
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia digital dimulai sejak tahun 1900, dengan hadirnya 

telepon, radio, dan telegram membuat jarak antar tempat di belahan dunia serasa 

lebih dekat. Masyarakat tidak perlu untuk bertemu atau mengirimkan pesan 

melalui surat yang memakan waktu yang lama. Munculnya televisi hitam putih 

pada tahun 1950-an memperlihatkan aktivitas pemasaran berupa iklan suatu 

produk contohnya iklan Coca Cola versi hitam putih. Kemudian masyarakat 

mulai mengenal Internet pada tahun 1990 dan terus berkembang hingga 

sekarang. 

Dengan adanya Internet yang terus berkembang, perusahaan pun 

menggunakan Internet untuk memberikan informasi mengenai produk kepada 

masyarakat dan dapat menjangkau pasar lebih luas. Salah satu aktivitas yang 

dilakukan adalah pemasaran secara online dan didukung dengan munculnya 

media sosial seperti Facebook dan Twitter, yang berhasil mengubah tatanan 

digital marketing.  

  Internet adalah salah satu teknologi komunikasi yang membantu 

pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan adanya Internet, manusia bisa 

mendapatkan informasi tanpa mengenal batas teritorial, budaya, dan hukum. 

Menurut Strauss, El-Ansary, Frost (2006), “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 komputer”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 



Internet menjadi sarana bagi kita mendapatkan dan bertukar informasi secara 

praktis dan tanpa batas. 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (2012), penggunaan Internet di Indonesia pada tahun 2012 

mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23 persen dari jumlah penduduk 

Indonesia. Menurut perkiraan APJII, Pada tahun 2013  pengguna Internet di 

Indonesia akan mencapai 82 juta atau 30% dari jumlah pengguna pada tahun 

2012, pada 2014 mencapai 107 juta, dan pada 2015 mencapai 139 juta.  

 Survei lain dari APJII menunjukkan bahwa pengguna Internet 

berdasarkan umur didominasi oleh generasi muda berumur 12-34 tahun dengan 

persentase 58,4%. Dari bukti-bukti yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa 

pengguna Internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kalangan remaja 

sampai dewasa yang sudah fasih dengan teknologi banyak menggunakan Internet 

untuk memudahkan mereka dalam beraktivitas. 

 Konsep dari Integrated Marketing Communication atau yang biasa 

dikenal dengan IMC adalah proses komunikasi yang memerlukan perencanaan, 

penciptaan, integrasi, dan implementasi dari berbagai bentuk marketing 

communication yang akan disampaikan kepada konsumen. Salah satu bentuk 

marketing communication yang digunakan adalah digital marketing. Menurut 

Chandra (2004,231) dalam konteks bisnis, kemajuan Internet membawa dampak 

transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis, berupa 

digital marketing. Banyak agen periklanan kecil yang menggunakan bermacam-

macam cara untuk memasarkan brand dari sebuah klien dan banyak contoh 

mengenai kampanye brand yang dibuat untuk mempersuasi konsumen. Maka 



sekarang ini banyak invididu atau perusahaan yang menjalankan bisnis mereka 

secara digital. 

Digital marketing adalah cara memasarkan sebuah produk menggunakan 

media digital yang dapat menjangkau masyarakat di mana setiap perusahaan 

terus berlomba untuk memasarkan produknya dengan cara online seperti: Online 

Store, website, mobile site, email, dan social media. Konsumen akan merasakan 

banyak kemudahan tanpa batas dan waktu melalui digital media. 

