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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jasa Konsultan Marketing di Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang 

umum di Indonesia. Meskipun tujuan dari Konsultan Marketing sudah terlepas 

dari ranah Public Relations, tetapi proses komunikasi yang terdapat dalam 

Public Relations itu sendiri masih terjadi dalam aktivitas Marketing. Pada 

dasarnya pemasaran atau marketing itu sendiri berasal dari cabang ilmu 

komunikasi. Public Relations dan Marketing memiliki tujuan yang salah 

satunya adalah untuk mempersuasi publik atau sasarannya. Keduanya sama-

sama merancang pesan dan menentukan media untuk mengirimkan pesan 

tersebut kepada publiknya, berharap publik melakukan timbal balik dengan 

efek seperti yang diinginkan. Public Relations adalah suatu kegiatan 

komunikasi dan penafsiran, serta komunikasi-komunikasi, gagasan-gagasan, 

serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tersebut, dalam usaha yang 

jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta suatu 

persesuaian yang harmonis dari lembaga itu dan masyarakatnya (Cutlip dan 

Center, 1958 dikutip dalam Suhandang, 2012, h. 45). Sedangkan Marketing 

adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan organisasi 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan 

dan menukarkan suatu nilai dengan pihak lain (Kotler dan Armstrong, 2008, h. 

5). Kedua proses tersebut membuat sender mengirimkan sesuatu kepada 

receiver dengan harapan bahwa akan adanya timbal balik yang menghasilkan 

efek yang diinginkan. Dalam kedua proses tersebut, efeknya tidak selalu 

berjalan seperti yang diinginkan.  

 Praktik Marketing dan Public Relations sekarang ini sudah menjadi hal 

yang biasa dilakukan umumnya oleh praktisi Public Relations karena lebih 

menerapkan sisi komunikasi persuasif untuk mendapatkan simpati konsumen 

daripada sekedar memasarkan produk. Namun, Marketing juga memiliki suatu 

Aktivitas marketing communication..., Johanes Anthonius Haryanto, FIKOM UMN, 2015



istilah di mana kegiatan pemasaran yang dilakukan bertujuan untuk 

mengkomunikasikan customer value sekaligus membangun hubungan baik 

dengan customer, yang disebut Promotion Mix atau Marketing Communication 

Mix. Promotion Mix adalah campuran dari beberapa alat-alat pemasaran seperti 

Advertising, Sales Promotion, Public Relations, Personal Selling, dan Direct 

Marketing yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan customer 

value secara persuasif serta membangun hubungan baik dengan customer 

(Kotler dan Armstrong, 2008, h. 398). 

Frontier Consulting Group adalah salah satu Marketing Consultant yang 

berfokus di bidang Marketing Research, Marketing Consulting, dan Marketing 

Training. Ketiga bidang tersebut membutuhkan kemampuan analisis bisnis dan 

dapat dibilang jauh dari bidang Public Relations. Hal tersebut kontras dengan 

keterkaitan antara Public Relations dan Marketing yang telah penulis jelaskan 

sebelumnya. Namun terlepas dari kegiatan konsultasi Marketing itu sendiri, 

Frontier Consulting Group memiliki suatu divisi yang melakukan pendekatan 

Marketing Communication untuk memasarkan produknya. Divisi tersebut 

adalah Divisi Digital. 

Divisi Digital atau bisa juga disebut Digital Marketing di Frontier 

Consulting Group memiliki bidang kerja yang berbeda dari Digital Marketing 

pada umumnya. Digital Marketing pada umumnya beraktivitas dengan Social 

Media, Email Marketing, pengelolaan SEO atau/dan SEM, serta pengelolaan 

website. Namun, divisi Digital Marketing di Frontier Consulting Group 

menerapkan konsep Marketing Communication pada sistem kerjanya, sehingga 

konsep dari Digital Marketing itu sendiri menjadi kabur dan tertukar dengan 

konsep Marketing Communication untuk memasarkan produk yang dimilikinya. 

Penemuan tersebut ditemukan oleh penulis dengan melakukan kerja 

magang di Divisi Digital Frontier Consulting Group. Ketidaksamaan persepsi 

akan konsep Digital Marketing oleh penulis dan pihak perusahaan membawa 

penulis pada suatu kesimpulan, bahwa Divisi Digital Frontier Consulting 

Group menerapkan cara kerja seperti Marketing pada umumnya. 

