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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna Internet 

terbanyak di dunia. Menurut data yang diberikan oleh Asosisasi Penyedia Jasa 

Internet di Indonesia, pada tahun 2019 ini jumlah pengguna Internet di Indonesia 

telah menembus angka 171,1 juta (APJII, 2019). Jumlah ini tentu saja sangat 

besar karena dari total populasi Indonesia sebanyak 264 juta jiwa maka dapat 

dikatakan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia telah terhubung ke Internet. 

Dengan adanya Internet orang – orang semakin mudah terhubung, berbagai 

informasi, berkomunikasi dan merupakan sebuah potensi bagi berbagai industri di 

Indonesia untuk semakin memperbesar usahanya. Melalui Internet semua orang 

semakin terhubung sehingga dengan mudah promosi dapat dilakukan melalui 

Internet. Berbagai Industri di Indonesia mulai berubah akibat semakin meluasnya 

penggunaan Internet di Indonesia salah satunya adalah industri pernikahan.  

 Pernikahan bagi sebagian besar orang adalah sebuah momen yang 

diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Sebagai momen yang begitu 

special maka banyak orang yang rela mengadakan pesta secara besar – besaran 

baik dengan berbagai adat Indonesia maupun secara modern. Tentu saja sebagai 

momen besar yang ingin selalu diingat dengan baik banyak hal yang perlu 

dipersiapkan dalam suatu pernikahan. Persiapan – persiapan inilah yang membuat 

biaya untuk merayakan resepsi pernikahan tidaklah murah. Menurut data yang 
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diambil dari hasil wawancara Tirto.id dengan pengusaha – pengusaha jasa 

pernikahan dapat diketahui rata – rata biaya pernikahan di Indonesia:  

Dengan asumsi tamu sekitar 1.000 orang, total biaya pernikahan dengan resepsi ala 
nasional bisa mencapai Rp140 juta. Jumlah tersebut belum termasuk biaya undangan dan 
suvenir. Sementara itu, biaya untuk resepsi adat sedikit lebih mahal. Total biayanya 
sekitar Rp150 juta. (Putri, 2018) 
 

Berdasarkan hasil wawancara dari Tirto.id tersebut dapat kita ketahui bahwa rata 

– rata biaya yang diperlukan untuk mengadakan pernikahan di Indonesia adalah 

sekitar 140 – 150 juta Rupiah dan adanya banyak komponen yang harus disiapkan 

seperti tempat, catering, undangan, souvenir, seserahan, make-up, photography 

dan banyak hal -hal lainnya.  

 Di Indonesia sendiri saat ini ketika membicarakan mengenai perayaan 

resepsi pernikahan tentu saja bukan hanya membicarakan sebatas pesta. Namun 

mimpi dari para calon pengantin, saat ini tiap calon pengantin memiliki mimpi 

perayaan resepsi pernikahan yang lebih tematik dan banyak komponen dari tema 

– tema pernikahan tersebut. Menurut data dari media online CNBC Indonesia:  

Secara keseluruhan seperti di Jakarta Wedding Festival naik 37% secara global. Transaksi 
terbesar itu venue dan catering. Venue itu tiket price besar kalau catering kuantitinya 
besar. (Yulistara, 2018)  
 

Berdasarkan data dari CNBC Indonesia, secara global transaksi industri 

pernikahan di Indonesia naik hingga 37% pada tahun 2018 dan transaksi paling 

besar ada pada tempat pernikahan dan catering pernikahan. Tentu saja dengan 

industri pernikahan yang terus berkembang ini, semakin banyak vendor – vendor 

yang muncul dan menawarkan bisnis nya kepada para calon pengantin.  

 Namun dengan adanya Internet bisnis pernikahan pun mulai berubah. Di 

mana dahulu calon pengantin biasanya datang langsung kepada vendor – vendor 

pernikahan secara langsung, dengan adanya Internet para calon pengantin bisa 
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mencari informasi mengenai vendor – vendor penikahan terlebih dahulu melalui 

Internet baru datang ke vendor ketika ingin berdiskusi terlebih lanjut. Salah satu 

perusahaan dalam penawaran jasa pernikahan yang hadir dengan adanya 

perkembangan Internet adalah Bride Story.  

Gambar 1.1: Situs Bride Story. Sumber: Bridestory.com 

 

 Bride Story merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2013 

merupakan perusahaan yang menyediakan vendor – vendor pernikahan dengan 

lebih dari 20 ribu vendor. Vendor – vendor yang disediakan mulai dari catering, 

make-up artist, fotografer, dan seluruh kebutuhan pernikahan. (Farras, 2019) 

Dengan banyaknya vendor yang dimiliki oleh Bride Story maka dapat dikatakan 

bahwa Bride Story merupakan online wedding marketplace terbesar di Indonesia 

saat ini. Tidak hanya memiliki vendor di dalam negeri, namun Bride Story 

memiliki vendor – vendor dari berbagai negara sehingga setiap pasangan calon 
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pengantin pengguna jasa Bride Story bisa benar – benar mewujudkan pernikahan 

impiannya dengan beragamnya pilihan vendor yang ada. 

