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1.1  Permasalahan Penelitian 

Teknologi memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-

hari, karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi banyak bermunculan 

budaya baru yang ada di masyarakat terhadap pola hidup, pola pikir, pola 

berkomunikasi, bersosialisasi dan lainnya. Perkembangan teknologi 

berdampak kepada pola hidup masyarakat seperti hedonisme, konsumtif dan 

lainnya. Teknologi sudah menjadi kebutuhan primer, banyak orang yang tidak 

terlepas dari smartphone dan internet yang mereka miliki setiap harinya. 

Pengguna internet setiap tahunnya terus meningkat tidak hanya di kota besar 

di Indonesia namun sampai dengan pelosok daerah teknologi juga berdampak 

bagi kehidupan masyarakat di pelosok. Kompas (2016) mengatakan bahwa, 

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan survei 

penetrasi terhadap perilaku pengguna internet di Indonesia. Dari hasil survei 

tersebut menunjukkan bahwa satu sampai dengan tiga jam rata-rata 

penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia dengan persentasenya 

43.89%, untuk pengguna yang mengakses internet selama 4 sampai dengan 

tujuh jam persentasenya adalah 29.63% dan untuk pengguna internet yang 

mengakses lebih dari tujuh jam persentasenya adalah 26.48%. Jumlah 

pengguna internet yang sangat tinggi di Indonesia membuat banyak 

perusahaan yang mulai beralih dari penjualan dan pemasaran yang tradisional 
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menjadi modern dengan adanya teknologi. Contohnya yang awalnya hanya 

mempunyai toko offline, ketika perkembangan teknologi semakin mudah di 

akses, banyak yang beralih ke online atau menambah tokonya di online.  

Seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia di tahun 2017, dari hasil penelitian 

lembaga survei Nielsen yang mengatakan bahwa banyak sekali saat ini 

department store yang tutup karena masyarakat beralih berbelanja online. 

Memanfaatkan teknologi yang sangat mempermudah masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari membuat banyak brand baru bermunculan karena 

perkembangan teknologi ini, banyak brand yang berinovasi mengembangkan 

bisnisnya dengan menggunakan internet sebagai media pemasaran dan 

penjualan mereka sedangkan brand yang tidak berinovasi dengan teknologi 

akan tertinggal dan kalah saing dengan brand baru yang banyak bermunculan. 

Perusahaan juga mulai beralih ke media sosial dengan menggunakan google, 

instagram dan facebook ads untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan promosi 

yang mereka buat. Karena saat ini masyarakat banyak sekali menghabiskan 

waktu dengan smartphone baik itu untuk bekerja, mencari hiburan, mencari 

informasi atau hanya sekedar mengisi waktu luang saja.  

Media sosial atau yang disebut dengan media baru banyak digunakan oleh 

perusahaan karena kelebihannya yaitu terdapat search engine pada media 

sosial sehingga perusahaan dengan mudah mengetahui apa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dan karakteristik masyarakat yang seperti apa, membantu 

untuk mendapatkan pelanggan baru khususnya generasi milenial, sangat 

mudah dan cepat untuk menyebarkan informasi, membantu untuk membangun 

hubungan yang baik dengan pelanggan melalui fitur chat ataupun kolom 
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komentar, media sosial juga membantu sebuah perusahaan dengan mudah 

melihat pesaing mereka dan yang terakhir adalah iklan pada media sosial 

sangat efektif dalam meningkatkan brand awareness dari suatu produk. 

Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Katadata (2019) mengatakan 

bahwa, jumlah pengguna smartphone naik sebesar 2% dari tahun sebelumnya 

dari 28% penduduk Indonesia menjadi 30%. Terdapat beberapa contoh 

applikasi yang berkembang diantaranya adalah seperti e-commerce 

(Tokopedia, Shopee, Buka Lapak dan lainnya). Setiap tahunnya pengguna 

smartphone naik bisa dilihat siapa saja, dimana saja dan golongan umur 

berapa pun saat ini pasti mempunyai smartphone. Baik itu anak kecil, orang 

dewasa dan orang tua. Smartphone juga sangat mudah dijangkau karena harga 

yang ditawarkan saat ini sangat terjangkau, dengan budget berapa saja bisa 

siapapun dapat mempunyai smartphone.  

Pengunaan smartphone di Indonesia yang tergolong tinggi, sehingga 

banyak sekali masyarakat yang mulai beralih berbelanja di dunia online. 

