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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Pada zaman globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang dengan 

sangat cepat. Teknologi yang semakin canggih ini membuat segala informasi dapat 

terhubung dan diakses secara online, tanpa dibatasi waktu dan ruang, informasi 

dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana pun. Manusia 

selalu mengembangkan segala sesuatu untuk mempermudah kehidupan mereka, 

karena setiap manusia menyukai segala sesuatu yang cepat atau instant. 

Internet merupakan salah satu kemajuan dari teknologi komunikasi, yang 

membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jaringan internet ini di 

manfaatkan juga oleh beberapa perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada 

konsumen. Menurut ahli internet Strauss, El- Ansary, Frost (2003, 8), internet 

adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer-

komputer dalam jaringan ini menyimpan file, seperti halaman web, yang dapat 

diakses oleh seluruh jaringan komupter.  

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa internet dapat mempermudah 

manusia dalam mendapatkan serta membagikan informasi melalui internet dan 

dapat di akses oleh siapapun secara praktis.  

Saat ini banyak perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang 

menggunakan internet sebagai sebuah jaringan dalam mempromosikan produk dan 
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jasa mereka, karena internet dapat mencakup masyarakat luas dimana saja dan 

kapan saja. Pemasaran pada media online biasa di sebut juga dengan e-marketing 

atau internet marketing. Smith dan Taylor mendefinisikan e-marketing adalah : 

E-marketing is simply marketing online: identifying, anticipating and satisfying 

customer needs online. 

Perkembangan internet marketing ini menjadi salah satu terobosan baru 

dalam melakukan pemasaran, promosi dan periklanan. Tidak heran jika terdapat 

begitu banyak iklan yang dapat kita jumpai pada situs-situs internet. Menurut riset 

yang dilakukan oleh Nelson (2004) iklan pada internet merupakan salah satu cara 

pengiklanan yang efektif dan efisien dimana iklan dapat menjangkau masyarakat 

secara luas dan dapat diakses oleh siapapun. 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Internet di Indonesia  

Sumber : www.bisnisrumahanpemula.com 
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Sebuah riset telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang mempermudah setiap 

manusia, penggunaan internet di seluruh dunia termasuk Indonesia akan terus 

bertambah. Penggunaan internet yang saat ini telah menjadi sebuah gaya hidup di 

berbagai negara. Dengan peningkatan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dimulai 

pada tahun 2012 ke tahun 2013 peningkatan sebanyak 19 juta, kemudian pada 

tahun 2013 ke tahun 2014 peningkatan sebanyak 25 juta, dan pada tahun 2014 ke 

tahun 2015 akan mengalami peningkatan sebanyak 32 juta pengguna internet, dan 

angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Di zaman yang serba digital saat ini sangat menguntungkan berbagai 

pihak, salah satunya adalah sebuah perusahaan untuk memperlebar dan 

memperluas jangkauan mereka. Perusahaan dapat dengan mudah memberikan 

informasi mengenai produk/jasa mereka kepada masyarakat luas, perusahaan juga 

dapat menangani berbagai macam masukan, kritikan, maupun masalah yang di 

hadapi konsumen secara digital dan tak perlu bertatap muka secara langsung. 

Kelebihan yang di dapat dari kedua belah pihak adalah, secara digital akan 

mempermudah dan tidak dibatasi ruang.  

Menurut Ridwan Sanjaya & Josua Tarigan (2009, 47), pemasaran digital 

adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media 

berbasis web seperti blog, website, e-mail, adwords, maupun jejaring sosial. Hal ini 

didukung juga oleh Heidrick & Struggless (2009, 1) dengan adanya perkembangan 
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dari digital marketing melalui web, smartphone, dan perangkat games yang 

menawarkan akses baru dalam dunia periklanan yang tidak digembor-gemborkan 

dan sangat berpengaruh. Oleh karena itu banyak perusahaan saat ini harus dapat 

mengalokasikan atau menambahkan budget mereka dalam hal pemasaran dari 

media tradisional (TV, radio, media cetak) menjadi menggunakan new media yang 

lebih interaktif dan mudah dijangkau oleh khalayak. 

Melihat perkembangan bisnis dalam dunia digital, banyak advertising 

agency yang bermunculan dan membuat advertising agency yang telah berdiri lama 

harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus berkembang agar dapat 

bersaing dengan pendatang baru. Mirum Agency hadir di Indonesia sebagai digital 

agency yang menawarkan kepada perusahaan-perusahaan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan perusahaan agar dapat membangun hubungan dan menjalin 

komunikasi yang lebih interaktif melalui digital marketing, digital PR, dan  digital 

media.  

Mirum Agency merupakan salah satu digital agency terbesar di Asia. 