Melihat peluang bisnis melalui dunia digital, banyak advertising agency 

yang muncul dan mampu bersaing di dunia. Konsumen mengambil peran sebagai 

pembaca dan pemirsa iklan yang pada akhirnya akan merespon dengan baik 

terhadap iklan untuk memutuskan membeli sebuah produk, tentunya dengan 

pertimbangan. Banyak digital agency yang berbasis di Jakarta antara lain Next 

Digital, Start Friday, Ogilvy, GroupM dan lainnya. Pada tahun 2013, hadirlah 

XM-JWT sebagai suatu digital agency yang memberikan layanan digital 

marketing  berbasis di Jakarta. XM-JWT memiliki 99% tim lokal yang 

memahami pasar, dengan jaringan internasional dan keahlian untuk memperkaya 

pengetahuan. XM-JWT siap untuk menghubungkan brand dengan masyarakat di 

dunia yang semakin berkembang. Ada banyak perusahaan dengan brands 

ternama yang mempercayakan digital marketing strategy kepada XM-JWT 

seperti: L’Oreal, Garnier, Gudang Garam, Toshiba, Jakarta Monorail, Nestle, dan 

lain lain. Berdasarkan prestasi yang telah diperoleh oleh XM-JWT, maka penulis 

memiliki ketertarikan untuk melakukan magang Tugas Akhirnya di XM-JWT. 

XM-JWT telah dipercaya Samsung sejak Januari 2014 dalam melakukan 

kampanye di dunia digital marketing. Samsung sebagai perusahaan pembuat 

perangkat elektronika terbesar di dunia yang berkantor pusat di Seoul, Korea 



Selatan menyadari akan pentingnya digital marketing sebagai salah satu bentuk 

kegiatan pemasarannya. Produk yang telah diproduksi Samsung selalu menjadi 

trend antara lain smartphone, laptop, note, dan seri Samsung NX.  

Pada bulan April 2014 Samsung mengeluarkan kamera seri NX baru 

yaitu NX30 dengan model flagship terbaru dengan bentuk SLR dan NXmini 

yang merupakan kamera teringan dan tertipis dengan flip-up dan touch display 

yang memudahkan kita untuk foto selfie. Dikarenakan hadirnya produk baru 

tersebut, maka Samsung ingin mempromosikannya secara digital dan membuat 

kampanye yang bernama “Samsung Digital Imaging”. 

Kampanye “Samsung Digital Imaging” menjadi media bagi Samsung 

untuk menyampaikan pesan dan memperkenalkan kamera seri NX baru tersebut. 

Digital marketing yang dilakukan XM-JWT dalam melakukan kampanye 

Samsung Digital Imaging ini melalui social media untuk meningkatkan brand 

awareness di mata masyarakat supaya seri NX baru ini lebih dikenal dan juga 

membuat event marketing berupa mini gathering yang mengarahkan pada 

penjualan produk. 

Dalam periode magang Penulis selama 4 bulan ini yang dimulai pada 

tanggal 31 Maret 2014 sampai 1 Agustus 2014, Penulis diberikan tanggung 

jawab sebagai Account Executive di XM-JWT untuk melakukan kampanye 

Samsung Digital Imaging dan meningkatkan awareness. Penulis menerapkan 

peranan ilmu komunikasi pemasaran yang telah dipelajari oleh Penulis di dalam 

aktivitas yang terkait dengan digital marketing Samsung dalam kampanye 

Samsung Digital Imaging. 

 

 



I.2. Tujuan Magang 

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempraktekkan strategi komunikasi pemasaran terpadu berupa digital 

marketing Samsung dan event marketing dalam kampanye “Samsung Digital 

Imaging” oleh XM-JWT. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

 Dalam menjalankan kegiatan magang ini Penulis ditempatkan sebagai 

Account Executive untuk brand Samsung, salah satu client dari XM-JWT sejak 

Januari 2014. Selama melakukan magang, Penulis bekerja di bawah bimbingan 

Senior Account Executive yang bertanggung jawab langsung kepada Bussiness 

Director dan Client.  

Sebagai Account Executive untuk brand Samsung maka Penulis memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan client, termasuk 

mengkomunikasikan segala permintaan client yang berhubungan dengan digital 

marketing dan mengkomunikasikan ide apa yang bisa diberikan tim kepada 

client.  

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang di digital agency XM-JWT 

selama empat bulan, terhitung dari tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 

1 Agustus 2014. Adapun jam kerja resmi yang berlaku adalah Senin sampai 

Jumat, pukul 09.00-18.00, namun waktu kerja tidak dibatasi oleh jam kerja resmi 

apabila Penulis dibutuhkan atau mengikuti meeting dengan client. 



 Pelaksanaan magang dilakukan di kantor XM-JWT, Jalan Proklamasi No. 

46, Jakarta 12210, Indonesia.  
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