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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak 

di dunia. Pada tahun 2020 ini menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah 

penduduk di Indonesia diproyeksi mencapai 270 juta penduduk (BPS, 2019). 

Termasuk dalam salah satu dari lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak di 

dunia, kesehatan menjadi salah satu bidang penting yang terus diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia. Selain menjadi salah satu negara dengan penduduk 

terbanyak di dunia, saat ini Indonesia dinilai telah memiliki tingkat perkenomian 

yang cukup baik dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Bahkan pada awal 

2020, menurut CNBC secara perekonomian status Indonesia telah diubah dari 

negara berkembang menjadi negara maju (CNBC, 2020). 

Sayangnya meskipun telah dinilai sebagai negara maju oleh negara – negara 

luar, pada kenyataannya masih terdapat masalah – masalah kesehatan penting yang 

tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia. Masalah – masalah seperti tingginya angka 

kematian ibu, penyakit menular seperti tuberkulosis, tingginya kematian bayi, 

gangguan jiwa, serta gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan yang belum 

terselesaikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran 

masyarakat akan kesehatan dan gaya hidup sehat. 

Pada awal tahun 2020 ini muncul sebuah wabah baru yaitu Corona Virus 

2019 (COVID-19) yang dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia “COVID-19 is 
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the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. This new 

virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China, in 

December 2019.”(WHO, 2019) berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui 

bahwa COVID-19 merupakan jenis virus corona terbaru yang mulai menjadi 

sebuah penyakit pada Desember 2019. Kembali dikutip dari Organisasi Kesehatan 

Dunia: 

The disease can spread from person to person through small droplets from the nose or 
mouth which are spread when a person with COVID-19 coughs or exhales. These droplets 
land on objects and surfaces around the person. Other people then catch COVID-19 by 
touching these objects or surfaces, then touching their eyes, nose or mouth. People can 
also catch COVID-19 if they breathe in droplets from a person with COVID-19 who coughs 
out or exhales droplets.(WHO, 2019) 

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa COVID-19 ini dapat menyebar 

melalui cairan batuk. Selain itu ketika orang yang terinfeksi COVID-19 batuk dan 

cairannya menempel pada berbagai benda jika orang yang sehat menyentuh benda 

tersebut maka orang yang sehat bisa saja ikut tertular. Penyakit ini menjadi mudah 

menyebar karena dapat virus menempel benda sehari – hari. 

Mudahnya COVID-19 menyebar menyebabkan kepanikan di seluruh dunia, 

di Indonesia sendiri kepanikan ini juga ikut terjadi karena telah adanya kasus 

penderita penyakit COVID-19. Dikutip berdasarkan Kompas, hingga tanggal 9 

Maret 2020 “Jumlah pasien bertambah, 19 pasien di Indonesia Positif Virus 

Corona”. (Kompas, 2020) Awalnya Indonesia hanya memiliki dua kasus positif 

Corona, namun dalam waktu singkat jumlah ini bertambah menjadi 19 kasus. 

Karena adanya Corona Virus ini masyarakat menjadi sadar akan pentingnya 

menjaga kebersihan tangan dan juga lingkungannya. Produk kesehatan seperti hand 

sanitizer dan juga produk pembersih anti mikroba semakin laris dipasaran akibat 
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masyarakat yang takut dengan mudahnya penyebaran Corona Virus. Melihat 

jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan juga berbagai permasalahan 

kesehatan di Indonesia terutama dengan masuknya Corona Virus di Indonesia dan 

masyarakat yang mencari produk – produk kesehatan seperti cairan pembersih dan 

hand sanitizer maka banyak perusahaan – perusahaan dalam bidang kesehatan yang 

melihat ini sebagai suatu peluang untuk memulai bisnis produk kesehatan di 

Indonesia. 

