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ABSTRAK 

 

Laporan Akselerasi Peralihan Digital Marketing di PT Bank X  Tbk. (Persero) Kota 

Jambi. merupakan media pelaporan dari aktualisasi digital marketing yang sedang 

terjadi didalam tubuh perusahaan. Revolusi industry 4.0 telah menjadi tonggak dasar 

perubahan pasar yang merambah kedalam digital dan perlu selalu dilaporkan agar 

dapat menjadi acuan pembenahan. Bank X  telah menjadi salah satu bank nasional 

yang menyambut kedatangan pasar digital, dengan menerbitkan platform mandiri 

online sebagai langkah awal keterlibatan perusahaan dalam pasar digital, selanjutnya, 

dengan mengetahui pemetaan pasar digital secara holistik dan eksplisit akan 

membawa dampak yang signifikan terhadap keseluruhan operasional perusahaan. 

 

Kata Kunci: Digital Marketing, Revolusi industry 4.0, bank, dampak  
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ABSTRACT 

 

Report on the Acceleration of Digital Marketing Transition at PT Bank X Tbk. 

(Persero) Jambi City. It’s a reporting page for the actualization of digital marketing 

that is happening within the company. The industrial revolution 4.0 has become a 

basic milestone in market changes that have penetrated into digital and must always 

be reported so that it can be a reference for improvement. Bank X  has become one of 

the national banks that embrace the arrival of the digital market, by publishing anone 

of its original platform as an initial step for company involvement in the digital 

market, furthermore, knowing that digital market mapping holistically and explicitly 

will have a significant impact on whole company's operations. 

 

Keyword:Digital marketing, Industrial revolution 4.0, bank, impact.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Krisis tak terhindarkan setelah dunia menghadapi persebaran virus menular 

Coronavirus disease-19 (CoVid-19) tak terkecuali pasar yang terkena dampak 

sehingga aktivitas ekonomi Mengalami penurunan. Penggunaan metode direct 

marketing pun memiliki peluang yang besar untuk dapat tertular sehingga 

diperlukan metode indirect sebagai sarana baru dalam menciptakan pasar. 

Menyadari perubahan ini, diperlukan metode yang telah ada dan dapat dioptimalkan 

yaitu, Digital marketing serta mengganti seluruh metode pemasaran konvensional 

dalam bidang apapun.  

Digital marketing telah hadir dan menjadi tren inovatif seiring 

berkembangnya teknologi, pemasar telah terbantu melalui peralatan Digital 

marketing seperti sosial media dan search engine optimization (S.E.O.). Sarana ini 

tentu perlu kita Optimalkan dengan terjadinya persebaran virus infeksius di masa 

ini. Komponen pemasaran dari Digital marketing sendiri adalah penggunaan 

perangkat teknologj seperti komputer dan gawai pintar serta alat teknologi 

penunjang lainnya yang menghubungkan antara satu manusia dengan manusia 

lainnya melalui sebuah serta perangkat keras dan lain-lainnya. Kehadiran perangkat 

ketiga tentu menambah keleluasaan serta kemudahan dalam menciptakan pasar, 

dengan kita sebagai operator tersebut harus menciptakan kesan dan integritas yang 

kuat agar tidak tergantikan dengan inovasi tersebut. Kita perlu mendalami sebagai 

operator bidang ini untuk bisa memaksimalkan potensi kerja kita dan 

mengimplementasikan dengan optimal terhadap seluruh klien yang ingin memakai 

jasa kita. Tentunya diperkuat dengan revolusi industri 4.0 melalui Framework 

seperti cloud computing, location Detector, big data analytics, dan internet of 

Things (IoT), telah menjadikan sarana perubahan pesat dalam menciptakan pasar 

serta mencari pasar tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam melaksanakan 

tugas lapangan. Ini perlu kita cermati, bahwa penggunaan teknologi di wilayah 

Indonesia masih sangat rendah dan rentan dikarenakan pemahaman tentang 
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teknologi sendiri dan penggunaan gawai pintar serta perangkat teknologi lainnya 

yang masih terlalu minim akan informasi, menyebabkan banyaknya kebutaan 

teknologi, Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa pada tahun 2017 

Indonesia berada di angka 4,99 dari skala 1 sampai 10 untuk indeks pembangunan 

teknologi, artinya bisa dikatakan bahwa setengah penduduk Indonesia yang 

mencapai total 329 juta penduduk masih belum mengerti tentang penggunaan 

teknologi secara efisien dan efektif. Padahal kemudahan teknologi telah 

memberikan kenyamanan terhadap penggunanya seperti belanja tidak harus datang 

ketempatnya lagi, ataupun transfer uang tidak perlu ke bank lagi untuk 

mengeksekusi pengiriman uang tersebut karena sudah hadir beberapa aplikasi 

adopsi oleh sang perusahaan induk untuk menghadirkan aplikasi pihak ketiga demi 

mendukung kelancaran transaksi. 

Berbicara tentang transaksi, Penulis ingin memberikan sebuah pandangan 

melalui kinerja dan perkembangan teknologi inovatif yang di berikan oleh pihak 

bank seperti finansial teknologi dan kemudahan melakukan pembukaan rekening 

melalui internet ataupun hadirnya aplikasi berbasis teknologi internet seperti 

Mandiri online banking. Ekspansi pihak Bank X melalui inovasi teknologi aplikasi 

pihak ketiga dan juga optimalisasi transaksi internet telah membuktikan bahwa 

pihak bank serius dalam menggencarkan Digital marketing sebagai metode baru 

tatanan baru dan kampanye pemasaran baru yang dapat bertahan di segala kondisi 

dan situasi seperti persebaran virus saat ini, tentunya perkembangan ini perlu 

dilaporkan agar dapat menghasilkan terobosan lainnya dan memperbaiki 

kekurangan yang sudah ada sehingga terciptanya pasar yang efektif dan efisien serta 

optimal. 

 

1.2 Masalah Pokok Laporan 

Setelah memahami uraian di atas, Penulis ingin menyampaikan bahwa 

pembahasan pokok dalam topik ini mencakup: 

a) Bagaimana implementasi digitalisasi pemasaran di Bank X ? 

b) Kendala yang dihadapi saat penerapan digitalisasi? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan penulisan 

Dari perumusan masalah tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai penerapan digitalisasi pemasaran di 

Bank X ; 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dan menyediakan solusi. 

1.3.2 Manfaat  

Laporan tugas akhir yang Penulis kerjakan diharapkan akan memberikan 

dampak yang baik terhadap jurnal ilmu ekonomi serta memberikan wawasan 

terhadap akademisi bidang ekonomi, termasuk penerus Penulis dari Diploma III 

Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Jambi, maupun 

teman-teman diploma lainnya 

 

1.4 Metode penulisan  

1.4.1 Jenis data 

1. Data primer 

Data yang berasal dari sumber yang berwenang, yang menyangkut dengan 

topik tulisan. Berupa tentang data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis yang 

bersangkutan dengan topik ini. 

