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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
I.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era digital dengan perkembangan teknologi yang pesat, proses 

globalisasi semakin berkembang dengan cepat pula. Menurut Baylis & Smith 

(2001, h. 15), globalisasi adalah “the global network which welded together 

previously disparate communities on this planet into mutual dependance and a unit 

of a single world”. Sementara itu, Hebron & Stack (2016, h. 23) mendefinisikan 

globalisasi sebagai “globalization is a further development of the process initiated 

over many centurie, reflected in the trade expansion, exploration, conquest, 

migration, technological advancement, and so on that have taken place throughout 

world history”.  Dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan sebuah sistem 

kerja secara global yang menghubungkan seluruh negara yang terpencar-pencar di 

pelosok dunia menjadi suatu kesatuan. 

Dampak dari globalisasi juga dapat dilihat melalui lahirnya inovasi baru 

pada bidang komunikasi dan informasi yaitu internet. Internet dinilai sebagai salah 

satu hasil dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang kini mampu 

memuat seluruh informasi di pelosok dunia dimana para penggunanya dapat saling 

berkomunikasi dan juga menaikkan sumber daya informasi tersebut (Mildawati, 

2016). Internet berhasil membuat jalur komunikasi antar negara menjadi lebih 

efektif dan juga efisien. Internet ikut mengubah pola hidup masyarakat Indonesia 

hanya dalam kurun waktu 15 tahun sejak internet pertama kali masuk di Indonesia. 
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Perkembangan teknologi internet juga kerap memberikan dampak positif bagi 

masyarakat Indonesia. 

Dewasa  ini, kemajuan teknologi internet yang cukup pesat telah dialami 

oleh Indonesia. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah pengguna 

internet di Indonesia telah mencapai 171,17 juta pengguna dari total penduduk 

Indonesia sebanyak 264,16 juta jiwa dimana jumlah pengguna internet telah naik 

sebesar 10,12% dibandingkan tahun 2017 (Asosiasi Penyelenggara Internet 

Indonesia, 2018). Perkembangan yang cepat membuat hampir seluruh lapisan 

masyarakat sudah mulai menikmati dan menggunakan teknologi internet.  

 
Gambar 1.1 Infografis Pengguna Internet di Indonesia 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (2018) 
 

Para  pengguna  internet  di  Indonesia  telah  tersebar  di  berbagai  daerah 

di Indonesia. Mengacu  pada  hasil  survey  mengenai kontribusi pengguna internet 

di Indonesia pada gambar 1.2, dari 171,17 juta pengguna internet sebanyak 64,8% 

penduduk di Indonesia telah menggunakan internet. Kontribusi pengguna internet 

terbesar ada pada penduduk di Pulau Jawa sebesar 55,7 %, diikuti oleh penduduk 

di Pulau Sumatera sebanyak 21,6%. Selanjutnya disusul oleh penduduk di Pulau 
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Sulawesi, Maluku, dan Papua sebanyak 10,9 %, lalu diikuti oleh penduduk di Pulau 

Kalimantan sebanyak 6,6%, dan yang terakhir ada pada penduduk di Pulau Bali & 

Nusa Tenggara sebanyak 5,2% (Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, 2018). 

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah tersebar di segala penjuru 

daerah di Indonesia dan tidah hanya  terpusat di beberapa kota besar saja. 

 
Gambar 1.2 Inforgrafis Kontribusi Pengguna Internet di Indonesia per Wilayah 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) 
 

