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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan adanya periklanan berkembang seiring dengan 

ekspansi penduduk dan pertumbuhan kota-kota yang dipenuhi oleh banyak 

toko, restoran, dan pusat-pusat perdagangan besar. Hal lain yang turut 

mempengaruhi perkembangan periklanan adalah tumbuhnya pola-pola 

produksi secara masal di berbagai pabrik, terbukanya jaringan komunikasi 

dapat (dalam bentuk jalan raya dan rel kereta api) yang mengalirkan berbagai 

barang dari satu tempat ke tempat lain, serta terbitnya surat-surat kabar 

populer yang menjadi tempat menarik untuk memasang iklan. 

Produksi berbagai barang secara besar-besaran mengharuskan pihak 

produsen membawa dan memperkenalkannya secara aktif kepada calon 

konsumen dan itu harus dilakukan melalui periklanan. Produsen tidak bisa 

lagi berdiam diri menunggu datangnya pembeli. Tanpa iklan, para konsumen 

yang tinggal jauh dari pusat-pusat produksi tidak akan memperoleh informasi 

mengenai adanya sesuatu barang yang dibutuhkannya. 

Para pemasang iklan masih perlu bertindak aktif memilih dan 

menunjuk sebuah biro untuk membuatkan iklannya. Dalam peraturan 

disebutkan bahwa biro iklan merupakan perpanjangan tangan atau agen dari 

media, dan keduanya memikul tanggungjawab utama. Artinya secara hukum 

merekalah yang wajib menjamin pembayaran ongkos-ongkos ruang dan 

waktu siaran iklan seandainya saja si pemesan iklan itu sendiri lalai. 
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Jadi boleh dikatakan bahwa semua resiko keuangan dalam transaksi 

sesungguhnya ditanggung oleh biro iklan. Namun pihak pemasang iklan tetap 

masih perlu mengadakan seleksi dan proses penunjukan secara teliti, karena 

tidak semua biro iklan cukup bermutu. Lagipula, pihak pemasang iklan itulah 

yang paling berkepentingan akan adanya iklan yang baik. 

Seperti halnya di GART Komuniaksi, salah satu biro iklan di kota 

Solo, tempat dimana Penulis melaksanakan KKM (Kuliah Kerja Media). 

GART Komunikasi merupakan sebuah biro iklan yang terdiri dari tenaga-

tenaga profesional yang siap melayani klien-klien. Disini tenaga profesional 

lazimnya disebut account. Penggunaan istilah account dalam biro iklan tidak 

ada hubungannya dengan akuntansi. Sebuah account di dalam dunia 

periklanan adalah seorang (atau sebuah perusahaan) pemasang iklan yang 

memahami dan membutuhkan jasa biro iklan, yang nantinya akan menjalin 

kerja sama dengan pemilik media. 

Dengan demikian GART Komunikasi harus siap bersaing dan 

berkompetensi denga biro-biro iklan yang lain, karena saat ini banyak biro 

iklan kreatif yang lahir. Hal ini bertolak dari tuntutan keadaan, karena para 

pemasang iklan tentunya ingin membeli ruang iklan lewat biro yang 

menawarkan ide terbaik. Disini AE (Account Executive) yang dahulu disebut 

contact man, mulai memainkan peran penting. Hal itulah yang mendorong 

Penulis untuk mengambil judul “Kompetensi Account Executive dalam 

Menulis dan Berkomunikasi”, karena disini seorang AE  dituntut untuk 

mampu membuat tulisan advertorial dan membuat proposal materi untuk 

dipresentasikan di depan klien. 

 

B. Tujuan Kuliah Kerja Media 

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai laporan Kuliah Kerja Media yang telah dilaksanakan Penulis di 

GART Komunikasi. 
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2. Sebagai sebuah wacana baru yang diangkat langsung dari hasil 

pengamatan Penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Media di GART 

Komunikasi. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media itu sendiri 

antara lain : 

1. Menumbuh kembangkan dan memantapkan sikap profesional yang 

diperlukan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan 

bidangnya. 

2. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan ketrampilan yang 

membentuk kemampuan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki 

lapangan kerja yang sesuai dengan program studi yang dipilih. 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memasyarakatkan diri 

pada suasana lingkungan kerja yang sebenaranya.  

4. Meningkatkan pengenalan mahasiswa mengenai aspek-aspek usaha yang 

potensial dari lapangan kerja, antara lain, struktur organisasi usaha, jenjang 

karier dan manajemen usaha. 

5. Meningkatkan atau memperluas dan memantapkan proses penyerapan 

teknologi baru dari lapangan kerja program Diploma III Komunkasi 

Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta dan sebaliknya. 

6. Memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan 

mengembangkan sesuai pendidikan kejurusan. 
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