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia (2019), prediksi McKinsey pada tahun 

2020, masyarakat yang berbelanja online bisa mencapai 910 T, McKinsey 

memprediksi masyarakat yang berbelanja online akan meningkat menjadi 

83% dari total keseluruhan penguna internet dan Iprice (2019) menjelaskan 

jumlah E-Commerce yang aktif di Indonesia saat ini sebanyak adalah 

sebanyak 47. Dari data tersebut memang benar adanya bisa dilihat banyak 

sekali brand baru yang muncul, terutama brand-brand lokal dengan kualitas 

yang bagus, beberapa brand penjualannya bahkan bisa sampai keluar negeri 

karena adanya media sosial, sehingga orang bisa terhubung dimana pun. 
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Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi membuat masyarakat 

menjadi lebih konsumtif dibandingkan sebelumnya, karena mudah dalam 

memperoleh apapun saat ini, hanya dalam waktu singkat dan tidak perlu 

membutuhkan usaha yang besar, barang yang kita inginkan bisa langsung kita 

dapatkan dengan mudahnya, baik dalam bidang jasa, barang dan lainnya. 

Berbelanja bisa dilakukan dimana saja, karena semua kebutuhan sudah 

tersedia melalui aplikasi online. Perusahaan melihat hal ini menjadi sesuatu 

kesempatan bagi mereka untuk beralih melakukan pemasaran secara online 

dengan menggunakan applikasi dan media sosial sebagai media promosi 

mereka.  

Media sosial juga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 

perilaku konsumtif, banyak orang berlomba – lomba untuk membuat konten di 

media sosial supaya dilihat oleh masyarakat. Media sosial saat ini merupakan 

aktualisasi dari diri seseorang, apa yang mereka lakukan di posting melalui 

media sosial supaya orang melihat. Contoh beberapa perilaku konsumtif 

seperti postingan makanan dan liburan di tempat mewah, unboxing barang 

belanjaan yang di beli dan lain hal. Media sosial menyebabkan suatu 

perubahan baru di bidang komunikasi, tidak ada batasan lagi di antara satu 

orang dengan orang lainnya di dalam masyarakat. Semua orang dengan 

mudahnya dapat mengakses dan melihat aktivitas yang dilakukan oleh siapa 

saja melalui media sosial, baik orang yang dikenal maupun tidak. Bahkan kita 

bisa melihat aktivitas dari fans atau orang yang kita sukai. Privasi bukan 

menjadi suatu hal yang penting lagi sejak adanya media sosial. Terkadang kita 

menjadi seakan-akan mengenal orang tersebut melalui postingan-postingan 
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yang mereka buat dengan melihat aktivitas yang dilakukan melalui media 

sosial. Padahal pada kenyataannya belum tentu kita kenal orang tersebut dan 

kita juga belom pernah bertemu sama sekali.  

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya banyak 

menggunakan internet. Detik.com (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan 

data dari We Are Social, terdapat sebanyak 175,4 juta masyarakat 

menggunakan internet di Indonesia. Dalam data tersebut dikatakan bahwa 

terjadi peningkatan sebanyak 17%, atau sebanyak 25 juta pengguna yang 

menggunakan internet di seluruh Indonesia dari tahun sebelumnya. Dari data 

tersebut terlihat bahwa sebanyak 160 juta masyarakat Indonesia aktif dalam 

menggunakan media sosial dan media sosial yang paling diminati oleh 

masyarakat Indonesia adalah Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, 

Twitter.  

Menurut survei Katadata (2020) alasan masyarakat Indonesia dalam 

menggunakan media sosial adalah untuk mengisi waktu luang, berjejaring 

dengan orang lain, mencari konten hiburan, membagikan foto dan video dan 

faktor terakhir karena banyak orang disekitarnya yang telah menggunakan 

applikasi tersebut. Media sosial sudah sangat melekat bagi masyarakat di 

Indonesia dari semua umur dan semua segmen. Contohnya adalah ketika 

berkumpul suatu keluarga di dalam sebuah restoran, keluarga tersebut asik 

bermain dengan gadgetnya masing-masing padahal seharusnya sebagai 

keluarga saling berkomunikasi, begitu pula ketika seorang sahabat berkumpul 

masing-masing saling bermain gadget dan sibuk dengan dunianya sendiri. 
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Indonesia merupakan negara keempat dengan pengguna media sosial yang 

terbanyak di seluruh dunia.  

Dari data yang dipaparkan diatas tidak mengherankan perilaku 

konsumtif di Indonesia sangat meningkat, sejajar dengan kenaikan 

penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Karena dengan adanya 

perkembangan teknologi, internet dan akses cepat. Semuanya semakin mudah 

dalam hal melakukan transaksi barang dan jasa, semua dilakukan dengan one 

klik, barang dan jasa yang dipilih oleh masyarakat bisa langsung mereka 

gunakan saat itu juga. Kebiasaan seperti ini menjadikan semuanya serba 

instant.   

