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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang memengaruhi penyebaran 

informasi di kehidupan masyarakat. Informasi yang tersebar begitu cepat menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat. Internet menjadi salah satu media yang berkembang 

dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Menurut Pusat Kajian 

Komunikasi (PUSKAKOM) UI, mengenai hasil survey profil pengguna internet 

di Indonesia pada April 2015 lalu, pengguna internet sudah mencapai 88 Juta 

dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 252 Juta. Maka penetrasi pengguna 

internet di Indonesia mencapai 34,9% meningkat dari tahun 2013, dimana 

pengguna internet baru mencapai 28,6%. 

Duncan dalam bukunya Principles of Advertising & IMC (2005, 389) 

mengatakan, tidak ada media yang dapat menandingi internet dalam hal 

pertumbuhan jumlah penggunanya. Internet mengalahkan seluruh media di negara 

maju sebagai referensi untuk mendapatkan informasi. Televisi merupakan 

referensi utama bagi masyarakat untuk mendapatkan hiburan, tetapi televisi masih 

berada di posisi keempat untuk mendapatkan informasi. Semakin banyaknya 

pengguna internet, para marketer juga memanfaatkan internet untuk melakukan 

promosi.  

Media sosial menjadi salah satu media dalam internet yang digunakan 

marketer untuk mendekatkan brand kepada target audience mereka. Jumlah 
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penggunaan social network di Indonesia menduduki posisi paling tinggi, 

berdasarkan data penelitian Aktivitas Digital Pengguna Internet di Indonesia oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Februari 2015. Data 

tersebut menjelaskan peluang bagi marketer untuk memasarkan produknya di 

social media begitu besar, baik melalui Facebook, Twitter, blog, hingga promosi 

melalui Youtube.  

J-P De Clerck (founder I-Scoop, seorang digital marketer dan business 

consultant) menyatakan bahwa : 

“Word-of-mouth is not new. People have always talked about their experiences, 
emotions, needs and also products, services and brands. With the arrival of 
interactive and social media the patterns, role and impact of word-of-mouth have 
evolved and new, forms of online communities were shaped.” 

 
J-P De Clerck menjelaskan bahwa melalui social media, peran word of mouth 

semakin baru dan berkembang bahkan membentuk komunitas online di dalamnya.  

Selama bertahun-tahun, orang-orang menyadari bahwa kekuatan word of mouth 

sangat meyakinkan dan berpengaruh bagi perilaku konsumen, word of mouth juga 

lebih memiliki nilai kredibilitas daripada iklan tradisional (Knowledge Wharton, 

2005). Melihat hal tersebut, para marketer berusaha membentuk struktur untuk 

mengontrol dan mengarahkan word of mouth ini tersebar sehingga mereka bisa 

mengukur pengaruhnya terhadap penjualan. Salah satunya dengan strategi buzz 

marketing, merupakan penggunaan word of mouth untuk menyebarkan 

pengalaman, opini, atau informasi konsumen mengenai brand atau perusahaan 

kepada sesama pengguna media sosial (Wigstrom dan Wigmo, 2011). Aktivitas 

word of mouth yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan brand 

melalui para opinion leaders, tokoh atau influencer yang memiliki kemampuan 
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untuk memengaruhi pendapat atau pandangan orang lain mengenai brand tertentu 

dengan tujuan brand dapat mencapai target audience-nya serta mencapai tingkat 

brand awareness (Smart Insights, 2015). 

Digital marketing dalam hal ini mengambil peran bagi marketer untuk 

mempromosikan brand di internet khususnya social media. Coviello, Milley and 

Marcolin (2001, 26) mendefinisikan Digital Marketing adalah penggunaan 

internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan 

menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah 

teridentifikasi.  

