BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah
Menurut Internet World Stats (2012), pengguna internet di dunia pada
bulan Maret 2012 telah mencapai 2.280.000.000 dan mengalami peningkatan
sebanyak 13.000.000 pengguna dari bulan Desember 2011. Pada tahun 2011,
Indonesia menduduki peringkat keempat dengan pengguna internet terbanyak di
Asia (Internet World Stats 2011). Meskipun, televisi masih menjadi media yang
paling dominan untuk digunakan tetapi pertumbuhan pengguna media internet di
Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya (Marketing
2012, 21).

Gambar 1.1. Pertumbuhan Pengguna Media Internet
Sumber: Marketing 2012, 21

Pertumbuhan pengguna internet ini tidak dapat dilepaskan dari
kemudahaan masyarakat Indonesia untuk mengakses internet melalui handphone,
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Pertumbuhan pengguna internet ini, tidak hanya terbatas pada kalangan muda dari
golongan mapan, bahkan di kalangan rumah tangga kelas sosial ekonomi C terjadi
peningkatan dari 20 % pada 2009 menjadi 45 % pada 2012 dan di kelompok usia
35 tahun ke atas telah terjadi peningkatan hingga empat kali lipat dari 13 % pada
2009 menjadi 52 % pada 2012 (Marketing 2012, 20). Disamping itu, hadirnya
social media membuat perkembangan pengguna internet di Indonesia
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (Kartajaya, Darwin, dan Kompas
2010)
Banyaknya pengguna internet menjadi pasar yang potensial bagi para
marketer karena banyaknya pangsa pasar dari berbagai segmen berada di internet.
Hal inilah yang membuat para marketer mulai beralih dari pemasaran
conventional ke pemasaran digital. Media-media tradisional pun mengalami
transformasi dari analog ke digital yang juga pada akhirnya serba terkoneksi
dengan internet, seperti TV analog ke TV digital. Pengertian digital marketing
sendiri menurut Digital Marketing Institute dalam jurnal Himanen (2011), adalah
penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terintegrasi,
terarah, dan terukur untuk memperoleh dan mempertahankan konsumen dan juga
membangun hubungan yang lebih dalam dengan konsumen. Teknologi digital
atau digital media adalah semua bentuk media komunikasi yang menggabungkan
text, gambar, suara dan video dengan menggunakan teknologi komputer (Biagi,
2010, 187). Digital marketing dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau
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para target audience dengan biaya yang murah dan dampak yang besar atau
dengan kata lain low budget, high impact.
Meskipun, pengguna internet di Indonesia menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan dan juga akses internet masyarakat Indonesia sudah cukup besar,
yaitu 55 % dalam satu bulan terakhir, tetapi para marketer sepertinya masih takut
untuk mengeluarkan budget yang besar ketika berkampanye di dunia digital
(Marketing 2012, 20). Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh
majalah Marketeers (2012, 50) mengenai pengalokasian belanja iklan Indonesia di
dunia digital yang masih jauh ketinggalan dengan negara-negara lain, seperti di
Australia, Amerika, dan Eropa yang telah mengalokasikan 30 persen dari total
belanja

iklannya

untuk

digital

marketing.

Sedangkan

Indonesia

baru

mengalokasikan 2,5 persen dari total belanja iklan untuk digital marketing.
Salah satu alasan masih kurangnya pengalokasian biaya iklan untuk digital
marketing karena banyaknya para pemasar memahami digital marketing hanya
sekedar membuat account Facebook atau Twitter ataupun cukup dengan membuat
website perusahaan tanpa dikelola dengan serius (Marketeers 2012, 51).
Disamping itu, kurangnya pemahaman akan digital marketing membuat banyak
para pemasar menggunakan digital media untuk menganggu konsumennya,
seperti Bot pada Twitter yang mencari satu kata kunci tertentu kemudian
mengirimkan tweet promosi atau link promosi kepada orang tersebut. Padahal
digital marketing memacu setiap pemasar untuk menciptakan produk yang bisa
memberikan nilai lebih kepada konsumen dan bukannya gangguan (Joseph 2011,
32).
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Namun, para pengamat di digital marketing menyakini bahwa setiap
tahunnya, pengalokasian belanja iklan untuk digital di Indonesia akan terus
meningkat berkat kehadiran new wave technology, yaitu komputer dan telepon
gengam murah dan internet murah sehingga masyarakat semakin terhubung
dengan dunia digital (Kotler, Hermawan, dan Setiawan 2010, 4). Disamping itu,
kehadiran social media yang merefleksikan perpindahan kepercayaan konsumen
dari perusahaan ke konsumen lain membuat para pengamat menyakini
pengalokasian belanja iklan untuk digital marketing pada tahun 2012 ini akan
naik lima persen dari tahun 2011 (Marketeers 2012, 51).

Gambar 1.2. Global Trust In Advertising
Sumber: Nielsen Wire 2011

Celsius Creative Communication sebagai advertising agency lokal di
Jakarta juga menyadari penggunaan digital marketing sangat menjanjikan untuk
setiap brand dalam membangun engagement dengan audiens, menciptakan sales
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leads, membangun awareness, membangun komunitas online, dan juga
mendongkrak traffic ke website brand (Marketeers 2012, 51). Oleh sebab itu,
Celsius Creative Communication juga menawarkan jasa digital marketing sebagai
salah

satu

cara

untuk

memenuhi

kebutuhan

client.

