanggal 9 September 2013 hingga 17 januari 

2013 atau dalam kurun waktu lebih dari  empat bulan, dengan jumlah total kerja 

lebih dari 640 jam. Penulis melakukan kegiatan magang dengan jam kerja pokok 

pukul 09.00 – 18.00 pada hari kerja Senin sampai Jumat, tetapi jika penulis masih 

dibutuhkan dalam pekerjaan, penulis melakukan penambahan jam kerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut 

 

PT. Bentara Citra Andhika 

Jl. Kemang Barat No.8  

Jakarta Selatan 12730 

Telp : +622171792420 

Email : mail@bluecircle-adv.com 

Web : www.Bluecircle-adv.com 
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