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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Era revolusi industri 4.0 adalah sebuah era baru perekonomian modern 

yang berbasis teknologi maju yang mengarah pada ekonomi digital. Menurut 

Menteri Perindustrian (Kemenperin) Airlangga Hartanto, Revolusi Industri 4.0 

memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat berinovasi. ‘Revolusi yang 

berfokus pada ekonomi digital dinilai akan menguntungkan bagi Indonesia, 

karena perkembangan ekonomi digital adalah pasar, dan bakat yang menurutnya 

akan meningkatkan efisiensi.’ (Beritagar.id, 2018). 

Masuknya Indonesia dalam era revolusi industri ini, diharapkan 

memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian bisnis berbasis 

teknologi di Indonesia pada beberapa sektor perindustrian besar. Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin) telah membuat sebuah program, yaitu Making 

Indonesia 4.0, dengan tujuan sebagai peta jalan (roadmap) strategi dalam 

menghadapi era revolusi industri ke-4 ini. Sebagai langkah awal di mulainya 

program tersebut, akan di tetapkan lima industri yang menjadi fokus implementasi 

bisnis berbasis teknologi 4.0, yaitu industri makanan, industri tekstil, industri 

otomotif, industri elektronik, dan industri kimia (Maxmanroe, 2018). 

Dalam prakteknya teknologi sudah berkaitan erat dengan kehidupan 

sehari-hari manusia di Indonesia, salah satu contohnya adalah internet. 
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Gambar 1.1 Persentase pengguna internet di indonesia 
Sumber: APJII (2019) 

Menurut APJII (Asosiasi Pengguna Internet Indonesia) sejak tahun 2018 

hingga April 2019 total pengguna internet di Indonesia terus berkembang dengan 

sangat pesat hingga 10,12%, bahkan dari total 264 juta jiwa penduduk tercatat 

64,8% nya atau sekitar 171 juta jiwa penduduk di Indonesia sudah terkoneksi 

dengan internet (Tekno.Tempo, 2019). 

Setiap manusia yang akan melakukan koneksi dengan internet harus 

melalui media-media khusus yang biasa disebut dengan gadget. Pada era sekarang 

ini, gadget sudah sangat berkembang dengan pesat disertai dengan lahirnya 

teknologi yang semakin canggih sehingga hal tersebut membuat banyak manusia 

sudah memiliki perangkat gadget yang bervariatif untuk mengakses internet. 
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Gambar 1.2 Statistik pengguna internet melalui gadget 
Sumber : wearesocial.com (2019) 

Pada gambar 1.2, penggunaan internet melalui smartphone sebesar 60%, 

laptop dan komputer sebesar 22 %, dan penggunaan tablet sebesar 8% 

(wearesocial.com, 2019). 

Gadget yang semakin canggih turut didukung juga oleh fitur-fitur yang 

ada di dalamnya, seperti salah satunya adalah media sosial. Media sosial 

merupakan satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi baru yang 

memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia pada orang 

biasa atau awam (Brogan, 2010). Media sosial sebagai alat, cukup berpengaruh 

penting bagi setiap manusia untuk dapat berkomunikasi, dan mengetahui 

informasi teraktual. Hal tersebut yang mendorong laju perkembangan pengguna 

media sosial di Indonesia berkembang dengan pesat, bahkan menurut penelitian 

wearesocial.com yang bekerja sama dengan Hootsuite pada gambar 1.3, hingga 

bulan Januari 2019, tercatat pengguna media sosial Facebook terus bertumbuh 

hingga di angka 130 juta pengguna, Instagram hingga 62 juta pengguna, Twitter 
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6.4 juta pengguna, Snapchat 3.8 juta pengguna, dan Linkedin hingga 12 juta 

pengguna (wearesocial.com, 2019). 

 
 

Gambar 1.3 Statistik pengguna media sosial di indonesia 
Sumber : wearesocial.com (2019) 

         Pesatnya pertumbuhan pengguna media sosial tersebut membuat banyak 

pihak tertarik untuk memanfaatkan sarana tersebut untuk menjadi sebuah sarana 

bisnis baru melalui pemasaran online atau biasa disebut digital marketing. 

Menurut Sanjaya dan Tarigan (2009, h.47) media sosial adalah kegiatan 

pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagi media berbasis 

website. Sebagai contohnya adalah blog, website, e-mail, adwords, dan berbagai 

macam jaringan media sosial. Penggunaan media sosial selain dapat memudahkan 

para pelaku bisnis dalam memasarkan atau menjual produknya, media sosial juga 

memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen dapat lebih mudah 

mendapatkan informasi akan barang yang ditawarkan. Media sosial merupakan 

sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video dan audio 



 

 5 

dengan satu sama lain dengan perusahaan atau sebaliknya (Kotler dan Keller, 

2012). 

