
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) terkini sudah tidak 

perlu lagi diragukan pesatnya. Nana Syaodih S. (1997) menyatakan bahwa manusia 

sudah menggunakan teknologi dari dahulu kala. Dahulu manusia membuat api 

menggunakan batu dan kayu dimana itu adalah teknologi dalam membuat api pada 

jamannya, tetapi bentuk teknologi yang mereka gunakan pada jamannya adalah 

teknologi yang masih sederhana. Jelas terlihat pada jaman ini bahwa teknologi yang 

masih sederhana itu sudah tidak ada lagi dan telah tergantikan oleh teknologi yang 

lebih maju dan lebih modern. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat 

kini, teknologi semakin mempermudah hidup manusia, baik tua maupun muda.  

 Dalam perkembangan teknologi yang pesat ini lahirlah Internet. Howard, 

Raine, dan Jones (2002) berpendapat bahwa dengan tingkat pertumbuhan manusia 

yang sangat pesat, internet menjadi sebuah sarana komunikasi dan tempat 

pengumpulan data informasi memiliki peranan yang penting dalam hidup manusia. 

Lahirnya sebuah Internet membuat manusia semakin mudah dalam mengelola dan 

menemukan informasi tanpa adanya hambatan waktu ataupun tempat.  

 Hasil data Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 

dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) terlihat bahwa 



 

 

pengguna internet di Indonesia sebesar 64,8% dari total penduduk di Indonesia yang 

sebanyak 264,16 juta orang. Dan hasilnya ada sebanyak 171,17 juta jiwa pengguna 

internet di Indonesia. Setiap tahun, angka ini selalu meningkat. Terbukti dari data 

Hasil Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017 dari Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) itu sebesar 54,68% dari total 262 

juta jiwa yang berarti 143,26 juta jiwa pengguna Internet di Indonesia tahun lalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hasil Survey Penetrasi Pengguna Internet 2018 
Sumber : www.apjii.or.id 
 

 Dengan kesempatan ini, banyak sekali perusahaan ataupun perorangan yang 

memanfaatkan media sosial dengan membangun sebuah komunitas, branding dan lain 

sebagainya yang berbasis Internet (Online).  

“Over the years, several organizations doing business through the Internet have 
come out with their own set of unique propositions to succeed in internet 
business.”(Balasubramaniam, 2000, h.55-69) 

 

Mahadevan Balasubramaniam menyatakan bahwa sudah beberapa tahun organisasi-

organisasi melaksanakan bisnis melalui internet dengan memperlihatkan keunikan 



 

 

dari organisasi tersebut agar sukses dalam bisnis internet. Banyak perusahaan yang 

berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka secara online 

dengan melakukan berbagai macam digital marketing melalui media sosial.  

“Understanding Digital Marketing declares on its cover that it will 'demonstrate, 
in a practical and comprehensive way, how to harness the power of digital media 
and use it to achieve the utmost success in business, now and in the future.” (Neil, 
2009, h.384) 
 

 Morris Neil menyatakan bahwa digital marketing adalah sebuah demonstrasi 

praktikal atau secara komprehensif untuk memanfaatkan kekuatan dari digital media 

dan menggunakannya untuk mencapai kesuksesan di dunia bisnis, sekarang dan di 

masa depan. Sehingga untuk memaksimalkan digital marketing yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan, perusahaan membuat sebuah media sosial guna dalam 

melaksanakan digital marketing perusahaan.  

“We develop and describe a framework for research in digital marketing that 
highlights the touchpoints in the marketing process as well as in 
the marketing strategy process where digital technologies are having and will 
have a significant impact.” (Kannan, 2017, h.22) 

 

Kannan berpendapat bahwa dengan mengembangkan framework di digital 

marketing dalam menjalankan proses marketing maka akan mendapatkan dampak 

yang signifikan. Oleh sebab itu, segala usaha ataupun kegiatan pemasaran yang 

dilakukan sebuah perusahaan melalui digital yakni media sosial akan dapat dilihat 

dan dinilai secara langsung oleh para pengguna media sosial. 

 Salah satu aspek yang penting dari digital marketing media sosial yakni 

content marketing.  



 

 

“Pemasaran konten adalah pendekatan pemasaran yang mencakup menciptakan, 
memilih, membagi, dan memperbesar konten yang menarik, relevan dan berguna 
untuk kelompok khalayak yang jelas demi menciptakan percakapan tentang 
kontennya.” (Kotler, Kartajaya dan Setiawan, 2019, h.119) 
 

Sesuai dengan pendapat Kotler, Kartajaya dan Setiawan bahwa content 

marketing adalah bentuk pemasaran dalam menciptakan sebuah konten yang dapat 

menarik perhatian konsumen, dimana konten tersebut diharapkan dapat berguna dan 

relevan dengan konsumen sehingga konsumen akan menciptakan sebuah percakapan 

tentang konten tersebut. Dengan tingginya persaingan yang terjadi dalam media 

sosial ini, diharuskannya sebuah perusahaan memiliki sebuah konten yang menarik 

dan akan selalu dilihat oleh konsumen. Konten yang dihasilkan harus bisa 

memperlihatkan jati diri sebuah perusahaan serta menyampaikan apa pesan dari 

perusahaan tersebut. 