Istilah Digital Marketing erat dikaitkan dengan aktivitas Direct Marketing. 

Digital Marketing dapat disebut sebagai pemasaran dalam bentuk modern atau 
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digital. Digital Marketing lebih dari sekedar menambahkan alamat website 

pada iklan di TV atau mengirimkan pesan SMS sebagai layanan konsumen 

(Rowan, 2002, h. 1). Dapat diperjelas juga bahwa Digital Marketing adalah 

upaya pemasaran dengan memanfaatkan teknologi modern yang sudah ada. 

Divisi Digital di Frontier Consulting Group bekerja sama dengan 

perusahaan Digital Marketing dari India yaitu Netcore Solutions, yang saat ini 

bergerak di Indonesia untuk memasarkan produk Email Marketing. Dengan 

terpilihnya Frontier Consulting Group sebagai Business Partner dari Netcore 

Solutions, Marketing Consultant ini tidak hanya bergerak di bidang jasa lagi, 

tetapi juga memiliki produk yang harus dipasarkan. Di situlah peran Divisi 

Digital di Frontier bergeser menjadi Digital Marketing. Kompleksitas praktik 

Digital Marketing Frontier terletak pada bagaimana perusahaan menerapkan 

pemasaran kepada calon-calon kliennya. Tidak sepenuhnya menggunakan 

medium digital, tetapi juga banyak melakukan pendekatan marketing 

tradisional. 

Model bisnis yang dijalankan divisi Digital Marketing Frontier adalah 

model bisnis B2B (Business to Business). B2B adalah bisnis yang beroperasi di 

pasar industri yang membutuhkan barang dan jasa untuk digunakan dalam 

produksi barang dan jasa lainnya untuk dijual, disewakan, atau disalurkan ke 

bisnis lainnya (Kotler dan Pfoertsch, 2006, h. 20). Pada praktiknya divisi 

Digital Marketing Frontier memasarkan produk Email Marketing kepada 

berbagai kliennya yang berada pada level korporasi. Produk Email Marketing 

tersebut dimanfaatkan klien untuk melakukan promosi dan campaign yang 

umumnya dalam bentuk newsletter. 

Produk yang dipasarkan oleh divisi Digital Marketing Frontier ini adalah 

lisensi untuk menggunakan program web-based yang dapat digunakan untuk 

merancang template Email Marketing yang memungkinkan klien untuk 

melakukan Email Marketing Campaign. Produk dengan nama EMM (Email 

Marketing Management) ini adalah merupakan program yang dirancang untuk 

memonitor pelaksanaan Email Marketing Campaign yang sedang berjalan. 

EMM memudahkan klien untuk menginput database yang menjadi sasaran 

Email Marketing serta memungkinkan klien untuk memonitoring 
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perkembangan Email Marketing Campaign mereka, seperti seberapa banyak 

sasaran yang menerima, membuka email, mengklik link yang ada pada email, 

email yang masuk spam, dan juga dalam beberapa kasus penerima email yang 

meng-unsubscribe email dari klien. 

EMM adalah jasa Email Marketing kelas satu yang dikembangkan oleh 

Netcore Solutions di India. Perkembangan dunia saat ini membuat teknik Email 

Blast atau Email Marketing menjadi hal yang umum dan selayaknya dilakukan 

oleh berbagai perusahaan dalam level digital. Di Indonesia sendiri selain EMM 

yang dipasarkan oleh divisi Digital Marketing Frontier, terdapat beberapa 

kompetitor yang berada pada level internasional juga seperti Mailchimp, 

Sendgrid, dan Mailjet. Upaya Marketing Communication dilakukan oleh divisi 

Digital Marketing Frontier kepada para klien dan calon klien untuk 

menjelaskan product knowledge serta kelebihannya dari para pesaing. Secara 

implisit divisi Digital Marketing Frontier juga mengungkapkan bahwa jasa 

Email Marketing EMM yang disediakan relatif berharga lebih murah dan 

bahwa kepuasan klien adalah hal utama yang ditekankan. Dalam segi kualitas 

produk itu sendiri, Mailchimp, Sendgrid, dan Mailjet adalah layanan Email 

Marketing ternama yang bergerak pada level internasional, yang masih banyak 

digunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Hal itu menjadi suatu 

keunggulan sendiri bagi Frontier yang memiliki local support dan konsultan 

yang siap memberikan masukkan dan bantuan untuk klien yang membutuhkan, 

berbeda dari para competitornya yang belum memiliki base di Indonesia. 

