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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pemasaran, pesatnya perkembangan teknologi khususnya 

internet telah membantu berbagai kegiatan pemasaran dalam melakukan promosi 

dan berkomunikasi dengan konsumen maupun calon konsumen. Hal ini dapat 

memberikan keuntungan dan dampak yang positif bagi sebuah perusahaan. 

Sebagai contoh, biaya pemasaran menjadi lebih hemat serta perusahaan dapat 

lebih dekat dengan konsumen karena dapat berinteraksi langsung.  

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi, hadirlah 

media sosial yang dapat membuat orang-orang berkomunikasi semakin mudah, 

mengetahui berbagai informasi, serta dapat meruntuhkan batas ruang dan waktu 

untuk berkomunikasi secara real time. Untuk berkomunikasi, menjelajah internet 

dan menggunakan media sosial, dibutuhkan handphone ataupun gadget untuk 

berkomunikasi dengan mudah. Di Indonesia sendiri, ada beberapa merk 

handphone lokal yang memproduksi maupun merakit sparepartnya di Indonesia. 

Beberapa merk handphone tersebut antara lain MITO, Smartfren, Evercoss, 

Polytron, dan IMO. Berbagai merk handphone ini memiliki keunggulannya 

tersendiri sehingga dapat memikat konsumen. Karena dirakit di Indonesia, harga 

handphone asal Indonesia otomatis akan menjadi lebih terjangkau. Meskipun 

buatan negeri sendiri, kualitas dari smartphone lokal ini tidak perlu diragukan 

lagi. 
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 MITO sebagai pelopor smartphone lokal asal Indonesia yang telah berdiri 

sejak tahun 2004, telah berhasil menjadi Top three vendor ponsel terbesar di 

Indonesia yang memiliki market share yang tingi serta distribusi yang merata di 

seluruh Indonesia pada penghujung tahun 2012. MITO juga telah meraih berbagai 

penghargaan, yaitu The Most Favourite, Best Seller Mobile, The Most Innovative 

Phone For Local Brand dari Golden Ring Award pada tahun 2014 (Sumber: 

www.mitomobile.com) Dengan harga yang terjangkau dan fitur canggih, MITO 

berhasil menarik hati para penggemar gadget di Indonesia. Selain memproduksi 

Smartphone, MITO juga memproduksi jam tangan pintar, televisi, action camera, 

DVD player, rice cooker serta speaker. Berbagai inovasi inilah yang membuat 

MITO semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. 

Peran dari Seorang Public Relations sangatlah penting bagi kemajuan 

suatu perusahaan. Seorang Public Relations dapat menunjang dari berbagai aspek 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai contoh, seorang Public 

Relations ditempatkan di departemen marketing untuk menaikkan jumlah 

konsumen dengan cara membuat hubungan dan citra yang baik di mata konsumen 

maupun calon konsumen sehingga dapat lebih nyaman dan percaya sekaligus 

menciptakan transaksi. Seorang Public Relations yang dapat menciptakan dan 

mempertahankan citra yang positif di mata masyarakat juga dapat meningkatkan 

penjualan karena masyarakat yang memandang perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang baik dan terpercaya. 

 Definisi Public Relations Menurut Frank Jefkins (2003, 9) adalah semua 

bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara 
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suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Public Relations memiliki 

peran penting dalam sebuah perusahaan. Praktisi Public Relations sangat 

dibutuhkan saat sebuah perusahaan mengalami krisis, membuat citra yang baik, 

menjalin hubungan yang baik, bahkan untuk meningkatkan brand awareness. 

Public Relations merupakan pihak yang berada di tengah-tengah masyarakat 

dengan perusahaan tempat ia bekerja. Public Relations juga harus mampu 

memelihara hubungan baik secara internal maupun eksternal. 

Public Relations tak dapat terpisahkan dari marketing, maka dari itu 

terciptalah Marketing Public Relations. Definisi Marketing Public Relations 

menurut Thomas L. Harris pada buku yang berjudul The Marketer’s Guide to 

Public Relations in the 21st Century (2006, 7) adalah kegunaan dari strategi 

maupun taktik Public Relations merupakan untuk mencapai objektif dari bidang 

pemasaran. Tujuan dari Marketing Public Relations adalah untuk mendapatkan 

kesadaran dari masyarakat, menstimulus penjualan, memfasilitasi komunikasi, 

dan membangun hubungan antara pelanggan, perusahaan, dan juga produk. 