Hadirnya teknologi internet di Indonesia membuat pola hidup masyarakat 

Indonesia ikut berubah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Perubahan 

pola hidup tersebut dapat terjadi karena saat ini internet mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti belanja untuk kebutuhan rumah tangga, pakaian, 

makanan, listrik, hingga perkembangan berita dan informasi terkini yang tengah 

terjadi di tengah-tengah lingkup sosial kita (Prestyo & Trisyanti, 2018). Hadirnya 

teknologi internet yang kini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari ikut 

membentuk kebiasaan baru masyarakat Indonesia untuk hidup bergantung pada 

internet. 
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Selain mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, teknologi 

internet juga ikut membantu meningkatkan ekonomi negara. Perusahaan media 

Catcha Group memprediksikan bahwa pada tahun 2025, nilai pasar ekonomi digital 

di Asia Tenggara akan menyentuh angka 240 miliar USD atau setara dengan Rp 3,3 

kuadriliun. Indonesia diperkirakan akan memiliki kontribusi yang sangat besar 

yaitu dengan menyumbang Gross Merchandise Value (GMV) sebesar lima puluh 

persen dari total pendapatan atau sebesar Rp 1,94 triliun di kawasan Asia Tenggara. 

Indonesia juga dipercaya akan menjadi negara yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara karena jumlah populasi pengguna 

internet yang cukup besar (Praditya, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa 

Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang cukup pesat di Asia 

Tenggara oleh karena faktor populasi pengguna internet. 

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di tanah air juga menjadi pemicu 

berubahnya model bisnis yang ada salah satunya ialah startup. Berbeda dengan 

usaha kecil menengah atau UKM, startup adalah sebuah perusahaan rintisan. 

Startup dapat diartikan sebagai perusahaan berbasis digital yang bekerja untuk 

memecahkan masalah yang solusinya belum jelas dan tingkat kesuksesannya belum 

terjamin (Robehmed, 2013). Startup juga berbeda dengan entrepreneur karena 

startup merupakan perusahaan yang merintis sebuah bisnis dengan tujuan untuk 

mengatasi permasahan atau isu sosial yang ada (Sethi, 2014). Berbeda dari model 

bisnis  lainnya,  startup  adalah  sebuah  institusi  yang  diciptakan  untuk  

melahirkan produk  atau  layanan terbaru yang dapat menjawab solusi dari 

permasalahan yang sedang terjadi pada kalangan masyarakat (Kurnianti, 2017). 
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Dapat disimpulkan bahwa bisnis startup merupakan bisnis yang baru berkembang, 

namun bisnis startup lebih condong pada pembangunan bisnis berbasis teknologi 

digital yang dapat menghasilkan suatu produk inovatif dan membantu masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, dibutuhkan pula inovasi-

inovasi baru yang menyebabkan lahirnya banyak startup baru di Indonesia. 

Berdasarkan gambar 1.3 pada tahun 2019 jumlah startup di Indonesia telah 

mencapai 2.010 startup dan Indonesia berhasil menjadi negara kelima dengan 

jumlah  startup   terbanyak  di  dunia (Indonesia Memiliki 2000 Startup, 2019). 

Tingginya angka pertumbuhan startup di Indonesia membuat para investor luar 

negeri berbondong-bondong untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan 

melalui data milik perusahaan media Catcha Group yang menyatakan bahwa 

jumlah perusahaan startup di Indonesia yang telah menerima pendanaan seri 

pertama meningkat lebih dari 300% sebanyak 72 startup sejak tahun 2012 dan pada 

tahun 2019 total nilai pendanaan startup di Indonesia tergolong yang paling tinggi 

di Asia Tenggara (Praditya, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini sudah 

terdapat banyak startup di Indonesia yang menerima pendaan dari para investor dan 

ikut memajukan ekonomi negara. 

 
Gambar 1.3 Kategori Pendanaan Startup di Indonesia 

Sumber: https://id.techinasia.com/prediksi-startup-indonesia-2020 (2019) 
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Maraknya fenomena bisnis startup di Indonesia membuat para pengusaha 

mulai melihat peluang bisnis di beberapa sektor, salah satunya ada pada bidang 

ekonomi kreatif yaitu fotografi. Gambar 1.5 menunjukkan bahwa industri fotografi 

di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar bagi ekonomi negara melalui 

perhitungan kontribusi ekonomi negara dengan menyumbang nilai tambah sebesar 

Rp 8,4 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada sektor 

ekonomi kreatif (Ghazali & Santoso, 2015). Hal tersebut membuktikan bahwa 

industri fotografi merupakan salah satu peluang bisnis pada sektor ekonomi kreatif 

yang cukup menjajikan.  