2. Data sekunder 

Ekstraksi melalui jurnal yang memiliki waktu berjangka 8 sampai 10 tahun 

terakhir 

1.4.2 Metode pengumpulan data 

1. Wawancara 

Memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung pada pihak manajemen 

bank serta konsumen tentang kegiatan pemasaran yang dijalankan oleh 

perusahaan dan dampaknya terhadap masing-masing pihak 
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2. Observasi 

Mengamati secara langsung kegiatan pemasaran dalam menjalankan tugasnya 

serta memahami secara langsung tentang topik penulisan 

3. Studi literasi 

Merupakan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen atau literatur 

perusahaan dan atau pihak eksternal yang menunjang penelitian ini 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

1.5.1 Waktu 

Magang berlangsung dari pertengahan bulan Februari hingga bulan April 

tahun 2020. 

1.5.2 Lokasi 

Magang dilaksanakan di PT Bank X  Tbk. (persero) yang Alamatnya penulis 

rahasiakan 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penulisan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut: 
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1. BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, masalah pokok laporan Tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta 

sistematika penulisan 

2. BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan penulisan tugas 

akhir. 

3. BAB III Pembahasan 

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur 

organisasi, serta permasalahan yang dihadapi. 

4. BAB IV Kesimpulan 

Bab ini menjelaskan simpulan dari penulisan tugas akhir. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

Pemasaran dalam perusahaaan merupakan faktor penting dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan kesuksesan perusahaan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Namun kegiatan pemasaran tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan manajemen yang baik 

pula. (Tomy, Retno, 2017 : 52-62). 

Menurut Buchari Alma (2004 : 130)” Manajemen pemasaran adalah 

merencanakan, pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan ataupun bagian di pemasaran.” 

Menurut Philip Kotler/Amstrong (2002:14) terjemahan Wilhelmus W. 

Bakowatun: “Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta 

pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan 

maksud untuk mencapai sasaran organisasi.” 

Menurut Lupiyo Adi (2006:6) “Manajemen pemasaran adalah suatu analisis 

perencanaan, pelaksanaan serta kontrol program-program yang telas direncanakan 

dalam hubungannya dengan pertukaran- pertukaran yang diinginkan pada konsumen 

yang ditujuh untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama.” 

Berdasarkan makna tentang manajemen pemasaran seperti yang dikutip oleh 

cendekiawan bidang pemasaran diatas, maka keseluruhan proses dalam pengolahan 

pemasaran, secara efektif dan efisien, akan membawa keseluruhan perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memuluskan langkah mendekati visi & 

misi corporate yang diberikan pemilik. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa departemen pemasaran telah menjadi otak/pusat 

berkembangnya sebuah perusahaan dikarenakan inisiasi langkahnya yang dapat 

memahami pasar dan berhadapan langsung dengan kebutuhan serta keingina 

konsumen. Pada era ini, konsumen merupakan symbol dari raja/ratu pasar yang tak 

terbantahkan, pusat dari pasar sendiri telah bergeser menjadi konsumen sebagai 
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episentral pasar yang menggerakan siklus pasar dan keseluruhannya. Sehingga 

memahami konsumen secara inklusif maupun esklusif, dapat membawa 

fundamental yang baik untuk menyusun arah kerja perusahaan kedepannya 

Konsumen menggunakan layanan online untuk menelusuri, menyimpan, dan 

memutar musik, mengirim email, mengakses Facebook, Twitter, Instagram dan 

aplikasi dengan berbagai perangkat yang terhubung seperti smartphone, tablet, dan 

laptop dan ini akhirnya mengubah cara menggunakan akses internet tidak sekedar 

informasi tetapi juga berbisnis.  Bahkan dalam perilaku konsumen saat ini memiliki 

pepatah, "Jika sebuah perusahaan tidak dapat ditemukan di Google, maka 

perusahaan itu tidak ada" (Forrester Research, 2008; Nielsen, 2012). 

 

2.2 Digital Marketing 

Pengertian digital marketing dalam perspektif seorang pengusaha atau 

pebisnis lebih kepada sistem pemasaran dengan menggunakan media internet. 

Sudah pasti, di dalamnya termasuk mobile phone hingga beberapa situs jejaring 

sosial lainnya. Hanya saja, agar Teknik ini lebih menemui sasaran, sepertinya 

Teknik promosi lebih dikesampingkan dan mengutamakan komunikasi. Menjalin 

hubungan secara personal dengan konsumen dengan cara mendengar keluhan atau 

saran akan membuat pelanggan lebih merasa dihargai. Yang pada akhirnya akan 

memberikan nilai tambah terhadap perkembangan bisnis terutama brand 

perusahaan. Terlihat sederhana namun sulit untuk dipastikan terlebih bagi mereka 

yang kurang memahami akan pengertian digital marketing sebenarnya (Daengs, 

Achmad, Andi Farouq, 2016 : 287-293). 

Menurut Urban (2004:2) Digital Marketing menggunakan internet dan 

teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing 

tradisional. Definisi ini berkonsentrasi pada seluruh marketing tradisional. Kita juga 

dapat menyatakan bahwa pendapat seperti interactive marketing, one-to-one 

marketing, dan e-marketing. Erat kaitannya dengan digital marketing. 

Menurut Ridwan Sanjaya & Joshua Tarigan (2009:47) adalah kegiatan 

marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web 
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seperti blog, web site, email, adwords, ataupun jejaring social. Tentu saja digital 

marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet. 

Perkembangan dari digital marketing melalui web, telepon genggam dan 

perangkat games, menawarkan akses baru periklanan yang tidak digembor - 

gemborkan dan sangat berepengaruh. Jadi mengapa para marketer diseluruh asia 

tidak mengalihkan penggunan budget dari marketing tradisional seperti TV, Radio 

dan media cetak ke arah media teknologi baru dan media yang lebih interaktif, 

menurut (Heidrick & Struggless 2009:1) 

2.2.1 Teori Digital Marketing 

Adapun teori dari Digital Marketing, adalah:  

1. Content Marketing (Pemasaran Konten)  

Content Marketing adalah sebuah cara menjangkau hubungan dan 

mempertahankan pelanggan lewat konten-konten yang berbasis kepentingan 

pelanggan.  

2. Search Engine Marketing (Teknik Pemasaran Produk) 

Search Engine Marketing adalah sebuah cara mencari informasi produk 

melalui search engine atau mesin pencari dengan mengetikkan kata atau 

produk yang akan dibeli.  

3. Social Media Strategy (Strategi Sosial Media)  

Social Media Strategy adalah sebuah cara memasarkan produk melalui media 

social, seperti blog, facebook, twitter, dan lain-lain.  

4. Konsep Pull (Menarik)   

Merupakan konsep yang menjelaskan bahwa konsumenlah yang aktif dalam 

pencarian informasi ataupun lainnya mengenai produk yang ingin dibelinya 

tersebut.  