Celsius

Creative

Communication telah banyak menangani client-client yang menginginkan
penerapan digital marketing dalam perencanaan marketing communication
mereka, salah satunya adalah Braito.
Braito adalah obat tetes mata yang telah lama berada di Indonesia, namun
masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kehadiran Braito di
pasar obat tetes mata Indonesia. Hal ini dikarenakan Braito belum pernah
melakukan promosi apapun untuk meningkatkan awareness produknya. Pada
tahun 2012 ini, Braito ingin melakukan suatu kampanye yang menggunakan
digital marketing untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai produk
Braito dan memperkenalkan produk baru Braito, yaitu single pack usage.
Pemasaran di digital bukan berarti tidak membutuhkan suatu perencanaan,
tetapi sama seperti dengan pemasaran traditional, pemasaran di digital juga
membutuhkan suatu perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Namun sayangnya, banyak para marketer yang belum mengetahui
prinsip-prinsip dalam digital marketing, membuat para marketer tidak
merencanakan digital marketing dengan baik. Disamping itu, untuk sukses di
digital marketing, para marketer tidak bisa hanya menambahkan aktifitas digital
ke perencanaan traditional marketing, tetapi marketer harus menyusun kembali
pendekatan mereka di digital marketing (Wertime & Fenwick 2008, 29).
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Oleh karena itu, pada penulisan laporan magang ini, Penulis berfokus pada
penerapan konsep digital marketing dalam perencanaan marketing communication
Braito yang dilakukan oleh Celsius Creative Communication.

I.2. Tujuan Magang
Tujuan Penulis dalam melaksanakan magang di Celsius Creative
Communication adalah untuk mempelajari penerapan digital marketing dalam
perencanaan marketing communication Braito yang dilakukan oleh Celsius
Creative Communication

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang
I.3.1. Ruang Lingkup
Selama pelaksanaan magang di Celsius Creative Communication, Penulis
berada dalam divisi Account sebagai Account Executive dan berada di bawah
pengasawan langsung dari Account Director, yaitu Ibu Shinta Pratiwi. Celsius
Creative Communication belum memiliki divisi Strategic Planning, sehingga
divisi Account memerankan peran ganda sebagai Account dan juga Strategic
Planner.
Peran divisi Account di Celsius Creative Communication adalah
mengambil brief di client, menjelaskan brief client ke Managing Creative
Director dan Creative Group Head, pitching ke client, dan juga membuat
perencanaan marketing communication baik itu dari menganalisa dan menentukan

6

target audience, customer insight, market research hingga membuat strategi dan
taktik eksekusi.
I.3.2. Batasan Magang
Aktifitas yang dilakukan Penulis sebagai Account Executive dalam divisi
Account, lebih banyak menjalankan peran seorang Strategic Planner yang antara
lain adalah membantu kegiatan perencanaan marketing communication selama
enam bulan untuk program kampanye digital Braito.
Dalam pembuatan kegiatan perencanaan marketing communication Braito,
Penulis melakukan riset Braito di pasar, menganalisa dan menentukan target
audience Braito, menganalisa Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats
(SWOT) Braito, membuat strategi dan taktik Braito di dunia digital,
mempersiapkan presentasi dalam bentuk powerpoint dan mempresentasikan hasil
pemikiran penulis ke depan Managing Creative Director, Account Director,
Creative Group Head, dan Copywriter, melakukan revisi strategi dan taktik
berdasarkan hasil meeting dan brainstorming internal maupun eksternal, dan
mempersiapkan presentasi dalam bentuk powerpoint untuk pitching Braito.
Selain membantu projek Braito, kegiatan lain yang dilakukan oleh Penulis
selama menjalankan magang di Celsius Creative Communication antara lain
adalah membuat perencanaan marketing communication Djarum Beasiswa Plus,
membuat report hasil meeting internal maupun eksternal, membuat customer
insight

dan

aktifitas

kompetitor

untuk

produk

Lancome

dan

Khiels,

mempersiapkan presentasi dalam bentuk powerpoint untuk proses pitching
marketing communication Lancome, menentukan buzzer dan pledge setiap buzzer
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untuk Wahana Visi Indonesia, membuat a day in a life Wahana Visi Indonesia for
Corporate dan Truzz Pulpz,

melakukan survei untuk mengetahui customer

insight Sunpride dan Merdeka.com, menganalisa dan menentukan target audience
Merdeka.com, serta menganalisa customer insight dan behavior Truzz Pulpz dan
Merdeka.com.

I.4. Lokasi dan Waktu Magang
Penulis melaksanakan magang selama empat bulan, yaitu pada tanggal 14
Mei 2012 sampai dengan 14 September 2012. Adapun waktu kerja Penulis adalah
setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 09.00-17.00 WIB. Waktu
tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi pekerjaan.
Pelaksanaan magang dilakukan di kantor Celsius Creative Communication
yang berlokasi di :

Jl. Panglima Polim I No.32
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12610
+62 21 723 0731 / +62 21 725 0680
Fax. +62 21 727 84251
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