 

 
Gambar 1.1 Statistik Penjualan Hand Sanitizer di E-Commerce. Sumber: Detik, 2020 

 
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa di Indonesia beberapa 

produk seperti tissue basah dan hand sanitizer meningkat ditengah mudahnya 

penularan Corona Virus. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tissue basah dan 

hand sanitizer dapat membantu mereka terhindar dari Corona Virus. Dikutip dari 

Detik.com pada bulan Februari hingga Maret penjualan hand sanitizer meningkat 

hingga 500% di e-commerce (Detik.com, 2020). Berdasarkan pernyataan dari Detik 
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tersebut diketahui bahwa media penjualan online menjadi sarana utama dalam 

penjualan produk hand sanitizer di tengah wabah Corona ini. Meningkatnya 

ketertarikan masyarakat terhadap hand sanitizer membawa dampak melambungnya 

harga hand sanitizer. Dikutip dari Kompas pada bulan Maret 2020: 

Di salah satu laman komoditas ritel, harga hand sanitizer botol 60 mililiter berkisar Rp 
11.000-Rp 17.000 per botol sebelum isu virus Covid-19 ini ada. Kemudian, pada 22 Maret 
2020, di toko-toko daring bertepatan dengan merebaknya wabah korona, untuk produk 
yang sama harganya berkisar Rp 50.000-Rp 75.000 per botol. (Kompas.com, 2020) 

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat bahwa banyak penjual yang meningkatkan 

harga hand sanitizer hingga 400% karena melihat permintaan masyarakat yang 

meningkat secara drastis terhadap produk hand sanitizer ini. 

Salah satu perusahaan baru yang bergerak di bidang kesehatan adalah PT 

Brytalife Globble Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2017 dan 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk - produk 

kesehatan terutama berfokus pada cairan kebersihan anti mikroba dan juga hand 

sanitizer. Produk utamanya adalah cairan anti mikroba dan PT Brytalife Globble 

Indonesia memasarkannya di seluruh Indonesia. PT Brytalife Globble Indonesia 

merupakan reseller dari cairan anti bakteri dari Fresche Bioscience yang berdiri di 

Australia semenjak tahun 2011. PT Brytalife Globble Indonesia berfokus menjual 

produknya dengan basis usaha business to business (B2B) dengan beberapa rekanan 

perusahaan ternama seperti Hush Puppies, Clarks, Protect-A-Bed, dan lainnya. 

Sebagai suatu perusahaan dengan basis usaha business to business (B2B) 

kegiatan – kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh PT Brytalife Globble 

Indonesia berbeda dengan kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh perusahaan 

business to consumer (B2C). Salah satu contohnya adalah PT Brytalife Globble 



5 

 

 

 
 

Indonesia lebih fokus pada kegiatan – kegiatan komunikasi secara langsung seperti 

mengikuti expo, menjalankan direct sales, membuat event, mengikuti expo dan 

lainnya. Mengikuti expo atau pameran dan membuat event merupakan jenis 

kegiatan yang paling sering dilaksanakan oleh PT Brytalife Globble Indonesia. 

Beberapa event yang pernah diikuti oleh PT Brytalife Globble Indonesia 

adalah Clean & Laundry Expo yang merupakan kegiatan tahunan terbesar dalam 

lingkup produk pembersih, PT Brytalife Globble Indonesia mengikuti kegiatan ini 

di tahun 2019. Selain itu PT Brytalife Globble Indonesia berkerjasama dengan 

Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO) dalam mengadakan seminar 

terkait dengan produk kesehatan anti mikroba kepada perusahaan – perusahaan di 

Indonesia. 

 
 

Gambar 1.2 Clean & Laundry Expo 2019. Sumber (Expo-Clean.com, 2019) 
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Namun ditengah merebaknya penyebaran virus corona dan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat terhadap hand sanitizer, PT Brytalife Globble Indonesia 

mengambil langkah untuk memasarkan produk hand sanitizer-nya kepada 

masyarakat melalui media sosial Instagram. Hal ini dilakukan oleh PT Brytalife 

Globble Indonesia untuk menyediakan hand sanitizer dengan kualitas baik untuk 

masyarakat namun tetap dengan harga jual yang terjangkau. Selain itu PT Brytalife 

Globble Indonesia melihat potensi penggunaan Instagram sebagai media untuk 

memperkenalkan produk dan menjual produknya untuk jangkauan konsumen yang 

lebih luas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.3 Instagram Brytalife.id. Sumber (Instagram.com, 2020) 
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Sebagai mahasiswa komunikasi, pemagang tertarik untuk mengangkat topik 

terkait dengan Pembuatan Instagram sebagai sarana promosi produk hand sanitizer 

dari PT. Brytalife Globble Indonesia. Pemagang akan melihat bagaimana tahapan 

– tahapan aktifitas digital marketing dalam membuat akun Instagram baru dan juga 

pembuatan konten untuk mempromosikan produk dari PT. Brytalife Globble 

Indonesia yang awalnya merupakan perusahaan berbasis business to business. 