5. Konsep Push (Dorong)  

Merupakan konsep komunikasi yang dilakukan oleh pemasar kepada calon 

kostumer bisa melalui email, SMS atau RSS. 
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2.2.2 Indikator Digital Marketing 

Dalam hal ini terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi Digital 

Marketing tersebut:  

a. ROI (Return on Investment)  

Dalam Bahasa Indonesia, ROI disebut juga laba atas investasi. Dari sekian 

banyak biaya yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan digital marketing, tentu 

harus mengetahui apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak, memberi laba 

atau tidak bagi perusahaan.  

b. Value Exchange (Nilai)  

Menentukan value exchange disini maksudnya adalah value atau nilai apa 

yang nantinya akan kita berikan kepada kostumer kita dalam memasarkan 

produk. Tujuan untuk value yang baik sendiri adalah untuk menciptakan 

loyalitas kostumer sehingga dengan begitu kostumer akan menjadi bagian 

yang tidak lepas dari kesuksesan pemasaran digital.  

c. Objectives (Objektif)  

Objektif bisa dikatakan goal atau tujuan apa yang akan dikejar oleh seorang 

praktisi digital marketing dalam melakukan kegiatannya. Untuk strategi 

digital marketing sendiri itu tidak akan lepas dari objektif yang dibuat, 

sehingga perlu adanya diskusi yang panjang mengenai objektif sebelum 

melaksanakan Strategi pemasaran Digital (Digital Marketing).   

d. Tactics and Evaluation (Taktik dan Evaluasi)  

Banyak Teknik dan alat digital yang tersedia untuk mewujudkan target dalam 

pemasaran Digital. Setiap taktik memiliki kekuatanmisalnya, akuisisi 

(mendapatkan pelanggan baru) mungkin terbaik didorong oleh iklan 

pencairan, sementara email adalah salah satu alat yang paling efektif untuk 

menjual lebih banyak produk untuk pelanggan yang sudah ada. Oleh Karena 

itu setelah menentukan objektif maka penyesuaian terhadap taktik didasari 

oleh objektif dan value yang ingin dicapai.  
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e. Ongoing Optimization (Pengoptimalan berjalan)  

Hal yang paling menarik dari pemasaran digital adalah sifatnya yang dinamis, 

fleksibel dan lincah. Artinya seorang digital marketer harus dituntut untuk up 

to date seiring dengan perkembangan jaman. Beberapa Teknik di pemasaran 

digital biasanya akan melakukan pembaruan dengan cepat baik itu setahun 

sekali, atau sebulan sekali bahkan ada yang seminggu sekali dengan value 

yang ditawarkan berbeda-beda. Sehingga Teknik yang dipelajari akan terus 

berubah dan terkadang akan berubah drastis dengan sangat cepat. 

2.2.3 Implementasi Digital Marketing 

Digital Marketing juga sangat berpengaruh dalam tingkat kepuasan pelanggan 

karena dapat memberikan pelanggan manfaat dasar yang sama dengan bentuk 

pemasaran dan menawarkan kepada pelanggan beberapa keunggulan tambahan, 

seperti info-info dan transaksi online yang disediakan oleh perbankan. Sehingga 

nasabah juga dapat mecari info produk-produk yang disediakan bank dalam bentuk 

jejaring social, disaat saat seperti ini sangat cocok memasarkan produk melalui 

digital marketing karena dengan berkembangnya jaman dimana internet telah 

melekat pada kehidupan masyarakat. 

Dengan adanya digital marketing, kostumer yang belum pernah terpetakan 

akan masuk radar bisnis, serta meningkatkan performa transaksi melebihi kapasitas 

Sumber daya manusia. Keuntungan lainnya adalah menghemat waktu pelanggan 

dalam mencapai transaksi tanpa adanya antrian dan tidak perlu untuk bepergian ke 

kantor terdekat sehingga menciptakan efisiensi maksimal melalui sarana digital 

marketing ini. Menurut Pangestu dkk. (1989), tujuan dasar model-model antrian 

adalah untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya lansgung penyediaan 

fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus 

menunggu untuk dilayani. Akhirnya, menggunakan digital marketing dalam 

perusahaan akan mengoptimalkan pendapatan dan menigkatkan efisiensi kinerja, 

serta memangkas modal konvensional yang selama ini telah dikeluarkan.  
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2.2.4 Interpretasi Data Pertumbuhan Ekonomi Jambi & Pemetaan Peluang 

Fenomena pertumbuhan dan kontribusi PDRB pada Provinsi Jambi menurut 

lapangan usaha pada triwulan ketiga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.10.  

 

Gambar 2.1 Data Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut 

Lapangan Usaha Triwulan III Tahun 2020 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2020) 

Data pada Gambar 3.10 menunjukkan bahwa pada: 

1. Pertanian: 

a) Pergeseran musim tanam padi yang terjadi di Q1 menyebabkan puncak 

panen terjadi di Q2 dan awal Q3. 

b) Panen raya kopi di daerah Merangin dan Kerinci pada bulan Juni 2020. 

c) Produksi sawit perusahaan besar meningkat q-to-q namun masih 

terkontraksi y-on-y. Cuaca dan curah hujan yang baik memicu 

peningkatan produksi sawit di akhir Q3. 

d) Perayaan Idul Adha memicu peningkatan pemotongan hewan 

e) selama Q3 dibanding Q2. 
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f) Pasokan kayu bahan baku industri meningkat akibat kembali 

berproduksinya industri pengolahan kayu. 

2. Pertambangan: 

a) Produksi migas meningkat selama Q3; dipicu peningkatan produksi gas 

meskipun produksi minyak mentah menurun dibanding Q2. 

b) Penurunan permintaan ekspor dan penurunan harga batubara di tingkat 

dunia memicu penurunan produksi batubara selama Q3. Produksi 

batubara juga turun secara y-on-y. 

3. Industri 

a) Selama Q3 industri pengolahan mulai berproduksi kembali setelah 

mengalami penurunan aktivitas di Q2. 

b) Namun dibandingkan Q3 2019 kapasitas industri yang terpakai belum 

optimal akibat adanya penurunan permintaan di pasar dunia selama 

pandemi covid-19. 

4. Listrik: 

Sektor listrik dan pengadaan gas mengalami peningkatan signifikan pada Q3 

akibat pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan industri pengolahan yang aktif 

kembali. 

5. Perdagangan: 

Aktivitas sektor perdagangan mengalami peningkatan dibanding Q2. Namun 

perdagangan kendaraan bermotor belum mengalami pemulihan akibat 

turunnya permintaan. 

6. Transportasi: 

Sektor transportasi selama Q3 mengalami peningkatan; dipicu peningkatan 

aktivitas angkutan udara, darat, dan laut. Namun secara y-on-y masih 

mengalami kontraksi. 

7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 

a) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami 

peningkatan signifikan secara q-to-q dipicu peningkatan aktivitas 

masyarakat. TPK meningkat dari 18% di Q2 menjadi 30% di Q3. 
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b) Namun secara y-on-y sektor ini masih tertekan akibat pandemi covid-

19. 

 

8. Administrasi Pemerintahan: 

Sektor administrasi pemerintahan mengalami kontraksi secara q-to-q maupun 

y-on-y akibat penurunan realisasi APBD selama Q3. 

9. Pendidikan: 

Sektor pendidikan mengalami peningkatan akibat penerimaan siswa dan 

mahasiswa baru selama Q3. 

