
 1 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan kondisi perekonomian serta tingkat kesejahteraan penduduk, 

terdapat dua klasifikasi bagi sebuah negara yaitu negara berkembang dan negara 

maju. Seperti mayoritas negara yang berada dalam lingkup benua Asia, tentunya 

Indonesia sendiri masih menjadi negara yang terklasifikasikan sebagai negara 

berkembang. Meskipun belum menempati posisi sebagai negara maju, namun 

Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam hal perkembangan serta 

pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan luar biasa. Berdasarkan hasil studi 

Oxford Economics mengenai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di 

dunia, Indonesia menjadi negara yang mampu meraih peringkat ketiga. Dengan 

sektor industri yang terus bertumbuh serta berperan sebagai penyumbang terbesar 

bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka Indonesia kini tengah berproses untuk 

mengubah statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. 

Berdasarkan data yang dikeleuarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistika), 

tercatat pada tahun 2018 pendapatan per kapita penduduk Indonesia naik sekitar 

5,17% menjadi 56 juta Rupiah atau sekitar USD 3.927 jika dikonversi. Angka 

tersebut merupakan angka yang cukup baik, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi 

yang merujuk pada kenaikan pendapatan per kapita pada tahun 2018 tersebut 

merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014 silam. Kenaikan pendapatan 

per kapita tersebut membawa peningkatan terhadap masyarakat kelas menengah 
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secara status ekonomi dan mengurangi penduduk yang berada dalam status 

ekonomi zona bawah. 

Sebagai makhluk hidup tentunya manusia memiliki berbagai kebutuhan 

yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup maupun hidup dengan sejahtera. 

Berdasarkan skala prioritas, kebutuhan manusia sendiri terbagi menjadi beberapa 

jenis seperti yang kita ketahui selama ini yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan 

tersier. Sesuai dengan nama dari setiap jenis kebutuhan, maka untuk dapat bertahan 

hidup manusia cukup memenuhi kebutuhan primernya saja. Namun dengan adanya 

peningkatan pendapatan yang membawa kenaikan pada masyarakat kelas 

menengah, maka pemenuhan akan kebutuhan sekunder dan tersier pun menjadi 

suatu kewajiban.  

Manusia sendiri merupakan makhluk sosial di mana mereka membutuhkan 

sesamanya untuk tetap bertahan hidup. Salah satu bagian dari interaksi tersebut 

merupakan sosialisasi antar manusia, yang secara harafiah berarti membangun 

hubungan baik secara afektif maupun kognitif dengan sesamanya. Dalam 

bersosialisasi manusia dibagi berdasarkan beberapa kriteria yang secara tidak 

langsung menggabungkan sejumlah individu menjadi kelompok dengan beberapa 

kecocokan kriteria tertentu diantara mereka. Kriteria yang dimaksud merupakan 

lingkup masyarakat, minat dan bakat, kondisi ekonomi, serta sikap dan perilaku 

dari individu itu sendiri, yang apabila telah terbentuk menjadi kelompok akan 

menciptakan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam cara mereka bersosialisasi dengan 

masyarakat atau yang biasa disebut dengan lifestyle (gaya hidup). 
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 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lifestyle atau gaya 

hidup merupakan pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam 

masyarakat. Definisi tersebut bertepatan dengan kondisi faktual di mana setiap 

individu mendapatkan atau memiliki lifestyle sebagai turunan dari kebiasaannya 

dengan kelompok sosial mereka. Lifestyle sendiri memiliki cakupan yang sangat 

luas mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, sampai dengan 

cara mereka memilih hiburan dalam kehidupannya. Sejatinya lifestyle sendiri 

dipengaruhi oleh berbagai factor baik internal maupun eksternal dari suatu 

kelompok sosial, namun hal yang paling menentukan terletak pada kondisi ekonomi 

dari mayoritas anggota suatu kelompok sosial itu sendiri. 

 Seperti yang telah disebutkan dalam beberapa paragraf sebelumnya di mana 

faktor kondisi ekonomi merupakan hal yang paling menentukan lifestyle atau gaya 

hidup sebuah kelompok sosial. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi turut berdampak 

pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sendiri menjadi 

dorongan utama bagi masyarakat untuk lebih menggunakan uang mereka dalam hal 

memenuhi kebutuhan lifestyle, yang sejatinya dapat dikategorikan sebagai 

kebutuhan sekunder maupun tersier. 

 Berdasarkan artikel berjudul “Welcome Leisure Economy” pada website 

www.sindonews.com yang terbit pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 10:18 WIB, 

Yuswohady sebagai Managing Partner sekaligus Inventure dari 

www.yuswohady.com mengatakan bahwa pola konsumsi masyarakat telah berubah 

dari goods based consumption atau dapat dikatakan sebagai barang-barang yang 

tahan lama seperti mobil, gadget, baju, dan lain-lain menjadi experience based 
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consumption. Experience based consumption sendiri merupakan pola konsumsi 

masyarakat yang lebih mengutamakan pengalam serta memori yang mereka 

dapatkan ketimbang suatu barang atau produk. Beberapa contoh dari experience 

based consumption sendiri adalah liburan, travelling, menonton konser music atau 

teater, menonton bioskop, karoke, maupun pergi ke suatu café atau restoran. 

Perubahan pola konsumsi tersebut tidak hanya berlaku pada kota-kota besar di 

Indonesia, namun serentak terhadap seluruh masyarakat daerah Indonesia. 

