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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Berkembangnya industri kertas dan juga kemajuan teknologi percetakan 

sejak abad ke 18 merupakan salah satu penyebab hadirnya buku tulis atau note 

book saat ini. Penemuan kertas dan buku tulis membawa sebuah perubahan yang 

cukup signifikan dan kegunaannya pun menjadi sangat erat dalam segala macam 

aspek kehidupan manusia, karena dengan hadirnya media pencatatan tersebut kita 

dapat menuliskan segala sesuatu yang penting dan ingin kita ingat untuk jangka 

waktu yang lama. Oleh karena itu, kertas dan buku tulis banyak sekali digunakan 

sebagai media pencatatan ilmu pengetahuan dalam proses belajar dan mengajar di 

dunia pendidikan. 

 Jumlah kebutuhan buku tulis di Indonesia meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah pelajar nasional. Print Media Indonesia menyatakan bahwa 

jumlah pelajar di Indonesia dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 

Atas pada tahun 2015 ini bertambah hingga mencapai kurang lebih 60 juta siswa. 

Mengikuti pertumbuhan jumlah pelajar di Indonesia, penjualan buku dan alat-alat 

tulis juga meningkat secara signifikan dalam jangka satu tahun terakhir. Seperti 

yang tertulis di Pikiran Rakyat Online, penjualan buku dan alat tulis ketika 

memasuki tahun ajaran baru di tahun 2015 ini meningkat hingga 100% dari 

penjualan tahun 2014 yang lalu. 

 Tetapi sekarang ini, zaman berkembang menjadi semakin canggih dan 
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segalanya bergantung kepada teknologi modern. Menyadari hal itu, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dunia 

pendidikan juga harus bisa mengantisipasi tuntutan dan perubahan global tersebut. 

Para siswa dan guru nantinya akan diberikan tablet berisi e-book dan e-paper 

sebagai pengganti buku-buku pelajaran sekolah. Penggantian buku-buku pelajaran 

menjadi e-book ini juga dilakukan untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai 

salah satu upaya pencegahan global warming dengan aksi Paperless. "Kita 

siapkan untuk perubahan. Kita tentukan proses dan jalankan perubahan dari paper 

base menjadi elektronik base dengan E-Sabak ini," kata Anies pada 

CNNIndonesia. (CNNIndonesia.com).  

Dunia telah memasuki era digital dan interaktif yang dimana 

masyarakatnya sudah jarang sekali menggunakan media cetak untuk 

menyampaikan informasi atau bertukar pesan yang berarti penggunaan kertas 

perlahan-lahan mulai berkurang karena sudah tergantikan oleh alat-alat digital. 

Ditandai dengan adanya perkembangan dalam dunia teknologi komunikasi dan 

transportasi, membawa masyarakat memasuki sebuah era baru yaitu era digital 

yang dimana gaya hidup masyarakatnya serba mobile. Hal ini menjadi pendorong 

bertumbuhnya jumlah fasilitas yang menggunakan jaringan internet, 

mengimbangi penggunaan smart phone, dan tablet di Indonesia yang kian 

meningkat setiap tahunnya. Mustahil untuk dipungkiri, perkembangan gadget dan 

internet terus berjalan dengan sangat cepat. Hal ini mendorong semakin maraknya 

aksi Paperless.  
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Menurut data statistic dari wearesocial.sg; social media, public relations, 

dan marketing agency asal Singapura, terlihat bahwa sejak tahun 2014 hingga 

tahun 2015, seiring dengan bertambah banyaknya penduduk dunia, jumlah 

pengguna internet juga mengalami peningkatan sebanyak 21% atau sama dengan 

525 miliar pengguna. Dalam jangka waktu satu tahun ini, presentase pengguna 

ponsel juga mengalami kenaikan sebesar 5% atau 185 miliar pengguna yang 

kemudian juga membawa dampak yang cukup signifikan pada penggunaan 

jaringan sosial media yaitu sebanyak 313 miliar pengguna atau 23%. 

