
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Di era Modern ini teknologi berkembang sangat cepat dan memberikan 

kemudahan bagi manusia tanpa mengikat jarak dan waktu. Teknologi juga 

dijadikan suatu tolak ukur, dimana bila teknologi telah maju maka peradaban 

manusia juga telah maju. Kemajuan teknologi inilah yang membantu kita 

melangsungkan kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh 

kemajuan teknologi adalah bidang komunikasi. Kita tidak perlu lagi saling 

berkirim surat untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi dapat secara 

langsung kita lihat, bila pada masa dulu tidak terdapat telepon, televisi, dan 

internet. Pada masa sekarang ini internet menjadi salah satu sumber informasi 

yang dapat diakses seluruh manusia tanpa batas.  

Manusia adalah makhluk yang memiliki pola hidup sangat dinamis 

sehingga kebutuhannya yang cukup mendasar adalah kebutuhan akan 

terpenuhinya komunikasi dan informasi. Internet dapat menjadi sarana 

komunikasi dan penyedia informasi bagi seluruh orang di dunia tanpa mengenal 

batas teritorial, budaya, dan hukum. Menurut pakar internet Lani Sidharta (1996), 

“Walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antarjaringan komputer 

namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi.”  

(1996). Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa internet dapat menjadi sarana 

bagi kita untuk mendapatkan banyak informasi tanpa batas. Karena maraknya 
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perkembangan internet saat ini, internet bukan hanya dijadikan sebagai sumber 

penyedia informasi dan komunikasi. Namun, juga menjadi suatu sarana dalam 

berbisnis bagi pebisnis saat ini. 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), Penggunaan Internet di Indonesia pada tahum 2012 

mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

Menurut perkiraan APJII, Pada tahun 2013  pengguna internet di Indonesia akan 

mencapai 82 juta atau 30% dari jumlah pengguna pada tahun 2012, pada 2014 

mencapai 107 juta, dan pada 2015 mencapai 139 juta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Internet di Indonesia sampai tahun 2015 

Sumber : nandonurhadi.wordpress.com 

 

Survei APJII itu menunjukkan penduduk berusia berusia 15 - 34 tahun 

berjenis kelamin wanita mendominasi pengguna Internet di Indonesia dengan 
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porsi 49,65 persen. Sedangkan kelompok pengguna berusia 15-34 tahun berjenis 

kelamin pria mencapai 50,34 persen dari total pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Grafik Demografi Pengguna Internet di Indonesia 

  Sumber : wordpress.com 

 

 

Dari bukti-bukti yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa pengguna 

internet di Indonesia cukuplah tinggi. Kemajuan teknologi iniah yang 

mengakibatkan segala sesuatunya berjalan secara digital. Kemajuan secara digital 

inilah yang mempermudah dalam bidang bisnis. Karena segala sesuatunya 

menjadi cepat, praktis, dan tak ada batasan ruang. Maka dari itu, ada banyak 

individu maupun perusahaan yang menjalankan bisnis mereka secara digital. 

Seperti yang dikalatan oleh Terence A. Shimp (2010, 395) dalam bukunya yang 

berjudul  Integrated Marketing Communication Advertising and Promostion, 

dikatakan bahwa  
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“The assumption was that people would be interested in receiving Internet ads and that 

the advertising would be effective in creating brand awareness, influencing attitudes and purchase 

intentions, and driving sales.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelsakan bahwa melalui Internet 

Advertising dapat meningkatkan performa dari suatu perusahaan. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan disertai dengan 

antusiasme masyarakat mendorong banyak perusahaan untuk membuat strategi 

marketing yang baru. Saat ini, strategi digital marketing digunakan sebagai salah 

satu media bagi banyak perusahaan agar tetap eksis bersaing dengan para 

kompetitornya. Digital marketing adalah salah satu usaha, untuk mempromosikan 

sebuah brand dengan dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau 

masyarakat secara luas dan merupakan sebuah era di mana setiap perusahaan 

saling berlomba untuk memasarkan produknya bukan lagi dengan cara yang 

konvensional seperti TV, Koran, Radio, Baliho, dll melainkan dengan cara online 

seperti: Online Store, e-mail, social network, dll. Melalui digital media inilah 

konsumen bisa merasakan segala kemudahan.  

Melihat peluang bisnis melalui dunia digital, maka hadirlah XM Gravity 

sebagai suatu digital agency yang memberikan layanan digital marketing dan 

technology consulting services kepada perusahaan-perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen melalui dunia digital.  