10. Kesehatan: 

a) Sektor kesehatan dan jasa sosial kemasyarakatan meningkat dipicu 

peningkatan aktivitas jasa kesehatan swasta dan pemerintah yang 

melayani pemeriksaan rapid dan swab test selama Q3. 

b) Aktivitas lembaga sosial kemasyarakatan juga meningkat dipicu 

peningkatan aktivitas partai politik menjelang Pilkada Serentak 2020. 

11. Jasa Lainnya: 

Aktivitas jasa lainnya juga mengalami peningkatan selama Q3 namun belum 

pulih secara y-on-y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 

sampai dengan Triwulan III tahun 2020 
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(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2020) 

 

Pada bagan laporan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha sampai 

dengan triwulan ke-III tahun 2020: 

1. Tiga sektor (Info komunikasi, jasa keuangan, listrik & gas) menyumbang 

kontribusi terbesar dalam pemetaan PDRB. 

2. Sementara 3 sektor (Jasa perusahaan, akomodasi, transportasi) mengalami 

kontraksi yang cukup dalam akibat dari dampak pandemic, sehingga sentimen 

masyarakat terhadap komoditas ini mengalami kemunduran yang cukup 

dalam. 

3. Jasa keuangan tetap menjaga kenaikan tren dengan baik dikarenakan 

kebutuhan masyarakat akan pegadaian barang dan pengajuan kredit melonjak 

tajam (atas hasil analisis dalam 2 periode triwulan dan studi lapangan). 
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BAB III. PEMBAHASAN 

 

3.1 Mengenai PT Bank X Tbk. 

“Terdepan, terpercaya, tumbuh bersama anda.” Merupakan tagline yang 

memiliki makna integritas tinggi dalam mencerminkan kehidupan professional 

pekerja di Bank X . Dalam mewarnai semangat bekerja kami, pimpinan cabang 

Gatot Subroto, Kota Jambi, menitahkan pesan bahwa untuk selalu mendahulukan 

kejujuran, kedisiplinan, dan etos kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama.  

3.1.1 Visi Bank X  

“Menjadi partner finansial pilihan utama Anda.”  

3.1.2 Misi Bank X  

“Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi 

bagian hidup nasabah.”  

3.1.3 Struktur Organisasi dan Profil Manajemen Bank X  

Berikut Penulis sertakan lampiran visual mengenai struktur organisasi dan 

introduksi pihak manajemen:  
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(Sumber: https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami, 2021) 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. 

https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami
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3.1.4 Dewan Komisaris Bank X  

 

 

Gambar 3.4 Dewan Komisaris PT. Bank X Tbk. 
(Sumber: https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami, 2021) 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami
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3.1.5 Direksi Perusahaan  

 

Gambar 3.5 Direksi Perusahan PT. Bank X Tbk. 

 (Sumber: https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami, 2021) 

  

https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami
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3.1.6 Sekretaris Perusahaan  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

(Sumber: https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami, 2021) 

 

3.1.7 Entitas Mandiri Group   

Sebagai Lembaga keuangan yang tumbuh secara signifikan, Bank X 

memiliki affiliate yang mencapai 11 organisasi untuk menunjang seluruh lini usaha 

yang terdiri dari sektor Funding, Lending, Assurance, dan lain-lain. Berikut daftar 

perusahaan afiliasi tersebut:  

1. Bank X Syariah;  

2. Bank X Taspen;  

3. AXA Mandiri Financial Services;  

4. Mandiri AXA General Insurance;  

5. Asuransi Inhealth;  

6. Mandiri Sekuritas;  

7. Mandiri Capital Indonesia;  

8. Mandiri Tunas Finance;  

9. Mandiri Utama Finance;  

10. Mandiri International Remittance;  

11. Bank X (Europe) Ltd. 

 

Gambar 3.6 Sekretaris Perusahaan PT. Bank Mandiri Tbk 

https://bankmandiri.co.id/web/guest/tentang-kami
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3.1.8 Kajian mengenai digitalisasi  

 

Gambar 3.5 Empat Pilar Kerja Dalam Akselerasi Digital Transformasi 

(Sumber: https://bankmandiri.co.id/web/ir, 2021) 

Transformasi digital telah menjadi arah pembangunan berkelanjutan Bank X 

yang dipresentasikan dalam pemaparan laporan keuangan kuartal ke-3 tahun 2020, 

yang tertuang dalam rencana “Four-Pronged Framework” dengan fondasi yang 

tersusun oleh pemikiran akan digitalisasi dan dilengkapi dengan talenta yang adaptif 

serta kompeten dalam bidangnya. Berikut penjelasan secara eksplisit mengenai 4 

pilar kerja yang digambarkan diatas: 

1. Digitize Internal Platform 

Mempersiapkan fondasi yang kokoh demi kelancaran transaksi digital 

2. Develop Digital-Native Products 

Menawarkan solusi melalui aplikasi back-end digital lifestyle 

3. Modernize channels 

Membuat tampilan terbaik demi memanjakan kostumer 

4. Leverage Digital Ecosystem 

Menyediakan jasa kami di platform digital pihak ketiga 

https://bankmandiri.co.id/web/ir
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Keempat pilar kerja diatas menunjukan acuan kerja dalam Bank X untuk 

menggenjot reformasi digital, yang telah menjadi bagian dasar manusia yang telah 

terintegrasi dengan Teknologi informasi, kehadiran Mandiri Online sebagai 

platform dasar dan aplikasi eksternal penunjang jasa finansial. 

Analisis S.W.O.T. pada Instansi Bank X Secara Keseluruhan : 

S: Bank X merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total aset 

mencapai RP1.275.670.000.000 (satu trilyun dua ratus tujuh lima milyar enam ratus 

tujuh puluh juta rupiah). 

W: Operasional dan system kerja masih konvensional, perlu mewaspadai 

perkembangan Financial technology dan meningkatkan daya saing, serta system 

umpan balik dari nasabah ataupun calon kostumer yang belum mumpuni. 

O: Masa resesi nasional akan menjadi percontohan campaign yang baik terhadap 

masyarakat untuk menumbuhkan awareness terhadap produk jasa finansial. 

T: Citra korporat dari perspektif masyarakat lokal dengan berbagai segmen usia 

yang mengaggap produk jasa ini hanya dapat dimiliki oleh masyarakat dengan 

ekonomi kalangan menengah ke-atas. 

 

Gambar 3.6 Modernisasi Saluran Digital 
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(Sumber: https://bankmandiri.co.id/web/ir, 2021) 

Key Performance Indicator (KPI) kesuksesan platform di-ukur dari sudut 

pandang kostumer: 

1. Kemudahan (adaptable & easy access on whole process) 

2. Kenyamanan (UI/UX friendly and recognizable [friendly disability access]) 

3. Kelancaran (Bug fixed accuracy & system maintenance frequently) 

4. Keamanan (security system 2-factor authentication) 

3.1.9 Profil Produk Perbankan Dengan Potensi Integrasi Digitalisasi 

1. Mandiri Tabungan  

Untuk membuka rekening Mandiri Tabungan Rupiah, hanya perlu membayar 

setoran awal minimal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil 

membuka rekening, akan langsung mendapatkan kartu debit mandiri yang bisa 

digunakan untuk bertransaksi di ATM, berbelanja, dan melakukan pembayaran di 

seluruh toko berlogo VISA, ataupun pilihan lain yaitu GPN (Gerbang Pembayaran 

Nasional).  