 Dengan adanya perubahan pola konsumsi tersebut, maka industri yang 

sejatinya tergolong menjadi experienced based consumption sendiri juga turut 

berkembang dengan pesat salah satunya adalah industri kopi. Industri kopi sendiri 

menjadi salah satu penikmat atas perubahan gaya hidup serta peningkatan status 

ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana tidak pada masa kini berbagai 

kedai kopi dapat dengan mudah kita temui tentunya dengan berbagai jenis dan cita 

rasa. Kopi sangat melekat pada masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu 

kebutuhan non primer yang dianggap sebagai salah satu bagian dari kebutuhan 

primer oleh masyarakat. Hal ini dapat dengan mudah kita interpretasikan dengan 

banyaknya penjual kopi keliling yang siap sedia menyajikan kopi cepat saji atau 

sachet, hingga kedai kopi kelas premium yang dengan mudah dapat kita temui di 

pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu penggambaran mengenai kelekatan kopi 

dengan masayrakat juga dapat kita lihat melalui media yang sejatinya merupakan 

cermin atas fenomena dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Media 

menggambarkan kopi sebagai salah satu hal utama yang penting untuk memulai 

serta menemani hari-hari seseorang. Dengan adanya peningkatan pendapatan per 
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kapita tersebut maka masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki dana lebih untuk 

dibelanjakan kini memiliki dana lebih tersebut. Dengan meningkatnya daya beli 

maka masyarakat yang baru saja ‘naik kelas’ secara status ekonomi tersebut 

mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang mereka anggap primer, padahal 

sesungguhnya bukan yaitu kopi. Selain adanya dana yang lebih munculnya film-

film serta berbagai artikel dan blogger mengenai perkopian di Indonesia juga turut 

menciptakan fenomena di kalangan masyarakat. Fenomena yang dimaksud adalah 

kelompok masyarakat yang tadinya bukan penikmat kopi menjadi penikmat kopi 

sebagai akibat dari adanya rasa pengikutan arus fenomena yang ada di masyarakat. 

 Budaya hidup digital yang tengah merambah kehidupan masyarakat 

Indonesia sendiri juga turut mendukung peningkatan yang terjadi pada sektor 

industri internet di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet yang terus 

meningkat juga tidak terlepas dari kemampuan masyarakat Indonesia untuk 

mengakses internet berbayar melalui penyedia layanan telekomunikasi. Media 

sosial menjadi salah satu tujuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan 

internet, sebut saja seperti Facebook, Instagram, Twitter dan berbagai media sosial 

lainnya sudah melekat pada kehidupan sehari-hari mereka. Tingginya antusiasme 

serta pengunaan media sosial di Indonesia sendiri dimanfaatkan oleh berbagai 

brand untuk mempromosikan produk yang mereka tawarkan, tentunya dengan 

berbagai tujuan yang sesuai dengan target market mereka. 

Sebagai salah satu brand penyedia kopi premium, Starbucks tentunya turut 

menikmati hasil manis dari adanya peningkatan kelas masyarakat serta fenomena 

kopi tersebut. Perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat tersebut 
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berdiri pada tahun 1971 dan hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2002. 

Layaknya setiap fenomena tentu terdapat sisi negatif atas meningkatnya masyarakat 

yang mengkonsumsi kopi, yaitu semakin bertambahnya jumlah kompetitor. 

Meskipun Starbucks merupakan salah satu “pemain” yang cukup lama dalam 

perindustrian kopi di Indonesia, namun munculnya berbagai kedai kopi juga turut 

megurangi pangsa pasar Starbucks. Sebut saja beberapa brand kopi yang 

menyajikan kopi mereka secara menarik dengan nama brand yang kekinan serta 

dengan harga yang pas bagi kalangan menengah.  

Tentunya sebagai pemain terkuat dalam industri kopi Starbucks tidak 

tinggal diam ketika “sinarnya” mulai teredupkan oleh berbagai brand kopi lain. 

Dengan strategi digital marketing yang matang dan unik terutama melalui media 

sosial, Starbucks mencoba untuk meraih kembali pangsa pasar mereka yang telah 

“termakan” oleh brand kopi lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut Starbucks 

mencoba untuk meningkatkan brand engagement dalam benak masayarakat 

Indonesia, sehingga mereka dapat tetap unggul ditengah persaingan industri kopi 

yang ketat dan ramai ini. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai peserta dalam pelaksanaan magang adalah: 

1. Mempelajari bagaimana penyusunan komunikasi dari sebuah kampanye 

marketing dari tahap awal hingga akhir. 

2. Mengetahui cara pengaplikasian visi dan misi sebuah perusahaan dalam 

setiap langkah marketing yang mereka laksanakan. 
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1.3 Ruang Lingkup & Batasan 

Dalam kesempatan ini pemagang ditempatkan pada divisi komunikasi 

marketing dari Starbucks Indonesia yang merupakan bagian dari PT. Sari Coffee 

Indonesia. Divisi komunikasi marketing dari Starbucks Indonesia sendiri bertugas 

untuk menajalankan semua hal yang berkaitan dengan pemasaran dari produk 

Starbucks Indonesia, serta kampanye marketing yang ada. 

Adapun batasan pemagang adalah dalam membantu penyusunan serta 

pelaksanaan acara yang terdapat pada kampanye marketing Starbucks Indonesia, 

yang masih menjadi tanggung jawab dari divisi komunikasi marketing. 

 

1.4 Lokasi & Waktu Magang 

 Pemagang melaksanakan program magang pada PT. Sari Coffee Indonesia, 

yang berlokasi pada lantai 27 gedung Sahid Sudirman Center yang terletak di Jalan 

Jendral Sudirman Kavling 86, Jakarta Pusat. Sedangkan waktu magang dilakukan 

dalam kurun waktu 4 bulan dimulai pada 5 Agustus 2019 hingga 5 Desember 2019. 

 

 
 

Gambar 1.1 Lobby Dari Kantor Pusat PT. Sari Coffee Indonesia 
Sumber : Foto Pemagang 


