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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dewasa ini perkembangan teknologi komunikasi sangat berpengaruh dan 

merubah kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi ini 

komunikasi menjadi lebih mudah, jika sebelumnya orang perlu saling bertemu 

untuk berkomunikasi, menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk 

mendapatkan surat, saat ini dengan adanya media baru dalam teknologi 

komunikasi setiap orang bisa saling terhubung meskipun berada di tempat yang 

berbeda dan waktu yang berbeda, Hal ini menciptakan interaktifitas tinggi akibat 

perkembangan teknologi komunikasi, muncul suatu istilah globalisasi yang dapat 

dipahami sebagai keadaan dimana seolah – olah dunia ini semakin menyatu akibat 

jaringan komunikasi yang memadai dan hal ini akan membantu manusia dalam 

sisi ekonomi, maupun pergerakan sosial manusia. Ekonomi yang terjalin antar 

negara semakin baik akibat semakin mudahnya proses pertukaran akibat dunia 

yang seolah – olah semakin menyatu, 

 Salah satu hal yang mempengaruhi semakin cepatnya pertukaran informasi 

dan komunikasi adalah Internet. Di Indonesia sendiri Internet telah menjadi 

teknologi yang menyebar luas di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

pengguna Internet di Indonesia yang menurut data dari APJII (Asosiasi Penyedia 

Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna Internet di Indonesia adalah 143,26 juta 

(hingga tahun 2017) yang merupakan 54,26% dari penduduk Indonesia (APJII, 
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2018). Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia telah 

menjadikan Internet sebagai hal yang mereka gunakan setiap harinya. Jumlah ini 

meningkat 11 juta jiwa dari tahun 2016 dan diprediksi jumlah ini akan terus 

meningkat seiring berjalannya waktu. 

 

Gambar 1.1. Statistik pengguna internet di Indonesia 2017, Sumber: APJII 

 Melihat banyaknya pengguna Internet di Indonesia banyak perusahaan 

yang memperhatikan dan membangun aktivitas – aktivitas perusahaan di dunia 

maya seperti melakukan promosi, membuat situs resmi, membuat akun resmi di 

media sosial, dan sebagainya. Hal ini membuat lapangan kerja di bidang industri 

teknologi komunikasi semakin berkembang dan semakin banyaknya perusahaan – 

perusahaan yang fokus bergerak di bidang IT. Menurut Kementrian Perindustrian 

Indonesia yang dikutip dari Tempo Industri IT, Elektronika, dan Komputer 

merupakan satu dari lima sektor industri non migas yang akan tumbuh tinggi di 

Indonesia selama 2019 – 2020 (Anggraeni, 2019). Selain itu mendukung 

kemajuan industri yang semakin mengutamakan pada pengolahan data dan 

komputer, menurut riset dari IDC yang dikutip dari Kompas pada tahun 2019 
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perusahaan – perusahaan di Indonesia akan menghabiskan ratusan triliun untuk 

membangun sektor Information Communication and Technology atau ICT 

(Pratomo, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan – perusahaan 

serta pelaku bisnis di Indonesia sudah menyadari pentingnya infrastruktur 

teknologi dan komunikasi bagi bisnis. Melihat pasar yang terus berkembang 

dimana banyak perusahaan yang memerlukan jasa dalam mengelola teknologi dan 

komunikasi bagi bisnis muncul banyak perusahaan yang menawarkan jasa 

tersebut. Salah satu perusahaan yang baru berdiri dan berfokus di bidang IT 

adalah PT Rapier Technology International yang terletak di Tangerang. 

 Meskipun baru saja berdiri pada awal tahun 2017, sebagai start-up 

company PT Rapier Technology International telah memiliki klien-klien besar 

seperti Bank Mandiri, PT Alam Sutera, Cisco, Tje Fuk. Layanan yang diberikan 

oleh PT Rapier Technology International terdiri dari pemrograman, desain situs 

resmi, penciptaan sistem IT, analisis bisnis, dan penciptaan aplikasi mobile 

(rapiertechnology.co.id, 2018). Sebagai perusahaan start-up yang sedang dalam 

proses berkembang, PT Rapier Technology International memerlukan kegiatan 

promosi. Kegiatan promosi ini dilakukan untuk mendapatkan klien – klien atau 

perusahaan agar dapat tertarik dan percaya untuk bekerja sama dengan PT Rapier 

Technology International.  