Syarat dan Ketentuan 

Apabila memiliki ketertarikan untuk membuka rekening tersebut, berikut 

persyaratan yang harus dilengkapi:  

 Setoran awal minimal Rp. 500.000, -  

 Kartu identitas:   

 Warga Negara Indonesia: Kartu Tanda Penduduk/KTP yang masih berlaku  

 Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP  

 Pelajar: Kartu Pelajar dan Surat Persetujuan Orang Tua  

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) [bila sudah memiliki penghasilan tetap]  

 Dikenakan biaya administrasi bulanan  

 KTP & KK beneficial owner (BO)/ sumber dana khusus Ibu Rumah Tangga 

Pelajar/ Mahasiswa  

2. Mandiri tabungan Bisnis  

https://bankmandiri.co.id/web/ir
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Sebagai pelaku bisnis, Anda tentu membutuhkan produk dan dukungan Bank 

yang menyediakan layanan yang cepat, mudah dan jaringan yang luas tersebar di 

Indonesia. Kini, guna kelancaran transaksi bisnis nasabah, Bank X 

mempersembahkan Mandiri Tabungan Bisnis yang memberikan segala kemudahan 

dan kenyamanan.  

a. Fasilitas  

 Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar  

 Dilengkapi dengan Kartu Mandiri Debit dan Layanan e-Banking Mandiri: 

SMS Banking, Internet Banking, Mandiri Call. 

 Gratis biaya transfer dana antar rekening Bank X secara otomatis.  

 Buku Tabungan dilengkapi deskripsi dan keterangan transaksi yang lebih 

jelas dan lengkap, contoh:   

    Tanggal / Date               Mutasi / Transaction                  Saldo / Balance  

      11/03/2008                           5.000.000,-                              5.000.000,-  

                                          Transfer ATM dari Wasis  

      14/03/2008                         75.000.000,-                            80.000.000,-  

                                      Transfer dari Bayu Mandiri, PT  

 Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh Cabang Mandiri di 

Indonesia.  

b. Syarat dan Ketentuan:  

 Setoran awal Rp. 1.000.000, -  

 Saldo minimum akhir bulan Rp. 10.000.000, -  

 Saldo ditahan Rp. 10.000, -  

 Pemilik rekening   

 Perorangan yaitu orang pribadi atau usaha perorangan (Toko, 

Bengkel, UD dsb)  

 Non Perorangan yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Firma, CV, Maatschap  

 Menyerahkan fotocopi dan memperlihatkan dokumen asli:   

 Perorangan  

o Orang Pribadi   
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 Warga Negara Indonesia: KTP atau Paspor (untuk calon 

nasabah yang tidak berdomisili di Indonesia)  

 Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS ▪ Usaha 

Perorangan   

 Bukti identitas diri pemilik usaha  

 Surat Ijin Usaha  

 Non Perorangan   

o NPWP 

o Akte Pendirian 

o Anggaran Dasar dan perubahan terakhir  

o Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening 

o Bukti identitas diri pemberi & penerima kuasa  

 Biaya administrasi rekening bulanan Rp. 12.500, -  

 Biaya admin tambahan untuk saldo di bawah minimum Rp. 25.000, -  

3. Mandiri TabunganKu  

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia 

dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh 

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Syarat dan ketentuan rekening TabunganKu  

 Mengisi formulir aplikasi dan menunjukkan kartu identitas (KTP) yang masih 

berlaku.  

 Penyetoran dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Bank X tempat pembukaan 

rekening, Mandiri Mobile atau Mandiri ATM Cash Deposit Machine.  

 Transaksi penarikan dilakukan di Kantor Cabang tempat pembuka rekening, 

dengan ketentuan:   

o Wajib menyerahkan Kartu TabunganKu o Minimal Rp 100.000, per 

transaksi  

o Maksimal 1 kali per bulan, penarikan >1 kali per bulan dikenakan biaya Rp 

5.000, -.  
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o Penarikan < Rp 5 juta dikenakan biaya Rp 5.000, -  

 1 (satu) orang hanya bisa memiliki 1 (satu) rekening, kecuali bagi orang tua 

yang membuka rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian.  

 Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”. 

 Rekening yang tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut (pasif) 

dikenakan biaya Rp 2.000, -/bulan.  

  Rekening pasif dengan saldo ≤ Rp 20.000, -, maka rekening akan ditutup oleh 

sistem.  

 Layanan transaksi ATM  

 Masa berlaku Kartu TabunganKu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan, tertera 

pada bagian muka kartu (Valid Thru: bulan/tahun). Penggantian kartu karena 

habis masa berlaku tidak dikenakan biaya di Kantor Cabang Bank X tempat 

rekening dibuka.  

4. Mandiri Tabungan Simpel  

SIMPEL yang merupakan singkatan dari Simpanan Pelajar, yaitu tabungan 

anak yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar. Tabungan diterbitkan secara 

nasional oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Bank X , dengan persyaratan 

mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklus 

keuangan untuk mendorong budaya menabung.  

5. Mandiri Internet Bisnis  

Mandiri internet bisnis adalah layanan e-banking untuk melakukan transaksi 

finansial dan non finansial dengan aplikasi internet banking yang diperuntukkan 

bagi Nasabah bisnis dari segmen perorangan dan perusahaan khususnya kategori 

perusahaan kecil dan menengah. Fitur yang terdapat di dalam layanan mandiri 

internet bisnis antara lain informasi umum rekening, transfer, pembayaran, 

pembelian, admiminstrasi, infomasi bisnis dan aktivitas bisnis.  

a. Keuntungan Menggunakan Layanan mandiri Internet bisnis:  

 Memudahkan Nasabah untuk mengatur transaksi keuangan perusahaan.  

 Dapat digunakan Nasabah dimana saja dan kapan saja karena diakses 

menggunakan layanan internet.  
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 Hemat dan menguntungkan, karena Nasabah tidak dikenakan biaya 

bulanan dan limit harian setiap fitur transaksi yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan usaha.   

 Aman, karena aplikasi mandiri internet bisnis dilengkapi dengan sistem 

keaman SSL. Untuk masuk ke dalam layanan mandiri internet bisnis, 

Nasabah diminta untuk mengisi Company ID, User ID dan password. 

Untuk bertransaksi Nasabah diminta menggunakan token.  

b. Cara Mendapatkan fasilitas mandiri internet bisnis  

 Nasabah dapat melakukan pendaftaran mandiri internet bisnis di kantor 

cabang Bank X .  

 Nasabah diwajibkan melampirkan surat-surat sebagai berikut:  

o KTP, Buku Tabungan (Nasabah perorangan)  

o KTP, Buku Tabungan, Surat Kepemilikan Perusahaan (Nasabah 

perusahaan)  

 Nasabah diwajibkan mengisi form registrasi aplikasi mandiri internet 

bisnis.  

 Setelah selesai mendaftar, Nasabah akan diberikan starterpack mandiri 

internet bisnis yang berisi buku petunjuk penggunaan dan token yang 

dapat diambil setelah 14 hari kerja (tergantung lokasi) di kantor cabang 

dimana Nasabah melakukan pendaftaran layanan mandiri internet bisnis.  

