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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang   

Persaingan dunia bisnis semakin ketat, hal ini dilihat dari banyaknya 

muncul pelaku bisnis baru. Persaingan ini membuat setiap perusahaan harus dapat 

mempertahankan mereknya. Salah satu cara untuk mempertahankan sebuah brand 

ialah dengan melakukan aktivitas-aktivitas pemasaran. Menurut Shimp (2003:4) 

komunikasi pemasaran merupakan aspek keseluruhan dari misi pemasaran serta 

penentu suksesnya pemasaran. Segala upaya pemasaran yang dilakukan berupaya 

agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Tujuan tertinggi sebuah brand salah 

satunya ialah memperoleh awareness dari konsumen, awareness tertinggi ialah 

saat sebuah brand telah menempati posisi top of mind. Kualitas produk yang baik 

tidak menjanjikan bahwa produk akan cepat diterima oleh masyarakat, oleh 

karena itu perlu adanya proses strategi pemasaran yang dilakukan sehingga 

produk serta merek sebuah perusahaan dapat dikenal dan diterima.  

Komunikasi pemasaran juga dapat diartikan sebagai cara perusahaan 

untuk memberi informasi, membujuk, serta membuat konsumen teringat akan 

sebuah produk dan merek yang dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung 

(Kotler dan Keller, 2009:510). Komunikasi pemasaran dapat dilakukan secara 

online atau offline. Offline marketing merupakan segala aktifitas marketing yang 

dilakukan tanpa memerlukan jaringan internet misalnya televisi, radio, dan surat 

kabar. Sebaliknya, online marketing merupakan aktivitas pemasaran yang 
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memerlukan akses jaringan internet. Media pemasaran yang digunakan dalam 

jaringan internet seperti website dan media sosial. Penting bagi sebuah perusahaan 

untuk sadar akan perkembangan zaman yang ada. Saat ini internet terus 

berkembang, jaringannya yang luas dapat menjangkau masyarakat dari segala 

usia, profesi, dan lokasi. Berdasarkan survei internet Indonesia (APJJI) 2018 

pengguna internet di Indonesia sebanyak 171,17 juta jiwa dari 264,14 juta jiwa 

penduduk, hal tersebut berarti lebih dari separuh atau 64,8% dari seluruh populasi 

Indonesia merupakan pengguna Internet. Berdasarkan survei, penetrasi pengguna 

internet sangat dan paling banyak ialah pada usia produktif mulai dari 15-34 

tahun.  

 

Gambar 1.1 Infografis Pertumbuhan Pengguna Internet 

Sumber: APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 
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Gambar 1.2 Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Umur  

Sumber: APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

 

Informa memanfaatkan sarana media sosial sebagai salah satu strategi 

dalam meningkatkan brand awarenessnya pada kategori perabot. Sebagai sebuah 

perusahaan perabot, Informa memiliki kompetitor ternama yaitu IKEA dari Swedia, 

dan JYSK dari Denmark. Kompetitor tersebut bergerak dalam kategori produk dan 

target market yang serupa. Oleh karena itu dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap brand Informa, maka perlu mengikuti perkembangan zaman 

yang ada untuk memajukan usahanya. Jaringan internet terus berkembang seiring 

zaman. Internet memiliki banyak manfaat positif antara lain, membaca, mencari 

informasi, jejaring sosial, berkomuniksi. Salah satu aktivitas yang memiliki traffic 

terbaik yaitu jejaring sosial melalui sosial media seperti, Youtube, Facebook, 

Instagram. Sehingga pada tahun 2016 Informa PT Kawan Lama membentuk sebuah 

departemen yang bernama departemen Digital Marketing. Pada departemen Digital 
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Marketing terdapat divisi Media Sosial, serta divisi-divisi lainnya yang mendukung 

berjalannya pemasaran secara online.  

Aktivitas pemasaran yang di lakukan oleh departemen Digital Marketing 

antara lain mengembangkan ide menjadi sebuah strategi marketing yang kemudian 

di kemas menjadi sebuah bentuk konten media sosial. Konten yang diciptakan perlu 

kreatif dan informatif dengan upaya menarik perhatian target audiens agar sadar 

dan aware akan keberadaan brand Informa. Proses pembuatan konten pada media 

sosial merupakan tanggung jawab dari pada divisi social media strategies yang 

berada dibawah departemen Digital Marketing. Pembuatan konten ini tidak bisa 

sembarang dilakukan. Perlu adanya pemahaman khusus perusahaan terhadap 

sasaran pasar yang akan berpengaruh terhadap cara pengemasan komunikasi yang 

disampaikan dalam konten digital yang dibuat.  