 Fenomena penggunaan Internet yang tinggi di Indonesia dan banyaknya 

generasi eksekutif dan pekerja yang menggunakan sosial media menjadikan sosial 

media dan internet sebagai media baru dalam berkomunikasi untuk menjangkau 

pihak yang luas. Banyaknya orang yang menggunakan Internet membuat Internet 
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sebagai media efektif untuk perusahaan berkomunikasi dibandingkan media 

konvensional lainnya. Karena dengan cara yang tepat, penggunaan Internet lebih 

mudah untuk menjangkau target tertentu dari perusahaan. Salah satu contoh 

perusahaan di Indonesia yang berhasil menggunakan Internet dalam kegiatan 

komunikasi pemasarannya adalah merek Aqua yang pada tahun 2016 

meluncurkan kampanye digital #AdaAqua. Aqua menggunakan berbagai media 

seperti video Youtube, hastag di Instagram, Facebook, penggunaan key opinion 

leader di media sosial untuk mendukung kampanye ini.  

 Berdasarkan situs marketing communication Mix.co.id kampanye digital 

Aqua ini berhasil memenangkan penghargaan kampanye terbaik di tahun 2019. 

Selain itu kembali dikutip dari situs Mix.co.id:  

Kampanye Pemasaran Danone Aqua lewat hashtag #AdaAqua berhasil menarik perhatian 
konsumen Indonesia dan terbukti sukses meningkatkan penjualan Aqua, bahkan 30% 
lebih besar dari target awal. Melalui berbagai kuis dan iklan, kampanye #AdaAqua juga 
sukses meningkatkan brand recognition-nya.	 Selain itu, hashtag #AdaAqua di Indonesia 
telah digunakan lebih dari 450.000 di social media, dan merupakan trending topic ber-
merek pertama di Indonesia! (Silalahi, 2018) 
 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa melalui komunikasi pemasaran 

digital suatu brand bisa meningkatkan penjualan dengan sangat drastis. Selain itu 

melalui komunikasi pemasaran digital suatu brand dapat meningkatkan hubungan 

antara konsumen dengan brand dan membuat interaksi yang menarik antara 

konsumen dengan brand sehingga akan semakin banyak orang yang 

membicarakan mengenai brand. 

 Salah satu media dalam digital marketing yang banyak dimanfaarkan oleh 

perusahaan adalah Instagram. Dikutip berdasarkan situs resmi dari Instagram for 

business: 
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Samsung Indonesia berhasil menjangkau 22,8 juta orang Indonesia, menarik perharian 
khalayak muda di Indonesia. Mendapatkan peningkatan 9 poin dalam ad recall, serta 
mendapatkan peningkatan 7 poin dalam prefrensi merek melalui peluncuran seri baru 
Galaxy A pada tahun 2017 di Instagram. (Instagram, 2018) 
 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diketahui bahwa Samsung menggunakan 

Instagram pada peluncuran produknya di Indonesia yaitu Galaxy A dan berhasil 

menjangkau lebih dari 22 juta orang untuk menonton iklannya di Instagram. Hal 

ini menunjukkan potensi Instagram sebagai platform media sosial yang dapat 

menjangkau banyak orang di Indonesia.  

 Melihat keberhasilan yang dapat dicapai melalui penggunaan komunikasi 

pemasaran digital maka semakin banyak perusahaan yang berlomba – lomba 

untuk menggunakan komunikasi pemasaran digital dalam kegiatan promosi 

perusahaan. PT Rapier Technology juga menggunakan fenomena Internet sebagai 

salah satu strategi pemasaran. PT Rapier Technology berusaha untuk menciptakan 

nilai jual untuk pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan. Dengan hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan, 

perusahaan akan memahami keinginan dari pelanggan serta bisa tercipta loyalitas 

yang kuat.  

 Sebagai perusahaan start-up saat ini PT Rapier Technology Indonesia 

masih dalam tahap membangun brand awareness atau kesadaran merek 

merupakan langkah awal untuk membangun sebuah merek produk, karena 

konsumen akan cenderung membeli merek yang sudah mereka kenal dan percaya. 

Sebagai perusahaan baru saat ini banyak orang yang masih belum mengetahui 

mengenai PT Rapier Technology Indonesia. Untuk mencapai tahapan Top of mind 
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dimana masyarakat dapat selalu mengingat dan memilih PT Rapier Technology 

Indonesia, diperlukan suatu strategi komunikasi pemasaran yang tepat. 