 Maraknya pemasaran suatu produk melalui media sosial menimbulkan 

persaingan bisnis yang cukup ketat antara satu perusahaan dengan kompetitornya, 

maka oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi digital marketing 

masing-masing. Menurut Hariadi (2003, h.34) strategi bisnis adalah suatu rencana 

yang disiapkan oleh suatu tingkat divisi dengan maksud untuk membangun dan 

memperkuat produk dan jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang 

dilayani oleh divisi tersebut. 

 Chevrolet sebagai salah satu perusahaan asal Amerika yang menciptakan 

produk-produk otomotif, telah masuk ke Indonesia sejak beberapa tahun silam, 

sehingga nama Chevrolet Indonesia sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas 

baik di dalam maupun diluar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai 

bermunculan pesaing-pesaing bisnis Chevrolet yang bergerak di bidang industri 

otomotif di Indonesia. Ditengah persaingan bisnis industri otomotif yang semakin 

ketat, disertai dengan pergerakan era perindustrian berbasis teknologi modern, 

Chevrolet Indonesia juga turut memiliki strategi untuk menghadapi 

kompetitornya, salah satunya menggunakan Agency Advertising PT MCCANN 

Worldgroup Jakarta bertujuan untuk merancang dan memperkuat kesiapan 

Chevrolet Indonesia dalam menghadapi persaingan bisnis khususnya dibidang 

Digital Marketing.  

PT MCCANN Worldgroup Jakarta itu sendiri adalah sebuah perusahaan 

agency advertising asal Amerika yang membuka cabangnya di Indonesia sudah 
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sejak cukup lama bergelut di bidang pemasaran, atau periklanan dengan history 

dan portofolio keberhasilan dari banyak brand besar yang cukup banyak, sehingga 

mampu dipercayai oleh Chevrolet untuk menjadi partner dalam dunia digital 

marketing seperti membuat konten yang menarik untuk melawan kompetitor di 

media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter. 

Mengingat bahwa digital marketing memiliki peran yang sangat penting 

dalam strategi pemasaran, maka pemagang tertarik untuk membahas topik 

mengenai “Implementasi Content Marketing untuk Meningkatkan Customer 

Engagement Melalui Akun Media Sosial Facebook Chevrolet Indonesia” 

 

I.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam melaksanakan magang adalah:  

1)   Mempelajari teknik pembuatan konten digital pada media sosial Facebook  

Chevrolet Indonesia. 

2) Mempelajari tahapan dan proses perencanaan, pembuatan, hingga 

pengaplikasian konten yang menjadi strategi utama Chevrolet Indonesia dalam 

mengkomunikasikan produk atau brand melalui media sosial Facebook 

3) Mempelajari cara dan strategi Chevrolet Indonesia dalam meraih customer 

engagement, melalui content marketing pada media sosial Facebook. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

I.3.1 Ruang Lingkup Pemagang 
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 Pemagang di tetapkan oleh PT MCCANN Worldgroup Jakarta, didalam 

divisi media sosial yang di bentuk khusus untuk menangani perusahaan otomotif 

Chevrolet Indonesia, dan tim tersebut di beri nama Commonwealth-team. 

Pemagang mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Social Media 

Manager PT MCCANN Worldgroup Jakarta dan di awasi oleh Ibu Etty selaku HR 

Manager, dan diawasi oleh Bapak Rizzy Desmond Lesmana selaku Head 

sekaligus Manager pada divisi media sosial tersebut. 

 

I.3.2 Batasan Magang  

Adapun batasan pemagang dalam penyusunan strategi content marketing 

untuk kegiatan pemasaran Chevrolet Indonesia dengan menggunakan media sosial 

yang dilakukan oleh PT MCCANN Worldgroup Jakarta. Pemagang melakukan 

beberapa pekerjaan baik yang berhubungan dengan Integrated Marketing 

Communication maupun yang tidak ada hubungannya seperti (fotografi, desain, 

dll) namun pemagang lebih banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran 

dalam membuat sebuah konten media sosial, menerapkan konten ke media sosial 

dan menganalisa kompetitor. 

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi pemagang bertempat di gedung Menara Standard Chartered, Jl Prof 

Dr Satrio No. 164, Jakarta, Indonesia 12930. Untuk waktu kerja magang 

dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, dimulai dari bulan 20 Mei 2019 

hingga 19 Agustus 2019. 
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