 Para pengguna Bride Story dapat mengunjungi situs atau aplikasi Bride 

Story dan melihat profil dari vendor – vendor yang berkerjasama dengan Bride 

Story. Selain melihat vendor – vendor pernikahan dan juga inspirasi pernikahan, 

pada situs dan aplikasi Bride Story terdapat berbagai fitur seperti testimoni atau 

memberikan ulasan pada vendo, fitur personal wedding assistant, paket – paket 

vendor pernikahan terbaik, blog untuk membahas mengenai pernikahan, hingga 

kalender untuk melihar event – event pameran pernikahan. Selain itu secara aktif 

Bride Story juga menjalankan berbagai komunikasi melalui Internet seperti 

kampanye komunikasi baik dalam skala besar seperti kuis – kuis tahunan yang 

berhadiah pernikahan secara gratis dari vendor – vendor pilihan, maupun skala 

kecil seperti unggahan – unggahan pada media sosialnya. 

 Sehingga dapat dikatakan Internet adalah hal yang sangat penting bagi 

bisnis Bride Story itu sendiri. Sebagai perusahaan yag bisnis nya sangat 

bergantung pada Internet, secara aktif Bride Story melakukan promosi dan 

berkomunikasi secara aktif di Internet melalui berbagai macam media. Salah satu 

media yang digunakan oleh Bride Story secara aktif untuk berkomunikasi di 

Internet adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu media online yang 

paling banyak pengguna nya di Indonesia saat ini. Menurut data dari 

Hootsuite.com, jumlah pengguna Instagram di Indonesia berjumlah 53 juta orang 

(Hootsuite, 2019). 
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 Melalui Instagramnya, Bride Story melakukan berbagai kegiatan yang 

secara aktif untuk membangun komunikasi dengan para calon konsumen maupun 

pengguna Instagram secara umum. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan Bride 

Story di Instagram merupakan bentuk dari usaha membangun branding Bride 

Story yaitu sebagai marketplace penyedia vendor pernikahan yang serba ada. 

Melihat kegiatan – kegiatan menarik yang dijalankan oleh Bride Story di 

Instagram, pemagang melihat bahwa Bride Story merupakan perusahaan yang 

tepat untuk mempelajari penggunaan social media plan pada Instagram dalam 

membangun branding perusahaan. Internet dan Instagram merupakan media yang 

terus berubah dan berkembang sehingga pemagang tertarik untuk mempelajari 

mengenai proses membangun branding perusahaan melalui media sosial yang 

sangat interaktif dan mudah berubah ini.  

 

1.2 Tujuan Magang 

 Berdasarkan latar belakang pelaksanaan magang mengenai Internet, 

pelaksanaan resepsi pernikahan di Indonesia, Bride Story, dan Aktivitas 

Instagram-nya yang telah pemagang paparkan sebelumnya, tujuan dari 

pelaksanaan magang di Bride Story adalah:   

1) Untuk mengetahui bagaimana social media planning pada media sosial 

Instagram Bride Story dalam membangun branding perusahaan. 

2) Untuk menganalisis penerapan social media planning yang dilaksanakan 

oleh Bride Story melalui media sosial Instagram.  
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1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

1.3.1 Ruang Lingkup Magang  

 Pemagang bekerja di department marketing communications (komunikasi 

pemasaran) pada tim media sosial Bride Story. Hasil pekerjaan pemagang akan 

dipertanggung jawabkan kepada marketing manager.  

1.3.2 Batasan Magang 

 Berdasarkan ruang lingkup di atas, pemagang ditugaskan menjadi staf 

komunikasi pemasaran junior atau staf yang masih berada dibawah bimbingan 

senior staf. Tanggung jawab utama pemagang adalah dalam membantu 

penyusunan konten di media sosial Instagram Bride Story. Pemagang juga akan 

memberikan ide – ide untuk kampanye komunikasi apa yang bisa dijalankan pada 

media sosial Instagram Bride Story agar semakin banyak orang yang tertarik 

dengan Bride Story. Selain menyumbangkan ide, Pemagang juga bertugas 

melakukan riset untuk mencari materi untuk konten media sosial dan juga 

kampanye – kampanye komunikasi yang bisa dijalankan untuk membangun brand 

dari Bride Story di media sosial Instagram.  

 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pemagang akan melaksanakan kerja lapangan selama 4 bulan dari bulan 

Agustus hingga akhir bulan November 2019. Pemagang melaksanakan kerja di 

kantor dari Bride Story yang terletak di The Bellezza Shopping Arcade Lt.1, Unit 
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01A – 01B, Jl. Permata Hijau No.34, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Pemagang bekerja dari hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00. Namun ada 

kalanya pemagang perlu bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas – tugas yang 

diberikan atau masuk pada hari sabtu atau minggu untuk melihat pameran 

pernikahan yang diadakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