 

 Gambar 1.2. Laman Instagram PT Rapier Sumber: Instagram, 2020. 
 

 Salah satu strategi pemasaran yang dijalankan oleh PT Rapier Technology 

Indonesia adalah menggunakan fenomena Internet untuk menjalankan pemasaran 

atau yang dikenal sebagai digital marketing. Pelaksanaan strategi ini dijalankan 

RTI melalui berbagai macam cara seperti menggunakan situs atau website dalam 

menunjukkan portofolio pekerjaan dan klien – klien yang dimiliki. Selain 

menggunakan situs RTI juga menggunakan media sosial khususnya Instagram 
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untuk melakukan promosi. Pada media sosial Instagram RTI menggunggah 

berbagai macam konten seperti contoh desain pekerjaan yang telah diselesaikan 

sebagai bukti bahwa RTI adalah perusahaan yang memiliki kualitas pekerjaan IT 

baik, klien – klien besar yang dimiliki, serta aktivitas atau event yang dihadiri oleh 

RTI. 

 PT Rapier Technologi Indonesia sudah menyadari pentingnya pemasaran 

melalui media sosial dan menjalankannya. Meskipun hasil yang didapatkan belum 

maksimal untuk membangun brand awareness. Sehingga pemagang tertarik untuk 

mengangkat topik pembahasan tentang “Aktivitas Digital Marketing PT Rapier 

Technology Indonesia Melalui Media Sosial Instagram Dalam Membangun Brand 

Awareness.”  

 

1.2. Tujuan Magang 

 Tujuan yang ingin dicapai pemagang dalam pelaksanaan magang di PT 

Rapier Technology Indonesia adalah:  

1. Untuk mempelajari bagaimana aktivitas digital marketing PT Rapier 

Technology Indonesia dalam membangun brand awareness khususnya melalui 

media sosial Instagram. 

2. Untuk mengaplikasikan digital marketing sebagai salah satu strategi 

komunikasi pemasaran di PT Rapier Technology Indonesia.  

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan  

1.3.1  Ruang Lingkup Pemagang  
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 Dalam kesempatan ini, pemagang ditempatkan di PT Rapier 

Technology Indonesia yang merupakan perusahaan start-up yang baru saja 

berdiri di tahun 2017. Di PT Rapier Technology Indonesia, pemagang 

ditempatkan pada Departemen Sales & Marketing yang menangani semua 

kegiatan pemasaran dan penjualan untuk PT  Rapier Technology 

International sebagai marketing staff junior dan berfokus pada digital 

marketing  dimana pekerjaan pemagang terkait dengan kegiatan promosi 

terutama pada media digital perusahaan seperti membuat konten – konten 

yang menarik untuk media sosial contohnya adalah hasil pekerjaan dari 

RTI, selain itu pemagang juga ditugaskan untuk mengunggah konten 

media sosial Rapier. Pemagang juga ditugaskan untukmembuat konten 

membuat headline atau konten dalam bentuk kata – kata untuk mengisi 

website resmi dari Rapier Technology International. Pemagang akan 

melaporkan hasil pekerjaan kepada Calvin Valentino Head of Sales & 

Marketing dari PT Rapier Technology International. 

 

1.3.2. Batasan Pemagang  

 Adapun batasan pemagang adalah dalam membantu dalam 

penyusunan content untuk, sosial media dan website, dan kegiatan 

pemasaran komunikasi lain yang diadakan di PT Rapier Technology. 

Pemagang melakukan banyak pekerjaan baik yang berhubungan dengan 

marketing communication dan yang tidak, namun pemagang paling 
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banyak mendapatkan pekerjaan terkait dengan pembuatan content social 

media dalam meningkatkan brand awareness. 

 

 

1.4. Lokasi dan Waktu Magang  

 Lokasi kerja pemagang bertempat di Jl. Iskandar Muda No.8, Neglasari, 

Kota Tangerang, Banten 15129. Sedangkan waktu kerja dimulai pada pukul 08.30 

– 17.00 dan pemagang akan melaksanakan magang dalam waktu kurang lebih 

selama 4 bulan dari tanggal 5 Januari 2020 – 30 April 2020 atau dihitung dalam 

jam kerja selama 640 jam kerja.   

Gambar 1.3. PT Rapier Sumber: rapiertechnology.co.id 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