Media sosial juga dapat menyebabkan perilaku konsumtif, sehingga 

banyak sekali brand dan produk yang menawarkan dan mempromosikan 

produknya di media sosial, karena mereka melihat penggunaan media sosial di 

kalangan masyarakat Indonesia sangat tinggi. Bisa dilihat dari akun instagram 

Tokopedia sendiri memiliki seratus ribu followers.  Media sosial memiliki 

banyak manfaat untuk berkomunikasi, tempat berbagi foto, tempat mencari 

teman yang sudah lama tidak bertemu dan tempat untuk melakukan promosi.  

Berdasarkan CNBC Indonesia (2019) Brand memiliki opsi untuk 

melakukan pemasaran atau untuk mendapatkan awareness dari masyarakat 

salah satu nya adalah melakukan endorse, paid promote, instagram dan 

facebook advertising dan lainnya. Kriteria endorse dibagi menjadi tiga jenis 

nano, micro dan macro influencer. Nano adalah yang memiliki ribuan 

followers dan tarif yang ditawarkan adalah satu juta – satu setengah juta, 

micro adalah influencer dengan raturan ribu followers dan tarifnya adalah dua 
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juta yang terakhir adalah macro, influencer dengan jutaan followers dan 

tarifnya bisa mencapai enam juta keatas. Namun Brand juga harus melakukan 

seleksi dalam memilih influencer, apakah kriteria, target market dan 

personality dari influencer yang dipilih sesuai dengan apa yang brand 

Inginkan. Influencer diminati karena secara tidak sadar masyarakat di 

paparkan secara berulang-ulang mengenai produk / jasa yang sedang mereka 

tawarkan, sehingga secara tidak langsung banyak masyarakat yang tertarik 

dan melakukan pembelian secara impulsive. Karena belum tentu apa yang 

ditawarkan oleh Influencer, merupakan hal yang dicari atau dibutuhkan oleh 

masyarakat.  

Hampir semua brand di Indonesia saat ini sudah menggunakan media 

sosial sebagai alat promosi mereka. bisa dilihat dari brand besar seperti 

Unilever, Tokopedia, Nestle dan lainnya memiliki jumlah followers yang 

sangat banyak pada akun instagram mereka. Para brand besar membuat 

gambar dan video semenarik mungkin supaya masyarakat menjadi sangat 

antusias ketika melihat postingannya. Jadi saat ini pemilihan strategi dalam 

endorsement dan strategi di media sosial terutama instagram sangat 

menentukan omzet penjualan dari brand. 

Detik.com (2018) bahwa, kaum milenial atau biasa disebut dengan 

generasi Z saat ini sangat diperhitungkan karena menjadi sangat “powerful” 

dari sisi baik ekonomi, bisnis dan politik. Karena jumlahnya cukup banyak 

yaitu delapan puluh juta atau sepertiga jumlah penduduk Indonesia. Generasi 

milenial lebih powerful karena mereka lebih mudah mengakses segala bentuk 

informasi dan teknologi dibandingkan dengan masyarakat yang sudah 



 
 

8 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

berumur, pengaruh karena hubungan pertemanan juga dapat membuat 

generasi ini sangat berpengaruh.   

Berdasarkan Data Kumparan (2018), generasi Z merupakan generasi 

yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2007, generasi ini merupakan 

generasi yang tidak bisa hidup tanpa smartphone dan internet. Generasi Z 

dibagi menjadi dua kategori yaitu gen z me dan gen z we. Gen Z Me adalah 

orang yang memiliki hobi foto selfie dari semua tempat dan apapun yang 

mereka kunjungi sedangkan gen z we adalah orang yang memiliki sebuah misi 

besar di dalam hidup. Karena generasi z memiliki kecenderungan hobi 

berfoto. Kesempatan itu dilirik oleh berbagai vendor dalam menjalani bisnis 

mereka. Generasi Z adalah generasi yang paling pertama yang menggunakan 

internet dan sudah mengenal teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang 

paham akan teknologi, flesibel, cerdas, toleran terhadap perbedaan budaya. 

