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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah  

Penggunaan media sosial pada saat ini sangat berkembang pesat bagi kebutuhan 

manusia. Media sosial tercipta karena adanya perkembangan teknologi yang 

semakin canggih. Oleh karena itu , Media sosial menjadi salah satu alat yang 

diciptakan dari perkembangan New Media.  Dewing (2012, h.1-2) mendefinisikan 

media sosial sebagai: 

Media sosial sebagai jasa layanan seluler dan berbasis internet yang penggunanya 

berpartisipasi dalam pertukaran daring, membuat isi media sosial dan bergabung dalam 

komunitas daring termasuk Blog (Tumblr), Situs jejaring sosial   ( Twitter, Facebook, dan 

Linkedln) Wiki, Bookmark Sosial , dan Situs Media Sharing (Instagram dan Youtube).  

 

 Media sosial dihadirkan untuk membuat komunikasi dan kegiatan 

masyarakat menjadi lebih mudah. Media sosial dipergunakan dalam bidang 

pengetahuan, hiburan, ekonomi, bisnis dan politik. Terutama dalam bidang bisnis 

online. Salah satu kunci kesuksesan bagi seluruh bisnis adalah dengan mengenal 

pelanggan lebih dekat. Media sosial membuat perusahaan lebih efisien dalam 

berhubungan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, Media 

sosial memiliki peran penting dalam strategi pemasaran bagi perusahaan. Pada 

masa kini, para pembisnis mulai menjadikan media sosial sebagai media promosi 

dan pemasaran yang baru. Karena melihat pengguna internet yang jumlahnya 

semakin melonjak dari tahun ke tahun. Tentu saja, media sosial berguna untuk 

menaikkan profit perusahaan.  
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Pemasaran melalui media sosial ini disebut dengan Social Media Marketing. 

Menurut Weiberg (2009, h.3-4) mendefinisikan social media marketing sebagai :  

Social Media Marketing yaitu Proses yang mendorong individu dalam melakukan suatu 

promosi dengan melalui saluran sosial online atau situs web dan memanfaatkan komunitas 

yang lebih besar untuk memiliki kemungkinan lebih besar dalam melakukan pemasaran 

daripada melalui saluran periklanan secara tradisional.  

Calon konsumen dilibatkan oleh pengguna dari media sosial sebagai 

kelompok dengan kepentingan tertentu, dengan kepentingan inilah sebagai aspek 

dari kekhasan pelanggan. Dan hal ini dapat memudahkan strategi promosi.  

         

Gambar I.1 Grafik Pengguna Media Sosial di Indonesia pada tahun 2019 

Sumber : WeAreSocial.com (2019) 

 

Berdasarkan data statistic terbaru dari Hootsuite dan We are social 

mengumpulkan dan mensurvey data-data mengenai pengguna internet di Indonesia 

ditahun 2019, survey mengatakan bahwa sudah mencapai 150 juta pengguna media 

sosial  di Indonesia . Hal ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia 

sudah melek terhadap media sosial. 
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Gambar I.2 Grafik Pengguna Media Sosial Platforms yang paling aktif di Indonesia pada tahun 

2019 

Sumber : WeAreSocial.com (2019) 

 

Menurut grafik diatas, terlihat platform media sosial yang paling banyak digunakan 

yaitu Youtube (88%) , Whatsapp (83%) , Facebook (81%) , dan Instagram (80%).   

 Setiap perusahaan berlomba untuk memasarkan produknya bukan lagi dengan cara 

yang konvensional seperti TV, Koran, Radio. Tetapi dengan cara online atau lebih 

mengikuti perkembangan zaman seperti e-mail , e-commerce , media sosial, 

dll.  Media Sosial  yang pada awalnya dilirik perusahaan sebagai New Media dalam 

melakukan promosi dan marketing perusahaan kini telah berkembang menjadi 

media untuk membangun engagement dan mempertahankan sustainabilitas bisnis 

perusahaan.  Banyak penggunanya memanfaatkan hal ini sebagai sumber utama bisnis 

online mereka. Sebagai  
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pembisnis tentunya harus  mengikuti perkembangan internet yang sudah 

berkembang pesat, memanfaatkan hal ini dengan menggunakan strategi-strategi 

marketing dan melakukan promosi. Pemilihan konten yang original dan menarik 

serta sesuai dengan target audience menjadi kunci dari social media marketing . 

Oleh karena itu, social media marketing dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Dengan 

membuat konten media yang baik dapat memotivasi pelanggan untuk menggunakan 

jasa atau membeli produk . Melalui konten, perusahaan membuat promosi didalam 

konten. Sehingga konten perlu diposting secara rutin. Semakin kita mengetahui 

tentang media sosial , semakin kita dapat mengelola dengan baik dan 

memanfaatkan media sosial dengan tepat. Tentu saja akan mendapatkan 

keuntungan bagi perusahaan serta dapat dikenal masyarakat. 