Maybelline Indonesia dinobatkan menjadi best performing beauty brand 

di Indonesia melalui media sosial Instagram pada tahun 2016 (Lion & Lion 

Digital Agency, 2016). Hal ini diukur berdasarkan Unmetric, sebuah analisis 

media sosial dan platform intelijen kompetitif yang menyatakan bahwa  

Maybelline Indonesia telah meraih dua kali lebih besar engagement dengan 

konsumen dan peningkatan follower yang lebih cepat dibanding brand 

kompetitor. Maybelline Indonesia bekerja sama dengan Lion & Lion Digital 

Agency, menciptakan strategi konten Instagram yang dapat mendorong 

engagement dan pertumbuhan follower brand tersebut secara lokal termasuk di 

dalamnya terdapat kegiatan buzzing. 

 Red Communication Indonesia merupakan digital agency yang memiliki 

jasa marketing dan advertising dengan menggunakan media digital sebagai 

platform-nya termasuk media sosial. Dalam hal ini PT. Kino Indonesia yang 

memiliki brand minuman baru bernama Tampico menjadi klien dari Red 
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Communication Indonesia. Tampico melakukan kegiatan buzzing produk 

minuman tersebut melalui media sosial Instagram sebagai channel-nya dengan 

melalui beberapa buzzer melalui postingan Instagram yang tentunya setiap buzzer 

diharapkan memiliki personality sesuai dengan brand Tampico itu sendiri untuk 

mencapai target market di kalangan pengguna media sosial khususnya remaja. 

I. 2. Tujuan Magang 

Tujuan penulis melakukan magang di Red Communication Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

Penulis ingin mengetahui bagaimana aktivitas buzzing brand Tampico 

melalui media Instagram. 

I. 3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Pelaksanaan magang yang dilakukan penulis dalam kurun waktu empat 

bulan di Red Communication Indonesia adalah penulis ditempatkan di posisi Key 

Opinion Leader (KOL) & Buzzer Management bekerja sama dengan Account 

Executive, Digital Strategist, Social Media Analyst, hingga Data Analyst. Di 

dalam tugasnya, penulis bertanggung jawab dalam mengajukan satu atau lebih 

opinion leader atau buzzer agents (jumlah sesuai keinginan klien) yang memiliki 

pengaruh besar yang seringkali disebut sebagai tokoh atau influencer di dunia 

digital termasuk media sosial yang nantinya akan mempromosikan brand tertentu.  

Dalam melaksanakan kegiatan buzzing yang diinginkan oleh klien, penulis 

bertanggung jawab untuk memilih buzzer yang tepat sesuai dengan personality 

brand, memulai dan membina hubungan dengan buzzer sehingga penulis dapat 

menawarkan kerja sama kegiatan buzzing yang diinginkan oleh klien. Ketika 
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sudah mencapai tahap dealing antara penulis dengan buzzer, penulis selanjutnya 

juga ikut terlibat dalam menyampaikan brief konten yang sudah dibentuk oleh tim 

Digital Straregist. Penulis membuat profil singkat mengenai buzzer yang diajukan 

kepada klien agar klien dapat mengetahui alasan mengapa buzzer tersebut cocok 

untuk melakukan kegiatan buzzing brand yang diinginkan. Penulis juga 

mengambil peran dalam menentukan timeline (jadwal postingan) bagi para buzzer 

di media sosial, sehingga  konten dapat disampaikan dengan tepat kepada target 

audience dan target market yang dituju. Dalam penyusunan jadwal ini penulis 

bekerja sama dengan Social Media Analyst.  

I. 4. Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis melaksanakan magang dimulai dari tanggal 18 April 2016 sampai 

dengan 18 Agustus 2016 atau setara dengan 640 jam kerja. Waktu operasional 

kerja yang berlaku di Red Communication Indonesia adalah Senin sampai Jumat 

pukul pukul 09.00 - 18.00 WIB. 
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Tempat pelaksanaan magang di Red Communication Indonesia berlokasi di Jl. 

Taman Daan Mogot VI No. 6, Jakarta 11470, Indonesia. 

Phone: +62 21 5694 4346 / +62 21 5602072 

www.redcomm.co.id 
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