 Nasabah juga akan diberikan Company ID, user ID dan password first 

time login yang akan dikirimkan ke email Nasabah.  

 Untuk melakukan transaksi, Nasabah dapat mengakses alamat website 

https://mib.bankmandiri.co.id/sme yang kemudian dilanjutkan dengan 

mengisi field Company ID, User dan password.  

c. Syarat Pendaftaran MIB  

 Nasabah calon pengguna layanan MIB telah:   

o Memiliki rekening Mandiri Giro / Mandiri Tabungan Bisnis;  

o Mengisi dan menandatangani formulir Aplikasi MIB pada Cabang 

pengelola rekening dan menyerahkan copy bukti kepemilikan 
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rekening Mandiri Giro / Mandiri Tabungan Bisnis dan menunjukkan 

aslinya  

 Apabila dalam layanan ini akan diikutsertakan rekening pihak lain, maka 

Nasabah juga wajib menyerahkan asli surat kuasa dari pemilik rekening. 

Apabila rekening atas nama pihak lain yang digunakan untuk keperluan 

transaksi akan dibatalkan penggunaannya, maka Nasabah atau pemilik 

rekening wajib untuk memberitahukannya kepada Bank disertai dengan 

asli pencabutan dari pemilik rekening.  

 Membaca, memahami, menandatangani Syarat dan Ketentuan MIB.  

6. Mandiri Giro  

Simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank X .    

a. Keuntungan:  

 Jasa giro yang progresif dan kompetitif  

 Berbagai kemudahan yang tersedia  

 Kenyamanan Bertransaksi  

 Dapat melakukan sweep account dengan tabungan lain yang dimiliki 

nasabah  

 Auto debit  

b. Persyaratan:  

 Setoran awal: IDR Rp. 1.000.000  

 Tidak termasuk daftar hitam BI  

 Perorangan:   

o 21 tahun ke atas atau telah menikah  

o Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta 

pendukungnya  

o Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan 

KIMS/KITAS), dan NPWP 

o 1 lembar pas foto 4x6  
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o Dikenakan biaya administrasi bulanan  

 Badan Usaha:   

o Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta 

pendukungnya  

o Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS 

pejabat yang berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian 

perusahaan  

o Dikenakan biaya administrasi bulanan  

7. Mandiri Online  

Mandiri Online tersedia dalam bentuk web dan aplikasi mobile. Dengan menu 

yang mudah digunakan, segala transaksi Nasabah bisa dilakukan dengan cepat & 

instan tanpa harus datang ke bank. Dan juga Mandiri online aman & terintegrasi 

berkat system 2-FA (two factor authentication)  

8. Mandiri Deposito  

Mandiri Deposito adalah simpanan berjangka dalam mata uang yang tersedia 

dengan currency rupiah serta beberapa currency lainnya (CNY hanya tersedia di 

Jakarta dan Surabaya) dengan bunga menarik dan beragam keuntungan lainnya.  

a. Persyaratan  

 Memiliki rekening Mandiri Tabungan atau Mandiri Giro.  

 Minimum Deposito  

 Perorangan:   

o Warga Negara Indonesia: KTP dan NPWP**.  

o Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS / KITAS / KITAP (Kartu 

Ijin Menetap Sementara / Kartu Ijin Tinggal Sementara).  

 Perusahaan:   

o KTP pejabat yang berwenang.  

o SIUP, NPWP, akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang 

terakhir.  

 Biaya meterai pada saat pembukaan dan pencairan deposito sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  
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 Bunga dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.  

 Penyetoran atau pencairan dalam Rupiah, valas selain USD atau valas 

yang tidak sejenis dikenakan kurs jual beli.  

**) Khusus nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP  

 

 

  

 

 

 

 

*) Tingkat suku bunga dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu 

9. Mandiri Fiesta Poin  

Fiestapoin adalah benefit yang didapatkan oleh nasabah atas aktivitas 

perbankan yang dilakukan terkait mandiri tabungan dan mandiri kartu kredit, 

merupakan poin gabungan antara power points (kartu kredit) dan fiestapoin 

(mandiri tabungan).  

a. Keunggulan Fiesta Poin  

 Hadiah pasti diperoleh Nasabah (selama fiestapoin mencukupi untuk 

penukaran/redemption hadiah langsung), hadiah tidak diundi.  

 Perolehan fiestapoin diakumulasikan setiap bulan sehingga jumlahnya 

terus bertambah (jika tidak ditukar/diredeem).  

 Nasabah bebas memilih beragam hadiah langsung yang tersedia selama 

fiestapoin yang dimiliki mencukupi untuk ditukar/diredeem.  

 Nasabah tidak dikenakan pajak hadiah (Bebas Pajak hadiahnya)  

 Nasabah yang pernah melakukan penukaran/redemption hadiah langsung 

dapat menukar kembali fiestapoin dengan hadiah langsung lainnya selama 

fiestapoin yang dimiliki mencukupi.  

b. Produk Yang dapat Mengikuti Fiesta Poin  

Jenis Valuta Minimum 

USD USD 100 

SGD SGD 200 

JPY JPY 10.000 

EUR EUR 100 

CHF CHF 100 

GBP GBP 100 

AUD AUD 100 

HKD HKD 500 
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 Hadiah pasti diperoleh Nasabah (selama fiestapoin mencukupi untuk 

penukaran/redemption hadiah langsung), hadiah tidak diundi.  

 Perolehan fiestapoin diakumulasikan setiap bulan sehingga jumlahnya 

terus bertambah (jika tidak ditukar/diredeem).  

 Nasabah bebas memilih beragam hadiah langsung yang tersedia selama 

fiestapoin yang dimiliki mencukupi untuk ditukar/diredeem.  

 Nasabah tidak dikenakan pajak hadiah (Bebas Pajak hadiahnya)  

 Nasabah yang pernah melakukan penukaran/redemption hadiah langsung 

dapat menukar kembali fiestapoin dengan hadiah langsung lainnya selama 

fiestapoin yang dimiliki mencukupi. 
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3.2 Digital Marketing dan strategi potensial 

3.2.1 Digitalisasi dalam Angka 

Sejak menghadapi masa pandemic yang dimulai pada bulan Maret 2020, 

Kantor Cabang Bank X Gatot Subroto Jambi telah menawarkan kenyamanan bagi 

nasabah agar melaksanakan transaksi via internet banking dan mobile banking 

(Mandiri Online) tanpa harus mendatangi kantor operasional kecuali bila 

diperlukan, serta mendorong transaksi cashless dan menjaga protokol physical 

distancing sebagai upaya preventive dalam memutus rantai persebaran virus. 