 

Gambar 1.1 How the Digital World Has Evolved Over the Past 12 Months 

Sumber : wearesocial.sg 

 

 PT. Tjiwi Kimia yang sudah memproduksi kertas dan buku tulis sejak 

tahun 1972, menyadari bahwa masyarakat sudah banyak sekali yang memakai 
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gadget elektronik atau digital media sehingga akhirnya pihak perusahaan 

memutuskan untuk membawa Collins masuk ke Indonesia. Buku tulis yang 

ditemukan oleh William Collins pada tahun 1819 ini merupakan salah satu note 

book tertua yang berasal dari Inggris dan dikenal sebagai buku tulis Ratu 

Elizabeth I dan para petinggi kerajaan terdahulu. Ingin mempertahankan sejarah 

yang ada, serta untuk menjawab tantangan global, PT. Tjiwi Kimia menghadirkan 

Collins Note Book yang merupakan sebuah perpaduan antara penulisan 

tradisional dengan teknologi Near Field Communication smart touch canggih 

yang memungkinkan penggunanya untuk mendeteksi kepemilikan buku, men-

scan, print, mengirim data, dan merekam suara hanya dengan satu sentuhan 

melalui layar ponsel. 

 Asia Pulp and Paper sebagai produsen kertas terbesar di Indonesia 

(asiapulppaper.com) adalah pelopor buku tulis konvensional tersebut, karena 

itulah Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan promosi 

di salah satu anak perusahaan Asia Pulp and paper, yaitu PT. Tjiwi Kimia, untuk 

mempelajari dan ikut terlibat lebih jauh lagi dalam kegiatan promosi produk 

keluaran terbarunya, Collins Note Book. 

 

I.2 Tujuan Magang 

Tujuan Penulis melaksanakan magang di PT. Tjiwi Kimia adalah sebagai 

berikut:  
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1. Ingin mengetahui bagaimana peran Project Officer dalam menjalankan 

campaign di department Branding and Promotion dari PT. Tjiwi 

Kimia. 

2. Ingin mengetahui bagaimana penerapan strategi promosi PT. Tjiwi 

Kimia dalam membangun brand awareness Collins Note Book.  

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Ketika menjalankan kegiatan magang di PT. Tjiwi Kimia, Penulis 

ditempatkan sebagai project officer di divisi Branding and Promotion selama 6 

bulan penuh atau sama dengan 981 jam kerja. Penulis berada dibawah 

pengawasan langsung dari Brand Manager Asia Pulp and Paper sendiri, yaitu 

Wato Kartono.  

Project Officer bertugas untuk menyusun campaign-campaign sesuai 

dengan yang diminta oleh kantor-kantor cabang Asia Pulp and Paper diseluruh 

dunia, menyusun budget, dan mengeksekusi project. Project Officer memiliki 

peran sebagai pembangun dan peningkat awareness masyarakat terhadap 

perusahaan dan produk-produk yang sedang dipasarkan. Tidak hanya itu, project 

Officer juga bertugas untuk mengadakan tender dengan vendor-vendor yang akan 

diajak bekerja sama selama pelaksanaan project dan memastikan harga yang 

dipasang vendor tidak melebihi budget yang diberikan.  

Dalam periode magangnya, meskipun masih memiliki andil dalam 

pengerjaan project-project untuk luar negeri, Penulis diberikan tanggung jawab 

lebih banyak untuk menangani project Collins Note Book. Tugas-tugas Penulis 
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meliputi hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan promosi seperti membuat 

email blast untuk internal mengenai promo setengah harga Collins dan menyusun 

flyer promo buy 1 get 1 free untuk public ketika launching Collins Minions, 

membantu senior Project Officer mengatur launching Collins Minions, bertemu 

dengan pihak IT untuk membahas aplikasi Collins dalam rangka peluncuran 

aplikasi Collins Note Book di Google Play Store, mengawasi product photo shoot 

dan video tutorial shoot yang akan digunakan untuk mengedukasi pasar mengenai 

cara penggunaan produk Collins, menentukan key opinion leaders yang akan 

memberikan testimoninya mengenai produk Collins di media sosial Instagram 

dan website Collins, serta melakukan kunjungan ke bank-bank yang ada di Jakarta 

untuk mempresentasikan dan menawarkan kerja sama untuk produk Collins 

Signature. 

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis menjalankan kegiatan magangnya terhitung dari tanggal 1 Maret 

2015 hingga tanggal 30 September 2015 yaitu dengan waktu tepat 6 bulan atau 

dengan total 981 jam kerja. Adapun waktu kerja Penulis yaitu dari hari Senin 

sampai dengan hari Kamis, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00.  

Pelaksanaan magang secara resmi dilakukan di kantor pusat PT. Tjiwi 

Kimia yang berlokasi di:  
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PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Ltd. 

Sinar Mas Land Plaza, Tower II Lantai 15 

Jalan M.H. Thamrin Kav. 22 No. 51 

Jakarta 10310, Indonesia 

T +622129650800   F +62213162579 

www.tjiwi.co.id 

 

 




