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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 

Di zaman modern ini perkembangan teknologi berkembang dengan sangat 

pesat, perkembangan ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk 

mempermudah aktivitas sehari-hari; bertukarpesan melalui telepon genggam, 

mendapatkan informasi melalui sosial media, dsb. Kemudahan yang didapatkan 

oleh manusia melalui teknologi ini, kemudian menjadikan teknologi bukan hanya 

sebagai pelengkap melainkan sebagai sebuah kebutuhan. Seperti contoh 

perkembangan yang terjadi pada telepon genggam. Telepon genggam adalah 

perangkat telekomunikasi	  elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama 

dengan telepon	  konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan 

tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Sehingga 

penggunaan telepon genggam dirasakan lebih praktis. 

Dalam perkembangannya, teknologi melahirkan berbagai kemudahan 

berkomunikasi, seperti telegram, telepon, televisi, radio, dan internet. Pada saat ini 

internet menjadi salah satu sumber informasi yang paling luas dan tanpa batas. 

Sebagai mahluk sosial, berkomunikasi adalah kebutuhan manusia yang paling 

mendasar. Karena kebutuhan inilah, internet kini menjadi idola sarana komunikasi 

dan penyediainformasibagiseluruhorang di dunia yang tidakmengenalbatas.  
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan 

pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta 

orang. Hasil pencatatan tersebut tertuang dalam sebuah laporan berjudul Profil 

Terkini Internet Industri Indonesia, yang dipublikasi di Jakarta, Jumat (17/1). 

Survey tersebut dilakukan pada 78 kabupaten/kota di 33 Propinsi Indonesia. Dalam 

survey tersebut disimpulkan bahwa jumlah tersebut tumbuh 13% dibandingkan 

tahun sebelumnya yaitu 63 juta orang. 

 

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Internet dari tahun ke tahun. 

Sumber :nandonurhadi.wordpress.com 

 

Menurut grafik tersebut terlihat bahwa pengguna internet di Indonesia terus 

berkembang dan naik setiap tahunnya. Menurut kegunaannya, internet digunakan 

untuk berbagai macam tujuan, seperti tercantum pada tabel berikut. 
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Gambar 1.2. Penggunaan internet di Indonesia menurut kegunaannya. 

Sumber : www.nandonurhadi.wordpress.com 

Menurut grafik diatas, terlihat bahwa penduduk indonesia sebagian besar 

memanfaatkan internet sebagai sarana  berkomunikasi yaitu mengirim atau menerima 

email hampir 95,75% pengguna memanfaatkan internet untuk surat elektronik, 

menggeser posisi akses layanan media sosial yang mencapai 61,23%, kemudian 

diikuti dengan mencari informasi, social media sampai pada akhirnya mereka 

menggunakan internet sebagai sarana perpanjangan tangan bisnis mereka, atau 

sumber utama bisnis mereka. Dalam survey yang dilakukan BPS, lebih dari 75% 

usaha di sektor bisnis baik di perkotaan maupun di pedesaan menggunakan 

komputer.Industri pengolahan lebih beradaptasi dalam penggunaan komputer, terlihat 

dari tingkat persentase yang lebih tinggi dari sektor bisnislainnya, yaitusekitar 

(77,75%) disusul hotel (74,59%), dan restoran/rumah makan (68,92%). 
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Menurut data yang dipaparkan berbagai sumber diatas, menunjukan bahwa 

adanya pertumbuhan dan kebutuhan signifikan akan internet, maka ada banyak 

individu maupun perusahaan yang menjalankan bisnis mereka secara digital. Para 

pebisnis mencari cara untuk menjangkau seluruh target marketnya melalui internet. 

Dalam buku Integrated Marketing Communication Advertising and Promotion, 

dikatakan bahwa : 

”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 drivingsales.”(Terence A. Shimp, 

2010). 