Sejalan dengan penggunaan media teknologi informasi sebagai komunikasi 

universal, digital marketing akan memberikan dampak signifikan dalam 

memperoleh brand awareness dan market engagement yang lebih luas bahkan 

memberikan efektivitas serta efisiensi yang baik selama perjalanan dan 

implementasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: www.wearesocial.com) 
Gambar 3.7 Data Digitalisasi Seluruh Dunia Tahun 2020 
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(Sumber: https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-

people-use-social-media, 2021) 

Data diatas menunjukkan bahwa: 

1. Total Populasi manusia diseluruh dunia pada Bulan Januari Tahun 2020, 

mencapai 7.75 miliar penduduk, dengan persebaran masyarakat urban 

(perkotaan) 55% dari total populasi; 

2. Penggunaan ponsel pintar telah mencapai 5.19 miliar penduduk (data terarah 

dan sumber terpercaya), dengan penetrasi mencapai 67% dari total populasi; 

3. Penggunaan internet telah mencapai 4.54 miliar penduduk, dengan penetrasi 

mencapai 59% dari total populasi; 

4. Penggunaan Sosial media online telah mencapai 3.80 miliar penduduk, 

dengan penetrasi mencapai 49% dari total populasi. 

Interpretasi data yang disajikan oleh We are social & Hootsuite (2020) 

menunjukan bahwa penggunaan ponsel pintar telah menjadi bagian dari aktivitas 

harian mayoritas penduduk global, dan tidak dibatasi dengan pengguna yang 

persebarannya terpusat di wilayah urban, namun telah menyentuh hingga daerah 

rural, yang bisa dijadikan media paling efektif dalam memetakan konsumer 

potensial yang tinggal di wilayah rural.  

Masyarakat dari berbagai kelas ekonomi telah mencurahkan waktunya melalui  

penggunaan ponsel pintar sebagai kebutuhan dasar dalam media berkomunikasi, 

memenuhi informasi, dan mencari peluang ekonomi yang tidak tersedia di-

wilayahnya masing-masing, maka sebagai provider jasa finansial dan bahkan 

memiliki ketersediaan platform akan membawa keunggulan untuk menangkap 

potensi dengan meyakinkan masyarakat melalui pelayanan digital yang dapat 

dipercaya dan simple, seperti misi Bank X sendiri untuk mengahdirkan pelayanan 

yang dapat menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang praktis dan mudah bagi 

nasabah maupun calon nasabah. 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
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Gambar 3.8 Data Digitalisasi di Indonesia pada Februari 2020 

(Sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia, 2021) 

Data diatas menunjukkan bahwa: 

1. Total Populasi di Indonesia telah mencapai 272.1 juta penduduk dengan 

tingkat penduduk urban mencapai 55% dari keseluruhan populasi, dan 45% 

menempati wilayah rural; 

2. Koneksi gawai ponsel telah mencapai 338.2 juta koneksi, melebihi kapasitas 

populasi dengan tingkat persentase mencapai 124% dari jumlah populasi; 

3. Penggunaan Internet telah mencapai 175.4 juta pengguna, persentasi penetrasi 

telah mencapai 64% dari total populasi; 

4. Pengunaan social media secara aktif telah mencapai 160.0 juta pengguna 

dengan persentase penetrasi mencapai 59% dari total populasi. 

Laporan ini belum menujukkan situasi saat ini yang telah melampaui jauh dari 

perkiraan dikarenakan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di 

berbagai wilayah Indonesia, serta bonus demografis dan peledakan populasi yang 

terjadi akibat meningkatnya jumlah kelahiran. 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia
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Gambar 3.9 Data penggunaan gawai di Indonesia 

(Sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia, 2021) 

*) Persentase berdasarkan perbandingan dengan total populasi pada gambar 

sebelumnya 

1. Penggunaa ponsel (ponsel pintar & non pintar) telah mencapai 96% dari total 

populasi 

a. Ponsel pintar mendominasi dengna penetrasi mencapai 94% dari total 

populasi 

b. Ponsel non pintar menjadi minoritas dengan penetrasi mencapai 21% dari 

total populasi (Kemungkinan 1 penduduk memiliki lebih dari 2 hp dengan 

spesifikasi kepemilikan ponsel pintar & non pintar secara bersamaan) 

2. Penggunaan Laptop dan komputer meja mencapai 66% dari total populasi 

3. Pengunaan gawai tablet mencapai 23% dari total populasi 

4. Penggunaan media tv online (Netflix dll) mencapai 5.75 dari total populasi 

5. Penggunaan alat bantu gaming (joypad dll) mencapai 16% dari total populasi 

6. Penggunaan alat rumah tangga pintar (Alexa, robot vacuum dll) mencapai 

7.8% dari total populasi 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia
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7. Penggunaan jam/gelang pintar mencapai 13% dari total populasi 

8. Penggunaan alat pereka virtual (virtual reality seperti Samsung Oculus) 

mencapai 5.1% dari total populasi 

Ini menunjukan bahwa animo masyarakat terkait peralihan kehidupan digital 

telah menjadi sebuah kebutuhan, mengingat kemudahan dan kenyamanan yang 

ditawarkan oleh teknologi. Perlu diingat bahwa revolusi industry 4.0 telah berjalan, 

diperkuat dengan adanya penyabaran virus (pandemic outbreak) membuat teknologi 

akan menjadi sebuah operasional utama yang dapat menjalankan roda 

perekonomian dan pasar dalam situasi apapun, maka kita perlu memulai sebuah 

langkah untuk menyambut teknologi sebagai mitra bisnis dan solusi penyampaian 

produk kepada kostumer 

 

3.3 Kinerja Pemasaran & Kendalanya 

3.3.1 Kinerja Pemasaran di PT Bank X Cabang Gatot Subroto 

Bank X Cabang Gatot Subroto memiliki 4 departemen kerja dibawah manajer 

cabang, yatu branch Sales (departemen penjualan), branch Operation (departemen 

operasional), Mandiri Axa, & Mandiri Mikro. Yang bertanggung jawab terhadap 

pemasaran produk & branding adalah departemen branch sales yang dikepalai oleh 

B.S.M. (Branch Sales Manager) posisi ini bertanggung jawab terhadap perencanaan 

& strategi pemasaran produk serta pemenuhan target produk yang tercapai, 

ditetapkan oleh manajer cabang dan atas permintaan kantor area (provinsi). 

Ada beberapa kegiatan pemasaran yang Penulis ikuti, sebagai berikut: 

1. Client meeting 

Pemasar bertemu dengan calon nasabah potensial yang telah ditetapkan 

sebelumnya melalui kontak intens via telephone. Membahas tentang produk 

perbankan dengan pendekatan yang persuasif dan pemberian informasi secara 

inklusif agar mempengaruhi tingkat keputusan konsumen potensial untuk menerima 

produk yang ditawarkan. 
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2. Payroll additional benefits socialization  

Melakukan kunjungan resmi ke beberapa mitra korporat yang menggunakan 

jasa Bank X sebagai penyaluran gaji dan layanan perbankan lainnya, dan 

menawarkan beberapa produk afiliasi dan kemudahan khusus bagi anggota mitra 

korporat. Seperti pengajuan kredit tanpa agunan khusus karyawan terafliasi, 

pengajuan kartu kredit dan seterusnya. 

3. Livin’ Socialization (fasilitas mobile banking) 

Kemudahan membuka rekening dengan fasilitas mobile banking Bank X 

dengan segmentasi target utama yaitu masyarakat generasi millennial dengan gawai 

pintar serta koneksi internet yang mencukupi, serta verifikasi data yang tidak 

membutuhkan waktu lama. 