Marketing Public Relations dapat memanfaatkan media sosial menjadi alat 

pemasaran dan alat untuk berkomunikasi dengan konsumen maupun calon 

konsumen. Media sosial juga dapat digunakan untuk memantau seberapa baik 

reputasi dan citra dari sebuah perusahaan maupun brand. Selain itu, Media sosial 

juga mempunyai berbagai manfaat lain, yaitu dapat mempertemukan teman lama, 

sebagai media penghibur, dapat memberikan info terkini, dsb. 
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Media sosial mengambil peran yang sangat besar sebagai sarana untuk 

melakukan kegiatan promosi. Perusahaan dapat dengan mudah mempromosikan 

produknya kepada khalayak ramai dengan bantuan media sosial. Ada banyak 

sekali bisnis yang berhasil karena melakukan promosi melalui media sosial. 

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet 

Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia 

kini telah terhubung kedalam jaringan internet. Survei yang dilakukan dari tahun 

1988 hingga tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa sekitar 139 juta masyarakat 

Indonesia telah terhubung kedalam jaringan internet. Angka tersebut 

memperlihatikan kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup 

signifikan dibandingkan jumlah pengguna internet pada tahun 2014 lalu yang 

berjumlah 107 juta pengguna internet. Dari besarnya angka tersebut, tidaklah 

mengherankan apabila media sosial dan internet bisa menjadi salah satu media 

promosi yang dinilai baik dan efektif. 

 
Gambar 1.1 Grafik Pengguna Internet di Indonesia 

(Sumber: www.apjii.or.id) 
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Masyarakat semakin pintar dalam memilih, termasuk dalam memilih 

barang yang hendak dibeli. Masyarakat juga semakin mudah mengakses informasi 

tentang produk dengan adanya internet dan media sosial. Jika sebuah perusahaan 

atau brand tersebut memiliki citra yang buruk, maka masyarakat akan segera 

mengetahuinya lewat media sosial, blog maupun news portal. Maka dari itu, 

dibutuhkanlah Marketing Public Relations untuk mengelola dan mempertahankan 

citra di mata masyarakat luas agar perusahaan tersebut tetap dipandang terpercaya 

dan baik oleh masyarakat sehingga dapat menaikkan jumlah penjualan. 

Adapun keputusan yang penulis ambil untuk magang di PT. Maju Express 

Indonesia adalah karena adanya minat untuk mengetahui bagaimana cara 

berkomunikasi dengan baik melalui internet maupun media sosial serta 

mengetahui cara divisi Digital Marketing dari PT. Maju Express Indonesia 

bekerja. Selain itu, penulis memandang bahwa PT. Maju Express Indonesia 

merupakan salah satu perusahaan dengan citra yang baik sehingga penulis tertarik 

untuk magang dan mempelajari cara membangun citra yang baik dari kegiatan 

magang ini. Penulis juga ingin tahu bagaimana Marketing Public Relations 

bekerja dan berfungsi di PT. Maju Express Indonesia. Dengan berbagai alasan 

diatas, penulis akhirnya memilih PT. Maju Express Indonesia sebagai perusahaan 

untuk melakukan magang. 

 

1.2 Tujuan Magang 

 Tujuan penulis melakukan magang di PT Maju Express Indonesia ialah 

untuk mengetahui bagaimana Marketing Public Relations menggunakan media 
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sosial sebagai alat promosi, membangun citra, maupun meningkatkan brand 

awareness. Serta penulis juga ingin mengetahui bagaimana tim Divisi Digital 

Marketing MITO dalam mengelola media sosial.  

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Dalam melakukan kegiatan magang di PT. Maju Express Indonesia 

(MITO Mobile), penulis bekerja di departemen Digital Marketing dan 

mengemban tugas-tugas yang ditugaskan di dalam departemen Digital Marketing. 

Tugas tersebut antara lain adalah membuat konten untuk media sosial (Facebook, 

Twitter & Instagram) setiap minggunya, posting konten, memantau media sosial 

MITO, menjawab komentar dan pesan di berbagai media sosial MITO. 

Dalam kegiatan magang ini penulis menerapkan berbagai ilmu yang telah 

dipelajari selama berkuliah untuk dapat menerapkan fungsi Public Relations 

disebuah perusahaan. 

 

1.4 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Magang 

Penulis melakukan kegiatan magang di PT. Maju Express Indonesia yang 

berada di Komplek Rukan Mangga Dua Square Blok H No.18-21, Jakarta Utara.  

Waktu pelaksanaan kegiatan Magang yang dilakukan penulis dimulai pada 

tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016. Magang penulis 

lakukan kurang lebih selama empat bulan dan telah mencapai waktu standar 

prosedur magang yaitu 640 jam. Magang dilakukan pada hari Senin hingga Jumat 
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mulai pukul 09.00 sampai pukul 18.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu 

jam yaitu pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIB. 




