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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman diiringi oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Hal ini 

dapat dilihat dari pertumbuhan internet yang meningkat. Menurut data AJPII (dikutip 

dari Nabila 2019) pengguna internet di Indonesia mencapai 68% atau sekitar 171,17 

juta orang dari jumlah populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 264,16 juta orang. 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 

lebih dari setengah populasi penduduknya. Menurut O`Brien (2003, h.10) Internet 

merupakan jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan bisnis, pendidikan, 

dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan, yang jumlah penggunanya lebih 

dari 200 negara. Senada dengan itu, Turban, Rainer dan Potter (2005, h.674) 

menyatakan bahwa Internet adalah sebuah jaringan besar yang menghubungkan 

jaringan komputer baik dari organisasi bisnis, organisasi pemerintah dan sekolah-

sekolah dari seluruh dunia secara langsung dan cepat. 

Pada umunya internet digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk 

berkomunikasi. Dengan adanya internet manusia dapat saling terkoneksi satu sama lain 

secara langsung dan cepat. Kemajuan internet dan komunikasi tersebut menyebabkan 

pertumbuhan pada media sosial, seperti Instagram, Facebook , Youtube, Twitter, dan 

lain lain yang berbasis pada internet itu sendiri. Hal ini didukung dengan adanya 

laporan data yang menjelaskan perkembangan media sosial yang sudah semakin 
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meningkat terutama di Indonesia. Berdasarkan data we are social (dikutip dari Pertiwi 

2019) pada bulan Januari tahun 2018 di Indonesia ada sekitar 14 platform media sosial 

yang paling aktif digunakan oleh masyarakat di Indonesia, diataranya pada jenis sosial 

network ada Instagram, Youtube, Facebook, dan lain lain serta jenis messenger ada 

Whatsapp, Line, Skype dan lain lain. Dari data diatas dapat memperlihatkan bahwa 

masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi pengguna aktif di media sosial dilihat dari 

banyaknya platform media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini 

media sosial sangat memberi perhatian pada masyarakat Indonesia. 

Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat berinteraksi dan berkomunikasi 

secara online, saling terhubung satu sama lain diberbagai penjuru dunia tanpa adanya 

batasan ruang dan waktu. Saat ini masyarakat sangat memanfaatkan media sosial 

karena media sosial dianggap dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dan melakukan kegiatan sehari harinya serta sebagai wadah untuk hiburan, 

karena pada dasaranya manusia lebih menyukai segala sesuatu yang praktis yang dapat 

mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, dalam memenuhi kebutuhan sehari hari 

masyarakat akan lebih mudah mencari tahu informasi tentang harga sembako melalui 

akun media sosial penjual sembako dibandingan mereka harus mengunjungi satu 

persatu gerai tempat penjualan sembako untuk sekedar melakukan survei informasi 

harga, itu akan mengeluarkan banyak biaya transportasi, membutuhkan waktu, tenaga 

dan sebagainya, sehingga media sosial dianggap sebagai media yang praktis bagi 

masyarakat untuk membantu kegiatan sehari hari serta memenuhi kebutuhan sehari 
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hari. Hanya dengan media sosial yang dapat diakses menggunakan smartphone 

kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara mudah.  Pernyataan tersebut di dukung oleh 

data yang diperoleh dari we are social (dikutip dari Pertiwi 2018) bahwa sebanyak 120 

juta orang menggunakan perangkat mobile seperti smartphone untuk mengakses media 

sosial yaitu sekitar 45% dan dalam seminggu aktifitas online melalui media sosial 

dengan menggunakan smartphone mencapai 37%. Berdasarkan data tersebut 

menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia pengguna media sosial yang menggunakan 

smartphone adalah gambaran masyarakat yang menyukai segala sesuatu yang praktis. 

Masyarakat dapat mencari tahu informasi apa pun melalui media hingga dapat membeli 

atau melakukan pemesanan melalu media sosial dan saat ini banyak perusahaan sudah 

beralih menggunkan media sosial sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan 

informasi yang paling cepat dan mudah sehingga masyarakat dan perusahaan dapat 

terkoneksi satu sama lain. 