Mirum Agency menangani dan mengelola beberapa klien besar, seperti Unilever, 

XL Axiata, Danone, Elevenia, Samsung, Frising Flag, Singapore Tourism Board, 

Pocari Sweat, Nestle, Huawei, Nissan, Charm, Starbucks, MAP dan lainnya. 

Berdasarkan kredibilitas dan prestasi yang telah di capai oleh Mirum Agency yang 

merupakan spesialis digital agency, maka Penulis tertarik untuk melaksanakan 

kegiatan magang tugas akhir di Mirum Agency. 
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XL Axiata merupakan sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler 

terkemuka di Indonesia. XL Axiata pada awalnya melakukan pemasaran dengan 

memanfaat kan berbagai media tradisional seperti koran, televisi, radio, majalah, 

billboard dan lainnya, kemudian XL Axiata menyadari betapa pentingnya 

melakukan pemasaran secara digital pada saat ini, dengan memanfaatkan media 

baru yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekarang ini. Dengan melihat 

masyarakat Indonesia yang menjadikan internet sebagai bagian dari hidup mereka 

dan selalu menggunakan smartphone setiap harinya, bahkan menjadi sebuah 

rutinitas. Kampanye “„Namanya Juga Love‟” melakukan pemasaran dengan 

memanfaatkan berbagai macam digital marketing tools melalui digital media 

(micro website, Facebook, Twitter, Google display network) yang dibantu oleh 

Mirum Agency.  

Dalam periode magang selama 4 bulan ini, yang dimulai pada 1 Desember 

2014 sampai 31 Maret 2015, Penulis diberikan tanggung jawab untuk menjadi 

Digital Media Implementer di Mirum Agency untuk mengimplentasikan iklan serta 

menjaga performance iklan agar mencapai target sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat oleh Digital Media Planner dan Media Implanter berada langsung di 

bawah pengawasan Digital Media Planner. Penulis diajak untuk mempraktekkan 

secara langsung dalam mengimplentasikan perencanaan yang telah dibuat oleh 

Digital Media planner. Penulis berharap agar dapat mempelajari penerapan dan 

peranan ilmu marketing communication yang telah dipelajari. Penulis terkait di 

dalam aktivitas digital marketing oleh XL Axiata dalam kampanye „Namanya Juga 

Love‟, dan beberapa digital kampanye XL lainnya. 
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I.2 Tujuan Magang 

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah: 

Mempelajari penerapan digital marketing yang di lakukan oleh XL Axiata 

yang dibantu oleh Mirum Agency pada kampanye „Namanya Juga Love‟. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

I.3.1 Ruang Lingkup 

Selama pelaksanaan kegiataan magang di Mirum Agency, Penulis 

memiliki ruang lingkup sebagai Digital Media Implementer dalam divisi Digital 

Media, dan Penulis berada di bawah pengawasan langsung dari team Digital 

Media, yaitu Ria Harini, Qistina Chairani, Raissa Lauwsen, dan Rizkyan Pradana. 

Media plan dibuat berdasarkan client brief melalui meeting dengan Account 

Director, Account Executive dan project team lainnya. 

I.3.2 Batasan Magang 

Kegiatan yang dilakukan oleh Penulis sebagai Digital Media Implementer 

adalah mengimplementasi perencanaan media yang telah di buat oleh tim Digital 

Media Planner. Perencanaan media yang dibuat menyangkut tentang strategi 

perencanaan kampanye yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan, dalam 

perencanaan media terdapat beberapa hal yang penting, seperti nama kampanye, 

objective yang akan dituju, lamanya masa kampanye, budget secara detail, pesan 

yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat, strategi yang akan 
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digunakan dalam kampanye, media yang akan digunakan, dan target audience 

yang akan diterpa dalam kampanye dan secara detail dalam setiap media. 

Sebagai Digital media implementer untuk brand XL Axiata, maka Penulis 

memiliki tanggung jawab untuk dapat mengimplementasikan iklan ke medai yang 

telah direncanakan, serta menjaga performance agar mencapai target yang sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat oleh media planner. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang yang dilaukan Penulisan berada di Jl. Letjen Soepono 34, 

Jakarta 12210 – Indonesia, Bellezza Office Arcade 3
rd

 floor unit 301. Penulis 

melaksanakan kegiatan magang di digital agency Mirum Agency selama empat 

bulan, terhitung pada tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 

2015. Terdapat jam kerja resmi kantor pada pukul 10.00 – 18.00 pada hari Senin 

sampai dengan Jumat, namun waktu kerja tidak dibatasi apabila Penulis dibutuhkan 

dan akan menyelesaikan pekerjaan maka penulis melakukan penambahan jam kerja 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
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