 Pemagang melaksanakan magang di PT International Christmas Journey atau 

Christmas Tour. Christmas Tour adalah Travel Agent di Indonesia yang berdiri 

sejak tahun 2009 yang melayani perjalanan rohani ke Jerusalem. Christmas Tour 

sebagai fasilitator setiap peserta untuk mendapatkan perjalanan rohani yang sangat 

berkesan dan tidak terlupakan.  Karena melihat peminat yang sangat melonjak 

untuk pergi ke Tanah Perjanjian, Christmas tour mengadakan Holyland Journey 

Consortium yang bertujuan untuk menambah jaringan penjualan Holyland sampai 

ke pelosok daerah di Indonesia. Dan kini telah berkembang menjadi 75 travel agent 

seluruh Indonesia. Dalam periode magang, Pemagang berada di divisi marketing 

yang bertugas membantu divisi marketing dalam mengelola media sosial. 

Pemagang memilih PT International Christmas Journey sebagai tempat magang 

karena perusahaan ini menggunakan media sosial sebagai strategi marketing atau 
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sarana promosi mereka. Media sosial yang Christmas Tour gunakan yaitu 

Instagram. Instagram ini digunakan sebagai alat promosi mereka agar customer 

selalu update terhadap informasi yang diposting pada Instagram Christmas Tour 

seperti potongan harga dan harga khusus lainnya. Dengan menggunakan media 

sosial, perusahaan dapat menjalin hubungan kepada consumer nya. Perusahaan juga 

bisa melihat bagaimana persaingan pasar, dengan menganalisa strategi pemasaran 

apa yang digunakan oleh perusahaan lainnya. Terutama penyebab utama persaingan 

ketat jasa perjalanan adalah persamaan produk paket wisata yang ditawarkan. Oleh 

karena itu jasa perjalanan bersaing pada harga dan produk yang menarik dan produk 

pelengkap berupa saranan prasarana seperti bis dan rute wisata, serta pelayanan 

yang memuaskan. Hal-hal inilah yang cukup mempengaruhi hasil penjualan paket 

wisata dari jasa perjalanan Holyland.   

Pemagang berharap agar dapat menerapkan peranan ilmu marketing 

communication sesuai dengan konsentrasi yang telah dipilih dalam melakukan studi 

di Universitas Pelita Harapan, serta mempelajari apa yang tidak didapatkan lewat 

teori dan menjadikannya sebagai pengalaman dan referensi untuk masa depan.  
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I.2. Tujuan Magang 

Beberapa tujuan penulis dalam melaksanakan magang di Christmas Tour 

yaitu: 

1. Untuk mempelajari strategi promosi pada media sosial Instagram di PT 

International Christmas Journey 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan konten media sosial Instagram di PT 

International Christmas Journey 

I.3.  Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Dalam menjalankan kegiatan magang ini Pemagang ditempatkan sebagai 

divisi pemasaran. Yang bekerja didalam social media marketing yang bertugas 

dalam mengelola media sosial seperti Instagram. Dengan membantu salah satu 

divisi marketing , yaitu Bapak Tobing , dalam meningkatkan penjualan dengan 

strategi marketing. Serta dibawah pengawasan langsung dari komisaris. Komisaris 

berperan untuk mengawasi penulis dalam menjalankan tugas yang diberikan, atas 

perancangan strategi marketing yang telah dibuat divisi marketing dan disetujui 

oleh komisaris dan direktur itu sendiri. Aktifitas yang dilakukan pemagang sendiri 

sebagai pengelola media sosial dalam divisi marketing, lebih banyak menjalankan 

tugas untuk mengelola media sosial dengan perencanaan marketing selama 4 bulan 

magang. Pemagang merancang konten dan strategi promosi untuk meningkatkan 

ketertarikan customer dan akan dipublikasikan pada media sosial.  Pemagang juga 

bertanggung jawab dalam mendesain dengan menggunakan adobe photoshop, 

adobe premiere, coreldraw dan canva untuk membuat suatu promosi yang 

ditampilkan pada brosur, poster, e-flyer dan promo-promo yang dipublikasikan 
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pada media sosial . Pemagang juga menganalisa hasil kinerja perusahaan yang 

diterima oleh consumer berdasarkan dari review consumer dan menghandle website 

perusahaan untuk membangun brand awareness yang baik. Selain itu, pemagang 

juga melakukan kegiatan lain selama menjalankan magang di Christmas Tour 

antara lain membuat presentasi dalam bentuk powerpoint mengenai Christmas Tour 

dan perjalanan tour untuk ditampilkan kepada customer yang akan mengikuti 

perjalanan tour sebagai briefing.  

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang  

Pemagang melakukan pratek magang pada perusahaan travel yaitu PT 

Internasional Christmas Journey yang letaknya berada di Green Lake City , Rukan 

Crown Blok I No. 21 ,  Cipondoh, Tangerang.  

Pelaksanaan magang berlangsung dimulai dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai 

tanggal 30 November. Pengambilan waktu magang sudah ditentukan oleh 

Universitas selama 640 jam/minimal selama 4 bulan. Penulis melakukan magang 

selama 5 hari dalam seminggu , dimulai dari hari senin sampai sabtu. Hari senin 

hingga jumat dimulai dari jam 09.00 - 17.00 . Hari Sabtu dimulai dari jam 09.00 - 

13.00. Pada hari selasa, Penulis mendapatkan waktu off kepada perusahaan.  

 