Selain itu pemagang juga akan melihat unsur – unsur komunikasi yang digunakan 

pada konten Instagram dari perusahaan PT Brytalife Globble Indonesia sebagai 

bentuk kegiatan promosi produk perusahaan. 

 
 

1.2 Tujuan Magang 
 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam melaksanakan magang adalah 

sebagai berikut: “Untuk mengetahui bagaimana aktivitas digital marketing dari PT 

Brytalife Globble Indonesia dalam melakukan promosi produk melalui media sosial 

Instagram.” 

 
 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 
 

1.3.1 Ruang Lingkup Magang 
 

Pemagang melaksanakan kerja magang di PT Brytalife Globble Indonesia 

yang merupakan perusahaan distribusi kesehatan yang berdiri tahun 2017 dengan 

produk yang berasal dari Australia. Perusahaan ini lebih berfokus pada penjualan 

business to business. Pemagang ditempatkan sebagai salah satu anggota pada divisi 

Sales & Marketing PT Brytalife Globble Indonesia sebagai staff Marketing junior 
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yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian divisi Marketing dari PT 

Brytalife Globble Indonesia. Selain itu pemagang dibimbing langsung oleh staf 

senior Marketing dalam melakukan tugas – tugas terkait dengan aktivitas Digital 

Marketing PT Brytalife Globble Indonesia. Pada divisi marketing ruang lingkup 

pekerjaan adalah terkait dengan promosi perusahaan dan juga penjualan produk dari 

perusahaan terutama dalam laporan magang ini adalah pada pelaksanaan Digital 

Marketing melalui media sosial Instagram PT Brytalife Globble Indonesia. 

1.3.2 Batasan Magang 
 

Adapun Batasan magang yaitu membantu dan bertanggung jawab dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan Marketing atau pemasaraan perusahaan PT Brytalife 

Globble Indonesia seperti membuat presentasi mengenai produk, membuat konten 

atau copywriting situs dan juga media sosial Instagram, membuat materi 

komunikasi untuk media sosial dan juga situs perusahaan, menjaga hubungan 

dengan current customers melalui email maupun follow up penawaran kepada 

konsumen. 

Pemagang bekerja sama dengan seluruh anggota divisi Marketing dan Sales 

dalam membentuk dan menyusun konten promosi perusahaan dan juga 

mempersiapkan media sosial yang baru saja dibuat oleh perusahaan. Kegiatan 

promosi ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian customer maupun 

mempertahankan customer yang telah ada. Pemagang juga membantu memberikan 

ide untuk materi komunikasi terutama pada saat perencanaan konten PT Brytalife 

Globble Indonesia. 
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1.4 Lokasi dan Waktu Magang 
 

PT Brytalife Globble Indonesia beralamat di Jalan Artha Gading Niaga Blok 

F/19, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Indonesia, 14240. Pemagang bekerja 

selama empat bulan dari tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 2 Juni 2020 dengan 

delapan jam kerja dan satu jam istirahat setiap harinya dari pukul 08.30 sampai 

dengan pukul 17.30 dari senin sampai jumat dan pada hari Sabtu dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 12.00. Namun mengikuti anjuran pemerintah maka semenjak 

tanggal 16 Maret 2020 PT Brytalife Globble Indonesia memberlakukan kebijakan 

bekerja dari rumah (Work From Home). Sehingga pemagang bekerja dari rumah 

namun tetap mendapat tugas melalui email. Dalam melakukan kegiatan magang, 

pemagang di bimbing langsung oleh supervisor yang merupakan kepala bagian 

divisi marketing & sales PT Brytalife Globble Indonesia. 
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