Generasi ini merupakan generasi yang saling terhubung satu sama lain melalui 

dunia virtual, walaupun generasi ini senang dengan sesuatu yang instan dan 

kurang peka mengenai privasi karena generasi ini mempublikasikan 

kehidupannya pada media sosial (Rastati, 2018). Dikutip dari Schiffman 

(2015, h.238), menyatakan bahwa generasi z adalah highly “connected”, 

having had lifelong exposure to and use of communication and media 

technology like the internet, instant messaging, text messaging and mobile 

phones. 

Perkembangan teknologi terutama yang dibahas disini adalah media 

sosial, Haluu melihat hal tersebut sebagai suatu kesempatan untuk dapat 

menjangkau generasi milenial melalui media sosial yang mereka miliki, 
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mempromosikan apa itu Haluu melalui media sosial, dengan menggunakan 

berbagai strategi agar masyarakat yang melihat media sosial Haluu menjadi 

tertarik untuk datang ke Haluu. Karena Haluu melihat bahwa media sosial 

memiliki pengaruh dan potensi yang sangat besar. Dikarenakan word of mouth 

pada media sosial melalui influencer bisa menjangkau banyak segmen dan 

target market sesuai dengan followers yang dimiliki.  Haluu melihat ini 

merupakan suatu kesempatan bagi mereka untuk membuat suatu photo 

exhibition dengan menggunakan media sosial sebagai media promosi mereka.  

Lifepal (2019) mengatakan, Belakangan ini, banyak berjamuran wisata 

foto khususnya di Jakarta, para vendor atau pemegang modal melihat ini 

sebagai kesempatan bagi mereka untuk meraup keuntungan yang besar dari 

budaya generasi z saat ini. Wisata foto ini cukup terjangkau bagi kaum 

milenial, hanya dengan seratus ribu, mereka dapat menikmati spot foto yang 

unik. Wisata foto sangat digemari oleh masyrakat, karena banyak orang yang 

berlomba-lomba untuk memposting foto yang paling bagus di media sosial, 

masyarakat menjadi haus akan konten untuk media sosial mereka.  

Wisata foto ini banyak dilirik oleh berbagai vendor karena melihat 

antusias dan kebiasaan baru kaum milenial, karena mereka rela mengeluarkan 

uang demi berfoto, atau pergi ke suatu tempat yang jauh hanya untuk 

mendapatkan foto yang maksimal dan bagus agar ketika di upload ke media 

sosial. Wisata foto ini cukup berjamur seiring dengan berkembanganya media 

sosial banyak tempat seperti restoran, cafe atau tempat wisata yang membuat 

hal ini.   
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Wisata foto dengan tema exhibition yang belakangan paling diminati oleh 

generasi z yaitu Haluu World, Museum Macan, House of Sweets, Museum 

Moja dan Moto-moto. Para generasi z rela mengeluarkan sejumlah uang hanya 

untuk berfoto di spot yang unik. Namun dari keenam wisata foto ini yang 

cukup menarik perhatian peneliti adalah Haluu World, karena Haluu World 

tidak hanya menjual dan menampilkan spot foto, namun terdapat sponsor – 

sponsor yang diselipkan dari berbagai brand besar pada spot foto tersebut, 

dimulai dari Tokopedia, Sasa, Unilever, Pepsodent, Bridestory, Indofood, 

Bank Mandiri, Magnum, Malkis dan berbagai brand besar lainnya.  

Haluu World menggunakan strategi untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap brand yang bekerjasama dengan Haluu World. Pada 

awalnya Haluu melihat ini menjadi sebagai sebuah peluang bisnis, karena 

melihat bahwa kencenderungan masyarakat saat ini suka mencari spot foto 

yang bagus untuk di upload pada media sosial mereka, adanya suatu 

kebiasaan baru yang ditimbulkan oleh generasi milenial melalui media sosial 

dengan adanya wisata foto ini. Haluu juga melihat bahwa seseorang akan 

merasa sangat tertinggal dan memiliki ketakutan apabila teman atau 

kerabatnya sudah terlebih dahulu pergi ke suatu wisata foto yang sedang 

ngetren.   

 Melihat peluang ini, Haluu tidak menjadikan spot foto hanya sebagai 

objek tetapi menyelipkan pesan awareness dari brand – brand besar tersebut 

ke dalam booth yang mereka buat. Media sosial yang Haluu gunakan juga 

sangat kuat karena memiliki base followers dengan target kaum milenial, 

menggunakan berbagai influencer sebagai pendorong untuk mempromosikan 
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wisata foto Haluu World. Mengadakan giveaway dan Haluu juga selalu 

membuat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat atau bisa 

disebut Haluu selalu menghadirkan sesuatu yang dapat membuat orang kaget.   