Pengguna media sosial di dunia saat ini mencapai tiga miliar yang berarti ada 

sekitar 46% atau hampir setengah dari total populasi manusia adalah pengguna aktif 

dari media sosial itu sendiri (we are social dan Hootsuite, dikutip dari Pertiwi 2019). 

Dalam setahun pengguna media sosial secara global bisa mencapai lebih dari 

seperempat miliar, artinya media sosial saat ini tidak hanya marak dikonsumsi 

masyarakat secara statis di dunia tetapi pertumbuhannya akan semakin meningkat 

melihat penggunaannya yang dinilai akan menguntungkan karena dapat mempermudah 

masyarakat. 
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Berbicara tentang pertumbuhan media sosial yang semakin diminati masyarakat 

terutama masyarakat Indonesia, terlebih dahulu harus kita pahami apa itu media sosial. 

Media sosial sendiri didefinisikan menurut Mandibergh (2012, h53), “media that 

facilitate collaboration between users that produce content” media yang mewadahi 

kolaborasi/kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (User-generated 

content). Media sosial memang sengaja dirancang agar penggunannya lebih interaktif 

dalam berkomunikasi (two-ways communication), hal ini dikarenakan dalam 

penggunannya mereka dapat saling memberikan feedback (umpan balik) sehingga 

terjadi proses komunikasi di dalamnya. Ketika pengguna membuat pesan atau konten 

maka pengguna lain dapat memberikan respon atau feedback secara langsung sehingga 

pengguna lain tidak hanya berperan sebagai konsumen tetapi juga menjadi partisipan 

dari konten tersebut dan proses tersebut dapat terjadi berulang kali. Wertime dan 

Fenwick (2008) menjelaskan hal ini “sebagai konsep User-Generated Content  (UGC), 

yakni suatu konsep ketika peran pengguna tidak sebatas sebagai konsumen bagi 

suatu konten informasi saja, namun juga dapat bertindak sebagai partisipan”. Dengan 

begitu dalam penggunaannya, media sosial dapat menghasilkan User-generated 

content  (konten oleh pengguna) yang merupakan hasil dari membagikan pesan dalam 

bentuk foto, teks, video maupun audio yang dapat menciptakan interaksi dan 

komunikasi  

Hal ini dijelaskan juga oleh The OECD (dikutip dari Finkbeiner 2017) yang 

menganggap User-generated content (UGC) sebagai buah dari berbagai bentuk media 
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dan karya-karya kreatif yang berbentuk (tulisan, audio, visual dan gabungan) yang 

telah dibuat oleh para amatir dan pengguna teknologi. Kemudian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa User-generated content merupakan pengelolaan isi media sosial 

dengan memproduksi dan membagikan (share) konten, konten tersebut antara lain 

dapat berupa foto, video, audio dan lain lain yang dibagikan (share) dari pengguna ke 

pengguna lainnya untuk di konsumsi sekaligus pengguna lain dapat menjadi partisipan 

dari konten tersebut melalui berbagai media sosial diantaranya Instagram, Facebook, 

Youtube dan lainnya. User-generated content pada jaman digital saat ini orang orang 

lebih mengenalnya dengan sebutan konten.  

Dalam pemanfaatannya User-generated content (UGC)/ konten saat ini banyak 

digunakan perusahaan/ organisasi untuk memperkenalkan perusahaannya kepada 

masyarakat melalui media sosial. Selain itu, User-generated content (UGC)/ konten 

juga digunakan sebagai startegi untuk membangun hubungan yang baik antara 

perusahaan dengan masyarakat melalui media sosial, hal ini dilakukan agar masyarakat 

merasa dekat dengan perusahaan dan sebaliknya agar perusahaan dekat dengan 

masyarakat, serta membuat perusahaan menjadi lebih interaktif dengan masyarakat 

melalui media sosial, salah satunya melalui media sosial Instagram.  