 
Gambar 1.4 Kontribusi Fotografi Terhadap Total NTB Industri Kreatif 

Sumber: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (2013) 

Industri fotografi terbagi menjadi empat kategori, salah satunya ialah 

fotografi komersial. Fotografi komersial merupakan tipe fotografi yang berguna 

sebagai suatu alat promosi dalam memasarkan sebuah produk maupun merek  dari 

sebuah perusahaan (Ghazali & Santoso, 2015). Dalam melakukan fotografi  

komersial, fotografer  harus  mampu  menghasilkan  foto  yang  berkualitas  tinggi  

sehingga dapat mempersuasi para calon pelanggan untuk  membeli produk ataupun 
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jasa dari perusahaan tersebut. Salah  satu  cara  untuk menampilkan suatu pesan 

melalui gambar secara visual adalah melalui fotografi (Tjin & Mulyadi, 2014). Pada 

dasarnya fotografi dapat berhubungan dengan hampir segala sektor industri. 

Permintaan jasa foto komersial oleh pemilik usaha terus meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2020 diprediksikan bahwa industri fotografi komersial akan 

mengalami persaingan yang cukup ketat karena jumlah pemain dan juga  

permintaan jasa fotografi yang sangat banyak (Ghazali & Santoso, 2015). Fotografi  

sangat membantu  dunia  periklanan  karena  foto  memiliki  perhatian  tersendiri 

dalam  sebuah  iklan. Dalam pola kerja bisnis fotografi komersial, umumnya 

fotografer akan berhubungan langsung dengan klien dan menerima arahan 

mengenai foto seperti apa yang harus diproduksi (Nugroho, 2010). Hal tersebut 

membuktikan bahwa saat ini sudah terdapat banyak fotografer lepas (freelance) 

yang mampu melakukan fotografi komersial. 

Banyaknya fotografer lepas (freelance) yang tidak tergabung dengan agensi 

maupun perusahaan manapun membuat para pemilik usaha kesulitan mendapatkan 

jasa fotografer komersial. Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) yang 

dilakukan Kemenparekraf pada 28 Mei 2014, masih terdapat beberapa kendala di 

dalam industri ekonomi kreatif subsektor fotografi. Minimnya kolaborasi antar 

fotografer dan wirausaha kreatif menjadi salah satu faktor yang memperlambat 

industri ekonomi kreatif (Ghazali & Santoso, 2015). Kemenparekraf juga 

berpendapat bahwa era perdagangan bebas ini dapat membuka peluang besar 

investasi pada pasar global sehingga Indonesia juga harus mampu bersaing di 

kancah internasional (Ghazali & Santoso, 2015). Di era digital saat ini, seharusnya 



   
 

   
 

8 

masalah tersebut dapat dengan mudah diatasi mengingat teknologi internet yang 

sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

Di Indonesia sendiri sudah terdapat startup fotografi yang berbasis internet 

yaitu PT SweetEscape Kenangan Indonesia. PT SweetEscape Kenangan Indonesia 

atau yang lebih dikenal sebagai SweetEscape merupakan sebuah perusahaan startup 

fotografi berbasis internet yang menghubungakan fotografer di seluruh pelosok 

dunia dengan para klien yang membutuhkan jasa tersebut. Pada awalnya 

SweetEscape hanya bergerak dalam bidang fotografi yang befokus untuk 

mendokumentasi momen-momen berharga dari klien, tetapi sejak tahun 2019 

SweetEscape mulai memasuki pasar fotografi komersial dan melahirkan produk 

baru yaitu SweetEscape for Business.  

Dewasa ini, untuk melakukan foto komersial klien akan berhubungan 

langsung dengan fotografer lepas (freelance) maupun agensi foto. Banyak 

perusahaan yang kesulitan untuk melakukan foto komersial karena kurangnya 

jaringan fotografer dan agensi fotografer di Indonesia (Nugroho, 2010). 