XM Gravity merupakan digital agency besar di Indonesia yang berada di 

bawah naungan XM Asia yang merupakan digital agency terbesar di Asia. XM 

Asia satu perusahaan multinational dari JWT dimana XM Asia memiliki banyak 

anak perusahaan seperti di Singapura, Hongkong, Malaysia, dan Indonesia. Ada 
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banyak company dengan brand-brand ternama yang telah mempercayakan digital 

marketing strategy mereka kepada XM Gravity seperti : Unilever, Samsung, XL, 

Frisian Flag, Hoka-Hoka Bento, Danone, dan lain-lain. Berdasarkan akreditasi 

yang telah diperoleh oleh XM Gravity, maka penulis memiliki ketertarikan 

tersendiri untuk melakukan magang Tugas Akhirnya di XM Gravity.  

Dove  merupakan brand terkemuka di Indonesia. Dove memiliki banyak 

product meliputi : Hair, Deodorant, Body Wash, Body Lotion. Dove mempunyai 

suatu campaign melalui sebuah komunitas yang diberi nama Sisterhood, secara 

tidak langsung Sisterhood merupakan upaya dari Dove untuk melakukan Sales 

Promotion dengan memberikan Sampling dan  membuat Event marketing. Dalam 

rangka mendukung Sales Promotion dari Dove, maka selain melaui media 

konvensional seperti (TV dan Majalah) Dove menggunakan pemasaran melalui 

dunia digital juga seperti (website, e-mail, social media, dan lain-lain).  

Advertising merupakan kegiatan periklanan yang dilakukan oleh suatu 

brand guna memperkenalkan product mereka secara luas. Dalam advertising yang 

dilakukan tersebut bukan hanya mengenai iklan, tetapi di dalamnya juga terdapat 

unsur Sales Promotion seperti Sampling dan Event Marketing guna mencapai 

goals dari campaign tersebut. Maka dari itu Dove membuat suatu campaign yang 

diberi nama Sisterhood yang menjadi media bagi Dove untuk mempermudah 

dalam menyampaikan pesan dan memperkenalkan brand mereka.  

Dalam upaya Dove untuk mengkampanyekan brand mereka, maka Dove 

telah mempercayakan XM Gravity untuk menjadi agency Dove dalam melakukan 
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kampanye dalam dunia digital marketing. Telah banyak digital marketing yang 

dilakukan XM Gravity dalam melakukan kampanye di Sisterhood seperti 

memberikan  sampling dan event marketing yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan kepada para wanita tentang pentingnya merawat tubuh dan 

mendorong para wanita untuk melakukan purchasing dan meningkatkan member 

di Sisterhood di akhir tahun 2013.  

Event menjadi salah satu cara yang digunakan oleh XM Gravity untuk 

mendukung digital marketing Sisterhood Dove dimana seperti yang diungkapkan 

(Belch & Belch 2007) bahwa event marketing telah menjadi bagian yang sangat 

populer dari program Integrated Marketing Communications bagi banyak 

perusahaan dimana perusahaan melihat event marketing sebagai kesempatan 

promosi yang luar biasa. XM Gravity memaanfaakan event Sisterhood Dove 

untuk memberi pengalaman bagi target market.  

Dalam periode magang Penulis selama 4 bulan ini, penulis diberikan 

tanggung jawab sebagai account executive di XM Gravity untuk melakukan 

campaign Sisterhood dan meningkatkan jumlah membernya. Penulis berharap 

agar dapat menerapkan peranan ilmu marketing communication sesuai dengan 

konsentrasi yang telah dipilih Penulis dalam melakukan studi di Universitas Pelita 

Harapan. 
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1.2. Tujuan Magang 

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari peranan marketing communication dalam proses perencanaan 

dan evaluasi digital marketing event Sisterhood Dove yang dilakukan oleh 

XM Gravity. 

2. Mempelajari bagaimana peranan marketing communication tools lainnya 

dalam mendukung proses digital marketing Sisterhood Dove.  

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Dalam menjalankan kegiatan magang ini Penulis ditempatkan sebagai account 

executive untuk brand Dove, yang telah menjadi client XM Gravity sejak tahun 

2010-2012 dan mulai bulan Maret 2013 kembali menjadi client di XM Gravity. 

Selama melaksanakan magang ini, Penulis berada dibawah bimbingan Senior 

Account Executive yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Account 

Manager, Bussiness Director, dan Client. Sebagai Account Executive, penulis 

memiliki tanggung jawab langsung kepada Client serta bagian produksi.  

1.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang di digital agency XM Gravity selama 

empat bulan, terhitung dari tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013. 

Adapun jam kerja di XM Gravity berlangsung hari Senin sampai Jumat pukul 

09.30-18.00. Namun, tidak menutup kemungkinan Penulis melakukan meeting 

diluar jam kerja XM Gravity. 
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Pelaksanaan magang secara resmi dilakukan di kantor XM Gravity, Bellezza 

Office Arcade 3
rd

 Floor, Unit 301 – Jl. Letjen. Soepeno 34, Jakarta 12210, 

Indonesia. 

 