Tujuan dari divisi Digital Marketing Frontier adalah untuk menguasai pasar 

layanan Email Marketing di Indonesia dengan menggunakan outsource EMM 

dari Netcore Solutions. Dengan model bisnis B2B, penting bagi divisi Digital 

Marketing Frontier untuk menerapkan praktik Marketing Communication yang 

tepat pada klien-kliennya agar terjalin hubungan baik secara jangka panjang, 

maka dari itu penekanan bukan pada produk itu sendiri, melainkan pada upaya 

komunikasi yang baik guna mewujudkan kerja sama yang efektif antara 

Frontier dan kliennya. 

Karena fungsinya yang terlepas dari Frontier Consulting Group sebagai 

Marketing Consultant, Divisi Digital Frontier dapat terbilang bagian yang 
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berdiri sendiri dan berfungsi untuk memasarkan produk Email Marketing 

EMM dengan kerja sama dari Netcore Solutions sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 

memiliki fungsi sendiri, Divisi Digital Frontier telah berhasil menjalin kerja 

sama dengan berbagai klien besar seperti Blibli.com, Blanja.com, Danamon 

Bank, Alfa Online, Carrefour, AXA Mandiri, dan lain-lain. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan dari praktik kerja magang di Divisi Digital Frontier Consulting 

Group ini adalah untuk mengetahui aktivitas Marketing Communication, yang 

mencakup Direct Marketing, Personal Selling, dan Event (Public Relations) di 

Divisi Digital Marketing Frontier.  

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang yang dilakukan penulis dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 

Juli 2015 dan berakhir pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2015, sesuai 

perjanjian yang disepakati penulis dengan pihak perusahaan Frontier 

Consulting Group. Aktivitas kerja dilakukan hari Senin-Jumat di setiap minggu, 

dengan jam kerja pukul 08:30-17.30 WIB. Waktu kerja disesuaikan dengan 

aktivitas penulis selama jam kerja berlangsung. 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan dimulai dari proses pemilihan tempat kerja magang, 

yaitu Frontier Consulting Group. Setelah menentukan tempat kerja magang, 

penulis mengisi dan mengajukan form KM01 untuk meminta izin dari Ketua 

Program Studi atas pengajuan tempat kerja magang. Setelah menerima izin dari 

Ketua Program Studi dalam bentuk form KM02 yang akan digunakan sebagai 

surat pengantar untuk mengajukan lamaran di Frontier Consulting Group. 

Penulis mengirimkan email berisi lamaran kerja magang kepada bagian HRD 
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Frontier Consulting Group dengan melampirkan CV, surat lamaran, transcript 

nilai, serta KM02 sebagai surat pengantar. 

Penulis menerima panggilan wawancara dari Frontier Consulting Group 

yang dilakukan pada hari rabu, 17 Juni 2015. Setelah diterima untuk 

melakukan kerja magang di Frontier Consulting Group, penulis mulai 

menjalankan praktik kerja magang pada tanggal 1 Juli 2015. Penulis menerima 

surat perjanjian kontrak magang sebagai tanda diterimanya penulis di Frontier 

Consulting Group. Penulis kemudian menyerahkan surat kontrak yang telah 

ditandatangani ke admin Prodi Ilmu Komunikasi dan BAAK UMN. 

Saat dimulainya semester 7, penulis melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing laporan magang,  Joice Caroll Siagian untuk segera memulai 

membuat laporan magang sekaligus melengkapi data yang dibutuhkan untuk 

pengerjaan laporan magang tersebut. Setelah praktik kerja magang penulis dan 

laporan kerja magang telah selesai, penulis mengajukan laporan tersebut 

kepada dosen pembimbing untuk disetujui dan selanjutnya dipresentasikan 

dalam sidang magang 
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