
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB II 

GAMBARAN UMUM 

FRONTIER CONSULTING GROUP 

 

2.1 Profil Frontier Consulting Group 

 Didirikan pada tahun 1996, Frontier adalah perusahaan riset marketing 

independen terkemuka di Indonesia. Frontier berkomitmen untuk hanya 

menyediakan data dengan kualitas terbaik untuk klien-kliennya. 

 Sebagai sebuah perusahaan riset, Frontier selalu berupaya memajukan 

metodologi risetnya. Frontier telah bekerja sama dengan lebih dari 600 

perusahaan lokal dan multinasional di lebih dari 100 industri. Dengan lebih dari 

1000 pewawancara di seluruh penjuru negeri. Frontier mampu mengadakan 

wawancara lapangan di lebih dari 100 kota di Indonesia secara bersamaan. 

 Selain mengadakan survey dan penelitian sesuai keinginan klien, Frontier 

juga mengadakan survey penelitian umum yang diadakan setiap tahun sebagai 

bentuk apresiasi kepada berbagai perusahaan dari berbagai industri. Beberapa 

survey yang terkenal adalah Indonesian Customer Satisfaction Index, the 

Indonesian Corporate Image Index, dan Top Brand Index. 

  Selama 15 tahun terakhir, Frontier telah bekerja dengan berbagai 

perusahaan ternama di seluruh dunia.  Dengan pengalaman yang diperoleh 

selama ini, Frontier menjadi ahli dalam bidang ini. Dengan berkembangnya 

klien perusahaan, Frontier juga ikut tumbuh bersama mereka. Beberapa industri 

yang pernah ditangani Frontier: otomotif, perbankan, bahan bangunan, barang 

konsumen, perabotan, gadget, alat berat, asuransi, perhiasan, penyewaan, obat, 

telekomunikasi, dan masih banyak lagi. 

 Aset yang paling penting bagi Frontier adalah orang. Frontier terdiri dari 

para professional ahli di bidangnya. Tim Frontier terus mempertahankan 
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integritas dari pemenuhan proyek, untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. 

Memecahkan masalah dan mengatasi tantangan sudah menjadi rutinitas sehari-

hari. Nilai-nilai yang diterapkan dalam tim Frontier adalah: 

 Passionate: Antusias dalam pemenuhan proyek sesuai standard dan 

kerangka waktu. 

 Flexible: Fleksibilitas yang memungkinkan tim untuk beradaptasi dan 

berubah, menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal. 

 Confident: Percaya diri untuk memberikan servis terbaik untuk para 

klien. 

 Creative: Selalu meningkatkan pendekatan yang digunakan agar lebih 

inovatif. 

 Competitive: Mengembangkan kompetensi agar menjadi yang terbaik 

dalam bidangnya dan dapat memberikan solusi terbaik untuk klien-

kliennya. 

 Sharing: Untuk tetap berada di paling depan, Frontier siap untuk belajar 

lebih banyak sekaligus berbagi pengetahuan yang dimiliki. 

 Empathic: Berusaha menempatkan diri di posisi klien agar dapat 

memenuhi ekspektasi klien sebaik-baiknya. 

 Resilient: Dalam berbagai tekanan, tim Frontier dapat mengatasinya 

agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 

 

2.2 Bidang Kerja Frontier Consulting Group 

 Marketing Consulting: Dalam setiap proyeknya, Frontier selalu 

memberikan langkah-langkah pemasaran yang cerdik kepada kliennya, 

yang merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang luar biasa. 

Orang pintar belajar dari kesalahan mereka, tetapi orang yang lebih pintar 

belajar dari kesalahan orang lain. Frontier menghadirkan professional 

marketing berpengalaman tinggi dan pengetahuan marketing yang maju 

untuk dapat mengutamakan fokus untuk meningkatkan nilai branding dari 

klien-kliennya. Pendekatan marketing berawal dari pelanggan dan berakhir 

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



di pelanggan juga, maka dari itu, konsultan marketing Frontier adalah 

individu dengan orientasi data yang kuat, di mana akuisisi data untuk 

pelanggan yang utama didapatkan melalui riset terintegrasi yang 

membaurkan cara berpikir kritis. Hal-hal tersebut hanya dapat dilakukan 

oleh konsultan marketing yang berpengetahuan dan berpengalaman tinggi. 

 Marketing Research: Kompetisi yang terus bertumbuh, meningkatnya 

ekspektasi pelanggan, perubahan drastis dalam lingkungan bisnis, dan 

banyak situasi lainnya membuat para pengambil keputusan harus 

menentukan pilihan yang penting bagi keberadaan perusahaan. Dalam 

usaha untuk meminimalisir resiko, data dan informasi yang relevan 

merupakan hal yang wajib. Riset marketing adalah sebuah investasi yang 

menghasilkan hasil tinggi melalui pengurangan resiko, yang dapat sangat 

meningkatkan efektivitas strategi marketing dan proses pengambilan 

keputusan. Frontier secara konsisten menyediakan jasa riset marketing 

untuk setiap klien dengan hasil yang terjamin, yang memungkinkan 

performa maksimal bagi klien tersebut. Cara kerja dalam riset marketing 

dimulai dari pengenalan masalah, perumusan solusi, dan interpretasi hasil 

riset. Cakupan kerja Frontier lengkap karena adanya ilmu riset marketing, 

yang digabungkan dengan konsep praktis marketing. 

 Marketing Training: Pengetahuan dan ketrampilan adalah faktor-faktor 

penting untuk mencapai kesuksesan bisnis. Maka dari itu Frontier 

membantu para kliennya untuk memperkuat sumber daya manusianya dan 

memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan strategi dengan 

membekali mereka pengetahuan. Edukasi oleh Frontier berfokus pada 

proses dan performa dalam meningkatkan ketrampilan pengelolaan 

pemasaran klien ke tingkat lanjut. Frontier telah membuktikan 

komitmennya dalam edukasi dan telah terkenal di bidangnya. Pusat 

edukasi Frontier akan terus berdiri sebagai keberadaan berbasis 

pengetahuan yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan bisnis di 

Indonesia. Pelatih-pelatih dari Frontier merupakan individu-individu yang 

berbakat tinggi yang dapat menghadirkan lingkungan belajar yang positif 

yang mendukung creative thinking dan problem solving yang dibutuhkan 
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klien untuk pelaksanaan perilaku kepemimpinan juga untuk mencapai 

puncak pasar. 

 

2.3 Visi dan Misi Frontier Consulting Group 

2.3.1 Visi 

 Advancing together to become an inspirational full service 

marketing consulting company through smart solutions. 

 

 2.3.2 Misi 

 Aspire to become the first-choice full service marketing 

consulting company that delivers customer satisfaction as 

the highest standard. 

 Inspire companies through smart, applicable, and 

sustainable solutions building upon our strong knowledge-

base. 

 Anticipate the ever-changing business world by investing 

on innovative ideas. 

 We value our people as our most valuable asset and take 

measures towards growing together. 

 Realize sustainable growth for all of our stakeholders. 
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2.4 Struktur Organisasi Frontier Consulting Group 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Frontier Consulting Group 

 

Sumber: Data Perusahaan Frontier Consulting Group 
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