Instagram adalah media sosial dengan pengguna yang terbilang sangat banyak di 

Indonesia, oleh sebab itu banyak orang maupun organisasi terutama perusahaan kini 

memanfaatkan penggunaan UGC pada media sosial Instagram. Hal ini didukung dari 

data yang diperoleh menurut hasil survei Polling Indonesia bersama AJPII (Asosiasi 
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Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2018 di Indonesia penggunaan media 

sosial yang paling banyak digunakan di tingkat pertama adalah Facebook dengan 

presentase 50,7% , kedua adalah Instagram dengan presentase sebesar 17,8% dan 

ketiga adalah Youtube sebesar 15,1%. Benar pada kenyatanya bahwa Instagram 

menempati posisi kedua sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia.  

Seiring perkembangannya, Instagram tidak hanya digunakan sebagai media untuk 

sekedar membagikan foto pribadi dan untuk berkomunikasi saja tetapi sebagai tempat 

untuk menyalurkan ide kreatif serta menjadi tempat untuk membangun hubungan 

antara perusahaan dengan masyarakat secara interaktif melalu produksi dan 

membagikan (share) User-generated content (UGC)/ konten, sehingga konten tersebut 

dapat dikonsumsi oleh masyarakat atau pengguna media sosial Instagram sehingga 

masyarakat dapat memberikan feedback secara langsung pada konten yang dibagikan 

tersebut, artinya konsumen bisa menjadi pengguna yang partisipasif. 

Instagram saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat baik, Instagram 

memiliki berbagai fitur didalamnya seperti, comment, like, caption, tag location, tag 

people, hashtag, share dan save dan hal tersebut terus berkembang sampai saat ini. 

Perkembangannya saat ini membuat Instagram semakin banyak digunakan masyarakat, 

tidak hanya sebagai media sosial pribadi tetapi juga Instagram semakin lama 

penggunanya semakin melebar menyentuh dunia bisnis yang sangat menguntungkan 

perusahaan.  
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Selain itu Instagram memiliki fitur pertemanan yaitu followers (pengikut) dan 

following (mengikuti). Follower adalah pengguna lain sebagai pengikut dari akun kita, 

sehingga apa yang kita bagikan (share) dapat selalu mereka konsumsi, termasuk konten 

yang kita buat pada Instagram. Following adalah akun lain yang kita ikuti, sehingga 

segala sesuatu yang di bagikan (share) akun tersebut selalu dapat  dikonsumsi.  

Instagram memiliki fitur utama yaitu Instagram post, Instagram live, Instagram Tv 

dan Instagram story. Dari berbagai fitur Instagram tersebut yang interaktif, Instagram 

story mengambil perhatian lebih karena dianggap sangat memberikan peluang kepada 

pengguna lain untuk memberikan respon atau feedback secara langsung dari konten 

yang kita bagikan (share). Dengan fitur Instagram story pada Instagram tersebut 

masyarakat diajak untuk semakin interaktif, pasalnya dalam Instagram story ada 

sejumlah fitur yang sengaja dibuat unuk menjalin interaksi dengan follower guna 

membangun hubungan yang baik antara pengguna dan pengguna lainnya, diantaranya 

terdapat fitur polling yang digunakan untuk memilih dua pilihan dengan feedback 

berupa presentase, fitur QnA (question and answer) yang digunakan untuk tanya jawab 

yang jawabannya dapat dibagikan kembali (repost), fitur rate yang digunaan untuk 

mengetahui tingkatan menggunakan skala, fitur quiz yang digunakan untuk melakukan 

tanya jawab berupa pilihan a,b,c,d , fitur chat, fitur swipe up dan lain lain. Oleh sebab 

itu Instagram story menjadi fitur yang sangat penting saat ini bagi perusahaan karena 

penggunannya sebagai media/ wadah untuk membagikan (share) konten/ UGC yang 

dibuat dengan fitur fitur yang ada di dalam Instagram tadi seperti membuat polling, 
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QnA (question and Answer), fitur rate, fitur quiz, fitur chat dan lain lain untuk 

membangun interaksi dengan follower dari akun Instagram yang dimiliki perusahaan. 

Dengan begitu follower tidak hanya menjadi seorang konsumen tetapi juga dapat 

menjadi partisipan dari konten yang dibuat karena follower bisa secara langsung 

memberikan feedback atau respon pada Instagram story. 