4. Pengajuan Kartu Kredit  

Sekarang, mengajukan kartu kredit tidak terlalu sulit dan tidak perlu 

mendatangi bank, cukup akses dengan internet melalui website 

www.mandirikartukredit.com, ikuti instruksi yang muncul dan ditunjukan oleh 

website dan memulai proses verifikasi data nasabah hingga 7 hari. Setelah disetujui, 

maka kartu akan dikirimkan secara ekspedisi tanpa pengeluaran biaya ke 

rumah/kantor nasabah. 

5. Feedback Channel  

Penyampain saran, keluhan, ataupun pemberian informasi merupakan kunci 

penting dalam menjaga kepercayaan dan kesetiaan nasabah/kostumer agar mereka 

merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya sebagai pelanggan dan tidal Alan berpikir 

lagi untuk mengambil produk yang Akan kita tawarkan pada mereka, maka dari itu 

perlu adanya kanal penghubung 2 arah dengan konsumen guna menampung segala 

keluhannya. Berikut kanal tersebut: 

a) Pengajuan melalui website www.bankmandiri.co.id ,layanan keluhan 

hingga whistle blowing tersedia disini 

b) Whatsapp official account Bank X  +628118414000 

c) Telegram official account Bank X  08118414000 

d) Telephone 14000 

http://www.mandirikartukredit.com/
http://www.bankmandiri.co.id/
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e) Social Media official account @mandiricare 

3.3.2 Automasi pemasaran pada PT Bank X  

Survei internal yang diadakan oleh Bank X Pusat menyatakan bahwa, 

saat ini transaksi melalui elektronik telah mencapai rasio 94% dari keseluruhan 

nasabah, hanya tersisa 4% yang masih menggunakan jasa kantor cabang sebagai 

bagian dari transaksi nasabah.  

 

Untuk itu, pihak bank telah menyiapkan perencanaan dan integrasi 

dalam digitalisasi pemasaran dengan sasaran: 

1. Sistem automasi pembayaran (EDC machine, Scan QRIS merchant, 

pembayaran terintegrasi dengan mobile banking, menyediakan mesin 

atm setor-tarik tunai); 

2. Biaya channel yang lebih murah; 

3. Penetrasi pasar dengan segmen, target, positioning baru dengan 

memanfaatkan data analytics dan cross selling loan product (seperti 

suggestion algorithm dalam google yang terintegrasi dengan search 

facebook, instagram, dan youtube yang memungkinkan google 

mengerti akan kebutuhan penggunanya). 

Segmen retail, saat ini internet banking akan menjadi multifungsi 

dengan integrasi produk kredit, yang sebelumnya hanya menjadi wadah alat 

transaksi bagi para pengusaha dan yang berpenghasilan tetap. Back office 

yang saat ini selalu melakuksn proses manual input dan analytics akan 

berubah dan terekayasa dalam proses sebagai berikut, business process 

reengineering dan branch office system improvement. Kedepannya, aka nada 

screen elektronik yang dipadukan dengan proses kredit di cabang sehingga 

dapat dilanjutkan dalam proses online (daring). 

Tidak ketinggalan dengan proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), 

dengan data analytics dan terintegrasi akan menekan waktu proses verifikasi 

data yang menelan waktu hingga 14 hari kerja, menjadi 3-4 hari kerja, 

karena masih adanya proses manual yaitu verifikasi lokasi lapangan, 
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kedepannya akan adan bantuan teknologi sehingga proses lebih cepat dan 

semua dapat dilakukan dengan proses daring (online). Untuk produk 

investasi seperti reksa dana dan produk mandiri manajemen investasi, 

taupun Unit Link dari Axa Mandiri Finance akan tersedia dalam bentuk 

integrasi platform berbeda yang saling tertaut (interlink) 

Segmen wholesale, sebentar lagi akan hadir system cash management 

digital, artinya korporasi akan bergeser ke kanal (channel) milik mereka 

sendiri. Integrasi atas system keuangan korporasi dan cash management 

bank akan memungkinkan kemudahan yaitu tidak perlu membawa dokumen 

pembayaran pajak PPh, hingga termasuk kebutuhan forex dan perlindungan 

nilai. 

3.3.3 Kendala yang dihadapi  

1. Konflik internal antar departemen 

Perbedaan pendapat antar anggota dalam departemen memicu 

profesionalitas rekan kerja dan mempengaruhi pengambilan keputusan, maka 

dibutuhkan penengah atau kehadiran manajemen sebagai pengelola utama cabang 

agar memprakarsai integritas karyawan. 

2. Visi bahwa teknologi mengancam kinerja SDM 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi yang tidak berperasaan 

dan tidak kenal lelah dapat mengancam keberadaan kita namun bisa diliat dari sisi 

positif dapat meningkatkan persaingan sehat serta meningkatkan etos kerja individu. 

3. Persaingan antar perusahaan & pesaing baru dengan dampak kuat 

Persaingan akan selalu ada Salam berbagai bentuk, termasuk antar 

perusahaan. Dengan beberapa pesaing dan hadirnya inovasi financial technology 

akan memberikan gejolak kuat persaingan, bahkan tidak akan dipungkiri bahwa 

suatu saat nanti tidak akan ada lagi kantor bank dalam bentuk fisik, karena 

kebijakan simplifikasi & efisiensi atau karena minat calon nasabah yang ingin 

menikmati pelayanan digital yang instant dan efektif. 
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BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Penerapan basis teknologi dalam memasarkan produk yang harusnya 

menjadi kemudahan dikarenakan hampi seluruh nasabah atau 94% nasabah mulai 

bermigrasi menggunakan transaksi elektronik dan daring, ini merupakan 

kesempatan memperluas pasar dan basis segmenting, targeting, dan positioning 

yang lebih besar dan ekstensif, perlu adanya sinergi dan komitmen dari seluruh 

internal Bank X  agar dapat menyongdong persaingan di era teknologi ini. 

Masyarakat memiliki keunikan dan keberagaman permintaan dan 

keingintahuan akan penerapan inovasi serta kemudahan ber-transaksi semudah 

sekali sentuh dalam gawai pintarnya, yang jika dipetakan dengan baik akan 

menghasilkan navigasi pasar yang terstruktur dan terarah sehingga tujuan harian, 

mingguan, bulanan, ataupun tahunan yang telah ditetapkan direksi akan tercapai 

dengan semestinya. 

4.2 Saran 

 PT. Bank X  Tbk. Cabang ini perlu menyadari keberadaan persaingan 

teknologi yang masif saat ini, Penulis melihat agar penerapan digitalisasi 

perlu dimulai secepatnya. 

 Untuk mencapai tahap digitalisasi yang optimal, diperlukan kesadaran dari 

pihak internal, pentingnya pengadaan kajian dan sosialisasi internal. 

 Komoditas pertanian sebagai penyumbang PDRB (31,08% dari PDRB 

total) terbesar wilah Provinsi Jambi perlu menjadi perhatian dalam 

perencanaan target pasar utama, agar dapat mengimplementasikan produk 

berbasis agro-finansial yang terintegrasi dengan gawai pintar dan internet 

agar masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan ini serta dapat 

mengimbangi persaingan dengan financial technology company 
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