Divisi Sosial Media Strategist di bawah departemen Digital Marketing yang 

bertanggung jawab sebagai pencetus strategi–strategi pada media sosial. Konten 

yang telah dikemas akan didistribusikan kepada khalayak melalui media sosial, 

yang akan menghasilkan interaksi dari khalayak berupa komentar ataupun pesan. 

Interaksi yang tercipta merupakan penilaian khalayak terhadap produk atau jasa 

dari Informa. Hingga saat ini Informa belum dapat membalas dan menanggapi 

pesan-pesan dengan memuaskan, sehingga banyak khalayak yang kecewa dan 

memberikan worth of mouth yang kurang baik. Hal tersebut yang membuat Informa 

masih belum meempati brand awareness posisi top of mind.  
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Gambar 1.3 Infografis Pertumbuhan Pengguna Internet 

Sumber: We Are Social Report 2019 

 

Informa sendiri merupakan sebuah perusahaan perabot dimulai dari perabot 

rumah, kantor, hingga perabot ruang komersial. Informa menyediakan lebih dari 

35.000 barang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk 

memiliki perabotan idaman. Produk Informa tidak hanya m erupakan produk dalam 

negeri, tetapi juga impor dari negara-negara yang memiliki reputasi baik untuk 

produksi perabotannya, seperti Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, juga 

beberapa negara lain di Asia. Store Informa di Indonesia sendiri telah tersebar di 42 

kota. Informa memiliki flagship store di kota besar seperti Jakarta, Tangerang, 

Bandung, Surabaya. Store pusat Informa Indonesia terletak di Informa Living 

World, Alam Sutera, Tangerang. Store pusat Informa Alam Sutera, Tangerang juga 

merupakan store Informa terluas dari seluruh store Informa di dunia dengan luas 

25.000 m2.  
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I.2. Tujuan Magang 

Adapun tujuan pemagang melakukan magang di Informa (PT Kawan Lama 

Sejahtera) adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mempelajari strategi marketing Informa PT Kawan Lama Sejahtera 

dalam meningkatkan brand awareness.   

2) Untuk mempelajari aktivitas yang dilakukan oleh divisi social media 

Informa PT Kawan Lama Sejahtera.  

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Pada pelaksanaan magang pemagang ditempatkan di kantor pusat PT 

Kawan Lama Group pada divisi Social Media Strategist, yang berada dibawah 

departemen Digital Marketing. Segala pekerjaan yang pemagang lakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Head Division of Social Media yaitu Bapak 

Rahmat Budiman.  

Selama magang pemagang berada pada bagian Divisi Digital Marketing, 

yaitu sebagai seorang Social Media Strategist. Pemagang membuat materi digital 

content pada media sosial Informa. Konten digital yang pemagang buat berupa 

kuis, informasi produk, inspirasi seputar home furnishing. Selain pembuatan 

konten pemagang juga melakukan pemagangan caption, proses produksi foto ke 

store Informa untuk kebutuhan posting pada sosial media, dan juga sebagai talent 

saat produksi foto untuk kebutuhan social media, selain itu pemagang juga 

bertanggung jawab untuk menjadi admin dalam social media, liputan di sosial 

media saat event–event Informa berlangsung. Pemagang juga mengamati serta 

mempelajari strategi marketing melalui social media yang diterapkan oleh 



 

7 
 

Informa PT Home Center Indonesia, Kawan Lama Group. Strategi yang dilakukan 

antara lain, increasing awareness, event, sponsorship yang dilakukan dalam 

media social Informa Indonesia. 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi pemagang selama magang bertempat di gedung PT Kawan Lama 

Group Head Office, lantai 2, Jl. Puri Kencana No.1, RT.6/RW.2, Kembangan Sel., 

Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610. 

Pemagang melaksanakan magang dimulai dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga 31 

November atau kurang lebih dalam kurun waktu 640 jam, dengan jam kerja dari 

pukul 08.30 – 17.30 WIB setiap hari senin hingga kamis, pukul 08.30 – 18.00 

setiap hari jumat.  Pemagang juga melakukan penambahan kerja jika dieprlukan, 

seperti jika ada kegiatan diluar kantor, pemagang juga melakukan magang 

meskipun diluar jam masuk maupun jam pulang kantor. 

 

Gambar 1.4 Gambar Gedung Kawan Lama 

Sumber: https://www.kawanlama.com/about-us 
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