User-generated content/ konten yang diproduksi oleh setiap perushanaan adalah 

bentuk konten yang diproduksi atau dibuat sendiri oleh perusahan tersebut sesuai 

dengan keinginan perusahaan dan kemudian dibagikan melalui Instagram story melalui 

fitur fitur interaktif didalamnya. Untuk meningkatkan interaktif dalam Instagram story, 

perusahaan harus selalu konsisten dalam memanfaatkan User-generated content/ 

konten yang dibagikan secara aktif dalam Instagram story, hal ini bertujuan agar 

follower dapat setiap saat mengkonsumsi dan berpartisipasi dalam konten yang 

diproduksi perusahaan tersebut, sehingga tujuan untuk berinteraksi dan dekat dengan 

masyarakat terutama follower dari media sosial pada Instagram perusahaan dapat 

tercapai. Semakin sering konten tersebut dibuat untuk follower, semakin tinggi tingkat 

interaksi antara perusahaan dan follower pada media sosial Instagram yang merupakan 

wadah untuk membagikan konten itu sendiri. 

Pemanfaatan User-generated content (UGC)/ konten pada firut Instagram story 

untuk membangun interaksi dengan follower pada akun Instagram saat ini sedang 

marak dilakukan di kalangan organisasi maupun perusahaan, salah satunya pada 

perusahaan perhotelan yang berada di Jakarta Pusat yaitu Millennium Hotel Sirih 
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Jakarta. Millennium Hotel Sirih Jakarta adalah salah satu hotel berbintang empat  di 

daerah Jakarta Pusat yang sedang aktif memanfaatkan User-generated content (UGC)/ 

konten pada Instagram story untuk membangun interaksi antara perusahaan dengan 

masyarakat terutama followers pada akun media sosial Instagram 

@Millenniumhotelsirihjakarta. Konten yang dibuat pada Instagram story 

@Millenniumhotelsirihjakarta dikerjakan oleh departemen bagian Marketing 

Communications Millennium Hotel Sirih Jakarta. 

Pemanfaatan produksi konten tersebut dilakukan mulai dari pra produksi yaitu 

pembuatan konsep/ide konten, pengajuan konten kepada Marketing Communications 

Executive, kemudian produksi yaitu proses editing hingga sampai pada tahap 

publishing atau membagikan (share) konten pada Instagram story 

@Millenniumhotelsirihjakarta dengan meggunakan berbagai fitur didalamnya. Hal ini 

dilakukan agar follower dapat ikut atau terlibat dalam konten yang dibuat melalui 

feedback yang diberikan sehingga follower menjadi pengikut yang partisipasif. Oleh 

sebab itu, saat ini Millennium Hotel Sirih Jakarta memanfaatkan penggunaan User-

generated content (UGC)/ konten pada Instagram story untuk membangun interaksi 

dengan follower Instagram yang dilakukan oleh departemen Marketing 

Communications yang merupakan posisi pemagang sendiri. 
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I.2 Tujuan Magang 

a. Untuk mempraktekan proses produksi konten yang meliputi, pra produksi, 

produksi, hingga publishing (membagikan) konten pada Instagram story 

b. Untuk mengetahui bagaimana feedback atau tanggapan dari follower atas isi 

konten yang dibuat sehingga memunculkan  interaksi 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

a. Ruang lingkup magang: pemagang bekerja di departemen Marketing 

Communications (komunikasi pemasaran) sebagai Marketing Communications 

officer (staf). Hasil pekerjaan pemagang akan dipertanggung jawabkan kepada 

Marketing Communications Executive. 

b. Batasan Magang: batasan pemagang sendiri adalah membantu Marketing 

Communications Executive mengelola konten yang dibagikan pada akun media 

social Instagram terutama pada Instagram story Millennium Hotel Sirih Jakarta. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

a. Lokasi magang : Jl. Fachrudin No.3, RT.1/RW.7, Kp. Bali, Tanah Abang, Kota 

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250 

b. Waktu magang : Pemagang bekerja dari hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 18.00 

WIB. Pemagang bekerja selama 640 jam, dari tanggal 5 Agustus sampai 22 

November 2019. 