 

Adanya kebutuhan yang terus meningkat dalam dunia bisnis, membuat para 

marketeermembuatdanmengembangkan strategi marketing baru, yaitu digital 

marketing. Saat ini, strategi digital marketing menjadi strategi yang ampuh untuk 

meraih eksistensi dan mengalahkan kompetitor mereka. Digital marketing adalah 

salah satu usaha, untuk mempromosikan sebuah brand dengan menggunakan media 

digital yang dapat menjangkau masyarakat secara luas dan setiap perusahaan saling 

berlomba untuk memasarkan produknya bukan lagi dengan cara yang konvensional 

seperti TV, Koran, Radio, Baliho, dan lain-lain melainkan dengan cara online seperti: 

Online Store, e-mail, e-commerce, social media, dll. Melalui digital media inilah para 

perusahaan dapat menjangkau konsumennya lebih jauh, menciptakan engangement 

dan konsumen bisa merasakan kemudahan. 
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Melihat peluang usaha melalui Digital Marketing, maka hadirlah Next Digital 

Indonesia sebagai Digital Agency yang memberikan layanan Digital Marketing, 

dalam bentuk Search Engine Optimization, Search Engine Management, dan Social 

Media Management kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan komunikasi 

yang lebih baik dengan konsumennya dalam dunia digital.  

Next Digital adalah digital agency yang cukup diperhitungkan di Indonesia. 

Next digital lahir dari perusaahan digital advertising agency bernama DMF (Digital 

Media Fronties), DMF lahir di tahun 2010 denganprestasi yang membanggakan. 

DMF melayani web development, e-commerce development dancoorporate design 

&Identity. Kemudian pada tahun 2012, hadirlah Next Digital sebagai pelengkap 

DMF. Next digital melayani lanjutan dari layanan DMF layanan digital marketing, 

dalam bentuk Search Engine Optimization, Search engine Management, dan Social 

Media Management. Next digital mempunyai berbagai client besar yang 

mempercayakan Next digital sebagai agency mereka, seperti M150, Wimcycle, High 

End Teen, XSML, APP Sinarmas, Tamara Land, Melandas, EF jakarta, LG, Era 

Baru, Bank Pundi, Mall Balekota dan masih banyak lagi. Berdasarkan eksistensinya 

di dunia digital, maka penulis tertarik melakukan magang tugas akhir di Next Digital 

Indonesia. 

Dalam periode magang Penulis selama 4 bulan ini, penulis diberikan 

tanggung jawab sebagai account executive di Next Digital. 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. Menambah wawasan dalam ilmu komunikasi terutama dalam bidang 

marketing communications dalam Social Media Marketing yang dilakukan 

oleh Next Digital Indonesia.  

2. Mempelajari penerapan Social Media Marketing yang dilakukan oleh Next 

Digital Indonesia khususnya untuk client Melandas dan M150. 

3. Menerapkan peranan Account Executive dalam pelaksanaan magang. 

 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

 Dalam menjalankan kegiatan magang ini Penulis ditempatkan sebagai account 

executive yang mendampingi beberapa client seperti M150, melandas, English 

First yang telah menjadi client Next Digital dimulai dari proses pitching. Selama 

melaksanakan magang ini, penulis berada dibawah bimbingan Senior Account 

Executive yang bertanggung jawab langsung kepada Creativedan Client. NDI 

mempunyai beberapa client seperti wimcycle, M150, Melandas Lifestyle 

Furniture, Siloam Hospital, Mall Balekota, Sprei Saputra, dan berbagai online 

shop seperti Torta Dolce Bakery, Bayla Fashion, dan masih banyak lagi. Namun 

dalam magangnya penulis diberikan tanggung jawab lebih banyak untuk 

menangani Social Media Marketing M150 dan Melandas. Namun penulis juga 

melakukan berbagai tanggung jawab untuk beberapa client lain yang akan 

dijelaskan dalam pembahasan. 
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1.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang di Digital Agency Next Digital 

Indonesia selama empat bulan, dimulai dari tanggal16 Desember 2013 sampai 

dengan 16 April 2013. Adapun jam kerja di Next Digital berlangsung hari Senin 

sampai Jumat pukul 09.00-18.00. 

 Pelaksanaan magang secara resmi dilakukan di kantor Next Digital Indonesia  

(PT. Nadi Digital Indonesia), Bussiness Park Kebon Jeruk Blok i no 7, Jl. 

MeruyaIlir No. 88, Jakarta Barat, Indonesia. 

 




