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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini kemajuan teknologi telah sangat berkembang 

pesat. Manusia menggunakan berbagai macam media untuk berkomunikasi satu 

dan lainnya. Begitu juga bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menyampaikan 

pesan brand nya kepada target market menggunakan marketing tools. Dalam 

“Intergrated Marketing Communication”, terjadi perpaduan antara marketing 

tools akan mendukung suatu perusahaan dalam mencapai objektif. Melalui 

pemilihan media yang tepat akan membuat suatu pesan tersampaikan secara 

efektif. 

 Internet merupakan salah satu media yang sangat berkembang di era 

modern ini. Menurut salah seorang pakar internet Onno. W. Purbo, “Internet 

dengan berbagai aplikasinya seperti: Web, E-mail, Social Media pada dasarnya 

merupakan media yang digunakan untuk mengefesiensikan proses komunikasi” 

(Prihatna 2005, 7). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa internet sangat 

membantu dalam proses komunikasi secara praktis. 

 Berkat kemajuan teknologi, kini seluruh informasi dapat terhubung secara 

online satu sama lain tanpa ada batas waktu dan tempat. Hal ini tentu saja sangat 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang terus berkembang. 

Disamping itu manusia juga cenderung ingin sesuatu yang serba cepat atau 
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instant. Oleh karena itu untuk mengikuti perkembangan tersebut maka manusia 

akan memilih menggunakan media komunikasi yang paling membantu dalam 

penyampaian pesan menjadi praktis dan instant. 

 Dalam pemasaran, internet merupakan proses penyampaian pesan Above 

the Line karena pesan yang disampaikan melalui internet dapat diakses oleh 

banyak orang / massa. Internet juga telah menjadi pilihan bagi para masyarakat 

untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan 

social media untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan berbagi 

informasi.  Facebook salah satu contoh social media yang telah marak di 

digunakan di Indonesia, seperti yang dikutip dari merdeka.com (2013), 

Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa 

komunikasi efektif serta inovatif, memberikan data terkini Indonesia menduduki 

peringkat ke-4 sebagai pengguna Facebook terbesar dunia dengan pengguna 

sekitar 65 juta pengguna aktif, 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta 

pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan 

dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya. 

Berita tersebut didukung oleh SocialBakers.com yang mengatakan pengguna 

Facebook di Indonesia didominasi oleh mereka-mereka yang berumur antara 18-

24 tahun di posisi pertama dan 25-34 tahun di urutan kedua. 

 Dari bukti-bukti yang dijabarkan telah dijelaskan bahwa Indonesia 

merupakan negara pengguna aktif social media terutama Facebook, Social media / 

jejaring sosial mampu menjangkau ribuan masyarakat dalam beberapa menit, 

bahkan sebuah jaringan pemasaran bisnis dunia yang tiada batas telah membuat 



	   3	  

para perusahaan mulai menaruh perhatian akan pentingnya memasarkan produk 

atau jasa mereka menggunakan social media.  

 Dalam proses pemasaran secara digital menggunakan internet sangat 

menguntungkan pemasar untuk mempermudah dan memperluas jaringan 

pemasarannya sehingga produk yang dipasarkan akan lebih dikenal oleh 

masyarakat. Konsumen juga menjadi lebih mudah dalam memilih dan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai kebutuhan yang diinginkan, 

maupun untuk membeli produk tersebut sekalipun.  

  Digital marketing akan mendorong perubahan pola perilaku konsumen 

dari involuntary menjadi voluntary, dimana konsumen akan dengan sukarela 

mencari informasi yang mereka butuhkan untuk diri mereka tentang suatu produk 

ataupun jasa yang menjadi ketertarikan mereka melalui internet. Melalui 

pemasaran digital marketing, konsumen juga dipacu untuk menjadi lebih terlibat 

secara sukarela dalam proses pemasaran itu sendiri, misalnya dengan memainkan 

online atau mobile games mengenai produk yang menarik bagi dirinya. Dengan 

respon yang cepat dan keterlibatan dari para konsumen tentang apa yang 

sebenarnya mereka butuhkan melalui digital media, maka akan sangat membantu 

produsen untuk mengambil keputusan dengan cepat dan memudahkan produsen 

untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan konsumen mereka 

secara tepat. 

