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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman yang serba teknologi saat ini mengakibatkan banyaknya peluang

usaha yang bermunculan, sehingga persaingan dalam dunia usaha saat ini sangatlah

sengit. Persaingan yang semakin sengit ini, membuat para pelaku usaha harus

bekerja keras dan kreatif dalam memasarkan merek agar masyarakat dapat sadar

terhadap merek tersebut. Salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk

memasarkan merek adalah melalui periklanan.

Menurut Jefkins (1997) periklanan merupakan cara menjual melalui

penyebaran informasi. Informasi yang dijual harus mampu membuat konsumen

tertarik terhadap apa yang ditawarkan dan dapat mempengaruhi keputusan

konsumen. Iklan ini nantinya akan disampaikan kepada konsumen melalui media

yang besifat massal seperti televise, radio, koran, reklame, event, dan sebagainya.

Iklan digunakan sebagai media pengenalan identitas perusahaan kepada

masyarakat untuk menumbuhkan pengetahuan tentang perusahan dan kesadaran

tentang adanya perusahaan. Untuk mencipatkan idetitas yang kuat dan baik,

terkadang pemilik perusahaan melalukan evolusi merek atau yang biasanya disebut

dengan rebranding sesuai dengan perkembangan perusahaan baik dari segi visi

maupun misi perusahaan.
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Akhir tahun 2015 pada bulan November, perusahaan telekomunikasi

Indosat melakukan rebranding menjadi Indosat Ooredoo, dikarenakan adanya

pertambahan jumlah kepemilikan saham oleh Ooredoo Asia Pte. Ltd. Rebranding

ini menyebabkan perusahaan harus melakukan pengenalan lagi agar masyarakat

segera tahu tentang perubahan merek tersebut.

Indosat Ooredo untuk memperkenalkan rebranding tersebut menggunakan

media iklan below the line yaitu iklan yang dilakukan ditingkat konsumen dengan

tujuan untuk merangkul konsumen. Aktifitas iklan yang dilakukan adalah

kampanye #IndonesiaDigitalNation di media sosial yang sudah dipublikasikan

pada tanggal 19 November 2015. Kampanye tersebut bertujuan untuk mewadahi

masyarakat Indonesia dalam menyalurkan aspirasinya tentang sejauh mana

keterlibatan internet dan dunia digital dalam peningkatan kualitas hidup mereka,

baik secara langsung maupun tidak langsung. (www.indonesiadigitalnation.com)

Kampanye tersebut dalam bentuk membuat video yang berdurasi 15 detik,

berisi harapan dan aspirasi yang bisa tercapai melalui dunia digital melalui internet.

Video tersebut dapat diunggah di twitter maupun instagram dan tidak mengandung

SARA, pornografi atau menyinggung pihak dan golongan tertentu. Indosat dalam

kampanye ini tidak langsung berjualan produk, Indosat menggalang sebuah

kampanye yang bisa diikuti siapa saja dan tidak harus konsumen dari perusahaan

mereka saja. Tujuannya untuk membuat masyarakat sadar akan perubahan merek

yang dilakukan oleh Indosat Ooredo.
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Pemilihan media untuk mengiklankan ini nantinya akan menentukan

diterima atau tidaknya produk oleh masyarakat yang nantinya akan menghasilkan

opini publik tentang produk tersebut. Opini publik adalah sikap oramg – orang

mengenai sesuatu soal, di mana mereka merupakan anggota dari masyarakat yang

sama. (Leonard W Doob, 1948) Opini publik ini nantinya akan berkembang dan

menjadi kuat ketika didukung oleh opini publik sehingga opini public itu nanti akan

lebih mudah digerakkan. Opini publik merupakan dasar dari keputusan konsumen

tentang suatu hal.

Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisa bagaimana opini publik

(netizen) tentang iklan rebranding Indosat Ooredoo melalui kampanye

#IndonesiaDigitalNation.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini

adalah :

“Apa opini publik tentang iklan rebranding Indosat Ooredoo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa opini

publik tentang iklan rebranding Indosat Ooredoo melalui kampanye

#IndonesiaDigitalNation
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengemban ilmu komunikasi serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang

akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengemban dan memberi kontribusi

tentang kajian opini publik yang dihasilkan melalui iklan.

 