 Rebecca (2012) beranggapan bahwa content marketing dapat membantu 

brand untuk memperkenalkan suatu brand melalui konten yang dihasilkan brand 

tersebut. Content marketing dapat membangun sebuah kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan, kewenangan, kredibilitas, loyalitas, dan keaslian dari 

perusahaan tersebut.  

 Seseorang yang bertugas dalam menyusun content marketing ini disebut 

content creator. Ryan dan Jones (2009) berpendapat bahwa mengontrol seluruh 

konten yang akan dibuat dalam media sosial adalah sebuah tantangan untuk pemasar, 

karena segala bentuk konten akan menjadi sebuah reputasi perusahaan yang 

berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga dalam mengelola 



 

 

sebuah konten, maka dibutuhkannya keahlian dan kreativitas untuk dapat 

menghasilkan konten yang menarik dan relevan bagi audience.  

 Adapun media sosial yang bernama Instagram. Menurut data yang telah 

diriset oleh TechCrunch (2018) bahwa data pengguna instagram pada bulan Juni 

2018 sudah mencapai 1 milyar di seluruh dunia. Mohammed (2005) berpendapat 

bahwa internet marketing dapat menjadi sebuah proses pemasaran dalam 

meningkatkan dan mempertahankan hubungan antar pelanggan melalui segala 

aktivitas digital. Instagram menjadi sebuah sarana media sosial seseorang dalam 

membentuk dan mengolah sebuah informasi dalam bentuk gambar ataupun video. 

Sehingga banyaknya perusahaan yang menggunakan Instagram sebagai wadah untuk 

didistribusikannya konten-konten yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

 Hal ini juga berlaku untuk sebuah perusahaan yang berbentuk komunitas 

bernama The Entrepreneur Society yang di bawah naungan PT Multi Karya Berkat. 

Karena melihat tingginya perkembangan kewirausahaan pada saat ini, membuat Pak 

Klemens ingin mengembangkan The Entrepreneur Society untuk dapat menjadi 

sebuah komunitas para pengusaha untuk memajukan dan menyejahterakan 

masyarakat Indonesia melalui pergerakan kewirausahaan. Disamping menjadi sebuah 

komunitas, The Entrepreneur Society juga berharap dapat menjadi wadah setiap para 

pengusaha agar dapat mengembangkan dan menjalani usahanya dengan baik. Oleh 

karena itu, The Entrepreneur Society ingin aktif dalam Instagram supaya dapat 



 

 

menjangkau pengusaha-pengusaha di Indonesia tanpa adanya hambatan jarak dan 

waktu. 

The Entrepreneur Society pun membuat akun Instagram-nya pada tahun 2018. 

Instagram The Entrepreneur Society ini berisikan konten tentang pebisnis. Seperti 

motivasi untuk para pebisnis, tips dan trik dalam berbisnis, kisah-kisah sukses, dan 

sebagainya. Sehingga dari isi konten tersebut tentu dapat menarik para target 

audiencenya yaitu para pebisnis yang mau memulai atau sedang menjalani bisnisnya. 

The Entrepreneurship Society berharap bahwa melalui media sosial Instagram-nya 

tersebut dapat membantu dan menumbuhkan rasa berani untuk memulai suatu bisnis. 

Sehingga The Entrepreneur Society selalu menjaga dan menyusun konten dengan 

sangat seksama dan sangat detail. 

1.2 Tujuan Magang 

 Adapun tujuan pemagang selama proses magang di The Entrepreneur Society 

ini diantaranya adalah : 

1. Menerapkan konsep content marketing The Entrepreneur Society yang membawa 

dampak positif. 

2. Memamparkan aktivitas content marketing The Entrepreneurs Society dalam 

meningkatkan semangat UMKM 

1.3 Ruang Lingkup dan Bahasan 



 

 

 Selama proses magang yang berjalan 6 bulan, penulis ditempatkan pada divisi 

social media sebagai content creator dimana penulis ditugaskan untuk membantu tim 

dalam membuat sebuah konten di Instagram yang tepat. Pemagang tidak berhenti 

pada pembuatan konten di Instagram saja, tetapi pemagang juga harus menganalisa 

dan mengevaluasi setiap konten yang telah di unggah, apakah tanggapan audience 

terhadap konten tersebut baik dan antusias ataukah cenderung netral atau bahkan 

negatif. Anggota tim divisi content creator berisikan 3 orang dimana tim selalu 

mengadakan waktu untuk brainstorming dan evaluasi setiap 1 minggu 1x. Adapun 

penulis membantu divisi lain dikala terdapatnya sisa waktu yang kosong seperti divisi 

production dimana penulis membantu pengambilan video untuk online class, dan 

divisi copywriting dimana penulis membantu menuliskan sebuah artikel untuk 

disertakan kedalam website The Entrepreneur Society. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pemagang melaksanakan proses magang selama 6 bulan terhitung mulai bulan 

14 Mei 2019 dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadwal kerja yang diberikan 

untuk pemagang yaitu Senin - Jumat dari pukul 10:00-18:00. Lokasi kantor berada di 

Jl. Raya Mangga Besar no. 38 Taman Sari, Jakarta Barat. 

 