  Tidak heran jika banyak perusahaan yang mulai menyalurkan pengeluaran 

pemasarannya pada digital marketing. Dimana social media telah banyak 

digunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat, sehingga jika pesan yang 
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ingin disampaikan dikemas dalam bentuk yang menarik tentu akan sangat 

menjual. Oleh karena itu social media sangat diperlukan sekali bagi beberapa 

parusahaan yang ingin melakukan promosi dan pemasaran. 

 Melihat peluang digital marketing yang semakin berkembang, banyak 

perusahaan yang bermunculan dengan status digital agency yang dapat mengelola 

marketing sebuah perusahaan lain secara online. PT.Stilomo menjadi salah 

satunya perusahaan yang hadir sebagai Digital agency dan Food promotion yang 

memberi layanan untuk memenuhi kebutuhan restoran-restoran akan social media 

(twitter, instagram, wordpress & facebook) dan food promotion untuk dapat 

membangun hubungan komunikasi yang lebih interaktif. 

 Ada beberapa klient yang menginginkan PT. Stilomo untuk menangani 

Social Media Management untuk perusahaannya. Planet Noodle merupakan salah 

satu client dari PT. Stilomo. Planet Noodle merupakan restoran dalam balutan 

suasana serta gaya yang menarik dan nyaman dengan sajian makanan dan 

minuman yang lezat dalam harga terjangkau yang menjual makan-makanan asia 

seperti Chicken Noodle, Seafood & Tom yum Fried Rice, Ayam Bakar, Rendang 

Daging dll. Semuanya diolah dengan sentuhan bumbu yang otentik serta resep 

turun temurun dari negara Thailand, Vietnam, Hong Kong, Jepang, Singapura, 

Malaysia dan tentunya Indonesia. Alhasil, santapan lezat dengan cita rasa yang 

luar biasa. 
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 Berfokus pada konsep restoran yang kasual namun elegan, sehingga 

menjadi daya tarik sendiri bagi berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, 

pasangan muda, keluarga sampai generasi yang lebih lanjut, datang berkunjung 

untuk menikmati santapan siang, malam atau bahkan supper. Planet Noodle 

berlokasi di Benton Junction Karawaci & Flavor Bliss Alam Sutera,  

 PT. Stilomo dipercaya Planet Noodle untuk menangani social media dan 

perencanaan pemasaran dari produk mereka. Pada setiap harinya social media 

(Twitter, Facebook, Instagram) Planet Noodle selalu di update sehingga para 

pengikut / follower dapat mengetahui promo yang berlaku. Dan juga untuk 

meningkatkan brand awareness. 

I.2 Tujuan Magang 

 Adapun tujuan penulis dalam pelaksanaan magang di PT. Stilomo adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk mempelajari proses peranan ilmu marketing communication 

dalam proses perencenaan dan pelaksanaan social media management 

(facebook, twitter, instagram) Planet Noodle melalui digital marketing 

terhadap restoran Planet Noodle. 

2) Untuk mengetahui peran social media dalam menghubungkan restoran 

Planet Noodle dengan para customer. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 



	   6	  

 Selama kurang lebih empat bulan Penulis melaksanakan magang di PT. 

Stilomo, penulis ditempatkan pada bagian E-Marketing. Kegiatan yang dilakukan 

oleh penulis adalah membuat Newsletter PT. Stilomo, mengupdate social media, 

serta membantu membuat perencanaan food promotion. Dalam melakukan 

kegiatan magang ini, penulis mendapat bimbingan dari seorang Mentor. Penulis 

fokus kepada klien restoran Planet Noodle. Yang dimana penulis diberi 

kesempatan untuk menghandle social media restoran Planet Noodle yaitu twitter, 

facebook dan instagram. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang di PT.Stilomo yang bergerek di 

bidang Social media management & Food promotion selama empat bulan, 

terhitung dari tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013. 

Adapun office hour yang berlaku adalah Senin sampai Jumat, pukul 09.30 – 

17.00, namun waktu kerja bisa menjadi fleksibel karena terkadang penulis 

mengikuti meeting dengan client. 

Adapun lokasi dalam melaksanakan magang, yaitu berlokasi di : 

PT. STILOMO 

Jl. Ki Hajar Dewantara - Ruko Golden 8 Blok G-10 

Gading Serpong – Tangerang 

Contact. 081806072120, info@stilomo.com 