SweetEscape for Business memberikan sebuah inovasi baru dimana klien dapat 

melakukan foto komersial kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Perusahaan 

tidak akan lagi merasa kesulitan dalam mencari fotografer komersial karena seluruh 

proses manajemen telah dilakukan oleh SweetEscape. 

Pertumbuhan startup yang sangat cepat di Indonesia menciptakan 

persaingan yang sangat ketat pula. Hampir 80% startup berbasis digital di Indonesia 

yang mendapatkan pendaan mengalami kebangkrutan karena tidak dapat bertahan 

dengan persaingan yang ada (Franedya & Ratanavara, 2018). Berdasarkan  data  
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dari  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Kemenkop), pada 

tahun 2019 kebutuhan foto komersial untuk usaha  mikro  kecil  menengah 

(UMKM) yang sudah terhubung secara digital di Indonesia mulai naik yaitu sebesar 

3,79 juta UMKM dari 59,2 juta UMKM di Indonesia (Ayuwuragil, 2017). Hal 

tersebut membuktikan bahwa peminat jasa fotografi komersial di Indonesia sudah 

cukup meningkat. PT SweetEscape Kenangan Indonesia yang merupakan pemain 

baru pada pasar fotografi komersial harus mampu memanfaatkan peluang tersebut 

agar tetap dapat eksis di tengah persaingan startup yang begitu ketat. Minimnya 

pengetahuan para pemilik usaha di Indonesia akan jasa fotografi komersial milik 

SweetEscape for Business merupakan kendala utama dari PT SweetEscape 

Kenangan Indonesia. Oleh karena itu PT SweetEscape Kenangan Indonesia perlu 

menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran merek dari 

SweetEscape for Business terhadap para pemiliki usaha. 

 

I.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam pelaksanaan magang adalah : 

1. Untuk mempelajari aktivitas promosi SweetEscape for Business 

sebagai salah satu strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu yang 

dilakukan dalam membangun brand awareness. 

2. Untuk menganalisis peranan bauran promosi dalam kegiatan pemasaran 

SweetEscape for Business. 
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3. Untuk meninjau strategi terbaik yang dapat diterapkan oleh 

SweerEscape for Business dalam membangun brand awareness  target 

pasar. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

I.3.1 Ruang Lingkup Pemagang 

Pada kesempatan pelaksanaan kegiatan magang ini, pemagang ditempatkan 

di PT SweetEscape Kenangan Indonesia. Di PT SweetEscape Kenangan Indonesia, 

pemagang bertugas untuk menjadi Marketing Communication Intern pada Divisi 

Marketing dalam Departemen Business Development yang bertugas untuk 

menangani semua kegiatan pemasaran milik SweetEscape for Business dimana 

pekerjaan pemagang akan dipertanggungjawabkan kepada Account and 

Partnership Manager dan Head of Business Development. 

I.3.2 Batasan Pemagang 

 Pada kegiatan magang ini, pemagang bertugas untuk membantu Account 

and Partnership Manager dalam meningkatkan brand awareness SweetEscape for 

Business kepada para klien potensial. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah 

membuat strategi iklan dan melakukan direct marketing untuk meningkatkan brand 

awareness SweetEscape for Business. Pemagang melakukan banyak pekerjaan 

yang berhubungan dengan marketing communication, namun pemagang mendapat 

pengalaman dan pembelajaran paling banyak dalam melakukan direct marketing 

terhadap klien potensial yang ada. 
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I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Pelaksanaan magang dilakukan di PT SweetEscape Kenangan Indonesia 

yang berlokasi di WeWork Revenue Tower pada kawasan SCBD (Sudirman 

Central Business District) di Jalan Jendral Sudirman No. 52-53, Jakarta. Periode 

magang dilakukan selama 4 bulan sejak 1 Agustus hingga 1 Desember 2019 dengan 

jam kerja 09.00 - 17.00 WIB. 

 
Gambar 1.5 Kantor PT SweetEscape Kenangan Indonesia 

 Sumber: https://tekno.kompas.com (2019) 
 