Pada awalnya Haluu membuat Exhibition di Plaza Indonesia, yang 

bertujuan bahwa kaum milenial saat ini suka pergi ke mall dan berfoto. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak brand yang mencari Haluu 

untuk mengajak bekerjasama dalam membuat booth yang tujuannya adalah 

untuk mendapatkan awareness dari masyarakat melalui pesan yang 

disampaikan di booth yang dibangun oleh Haluu. Brand besar juga tertarik 

untuk dipromosikan melalui akun media sosial Haluu, karena mereka melihat 

target marketnya sesuai dengan kriteria brand. Haluu menjadi wadah bagi 

para brand untuk membuat kampanye awareness yang menarik dan unik. 

Brand juga melihat Haluu sebagai suatu media promosi dan sesuatu cara 

marketing yang baru, dan unik yang belum pernah ada sebelumnya.  
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Gambar 1.1 

Booth Brand yang Dibuat oleh Haluu World 

Sumber: diambil dari https://www.haluuworld.com 

 

1.2  Fokus Penelitian  

Strategi marketing komunikasi yang dilakukan oleh Haluu world terhadap end 

customer dan business to business. Peneliti tertarik untuk meneliti strategi 

marketing komunikasi dari Haluu karena Haluu merupakan vendor atau 

perusahaan yang pertama kali membuat booth exhibition ini menjadi sebuah 

wisata foto yang sangat viral. Pada awal pembukaan Haluu world, masyarakat rela 

untuk mengantri berjam-jam demi untuk masuk ke booth exhibition dan berfoto. 

Banyak yang melihat bahwa Haluu merupakan suatu booth exhibition yang unik, 

banyak sekali perusahaan dan vendor berlomba-lomba untuk membuat konsep 

wisata foto seperti Haluu. Contoh kompetitornya adalah Motto-Motto, Museum 

Macan dan lainnya, namun peminatnya tidak sebanyak dari Haluu world dan 

vendor-vendor tersebut juga tidak melakukan kerjasama dengan brand –brand 

besar seperti Unilever, Tokopedia, Sasa, Bride Story, Indomie dan lainnya.  

Haluu melihat photo exhibition ini sebagai suatu peluang dimana ketika 

pengunjung datang tidak hanya berfoto di spot yang menarik tetapi juga beberapa 

brand bisa menyelipkan pesan yang ingin mereka sampaikan dan mendapatkan 

awareness dari pengunjung yang datang ke Haluu secara tidak langsung. Peneliti 

melihat ini sebagai suatu yang menarik untuk diteliti apa yang membuat 
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masyarakat mau mengantri berjam-jam hanya untuk berfoto di Haluu walaupun 

harus membayar tiket ketika masuk kedalam Haluu, kompetitor dari Haluu 

melakukan hal yang sejenis yaitu wisata foto peminatnya tidak sebanyak dari 

yang telah dilakukan oleh Haluu.   

Pada awal Haluu berdiri, Haluu mencari banyak sekali brand-brand untuk 

diajak untuk bekerjasama di booth exhibition yang mereka adakan pada tahun 

2018. Namun saat ini brand – brand besar yang datang menghampiri Haluu 

World untuk dibuatkan konsep, ide, jasa media sosial dan kontraktor booth 

mereka. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana strategi marketing 

Haluu terhadap brand, apa yang membuat brand bisa mempercayakan instalasi 

booth dan media sosialnya terhadap Haluu dan strategi marketing Haluu terhadap 

pengunjung, hal apa yang membuat pengunjung menjadi tertarik untuk datang ke 

Haluu.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi marketing komunikasi pengunaan media sosial Haluu 

World terhadap business to business dan end customer. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Semua bentuk kerjasama serta publikasi Haluu World merupakan strategi 

marketing komunikasi yang dilakukan oleh perusahaannya. Oleh karena hal 

tersebut penelitian memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1.4.1 Secara sosial, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dalam 

menganalisa strategi komunikasi dari suatu perusahaan melalui strategi 

marketing dengan cara yang unik dan baru. 

1.4.2 Secara ilmiah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian sebelumnya yang ingin mengkaji mengenai strategi komunikasi 

marketing perusahaan.  

 

1.5 Signifikansi Penelitian  

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana strategi komunikasi dari 

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang booth exhibition atau yang 

disebut dengan wisata foto. Peneliti ingin melihat apa yang membuat daya 

tarik pengunjung untuk datang bahkan rela untuk mengantri hinga berjam-jam 

maupun brand yang bekerjasama dengan Haluu, baik di dalam booth 

exhibition maupun di luar dari booth exhibition tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


