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ABSTRAK 

 

Lahirnya fenomena influencer dalam dunia digital, menjadikan influencer sebagai 

salah satu taktik yang dapat dipertimbangan dalam kegiatan pemasaran digital. 

Kemampuan nya dalam mempersuasi konsumen, membuat influencer mampu 

membentuk brand awareness suatu merek. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan penggunaan nano-influencer dalam membentuk brand awareness 

Watson Indonesia yang dilakukan HIIP Indonesia. Penelitian ini dianalisis dengan 

teori komunikasi pemasaran digital, digital influencer dan brand 

awareness.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus intrinsik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan 

kampanye #LoveWatson, nano influencer dalam kampanye ini harus memenuhi 3 

aspek yaitu reach, resonance dan relevance agar pesan yang akan disampaikan oleh 

influencer dapat dipercaya oleh pengikut nya. Kemudian, dalam proses eksekusi 

kampanye #LoveWatson terdapat komunikasi yang baik antara HIIP Indonesia 

dengan nano influencer, sehingga dapat membentuk pesan yang kreatif namun tetap 

efektif. Dalam kampanye #LoveWarson, nano influencer memiliki peran yang 

cukup baik karena dapat membentuk brand awareness Watson Indonesia sampai 

tahap brand recall, karena konsumen Watson mampu menerima kehadiran produk 

kecantikan dari Watson, mengenali, dan mengingat kembali produk kecantikan dari 

Watson. Pada penelitian ini, peneliti tidak dapat menemukan indikasi brand 

awareness hingga tahap top of mind, namun berpotensi untuk mencapai tahap 

tersebut. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran Digital, Nano influencer, Brand 

awareness 
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ABSTRACT 

 

The emergence of the influencer phenomenon in the digital world, makes 

influencers a tactic that can be considered in digital marketing activities. His ability 

to persuade consumers makes influencers able to form brand awareness of a brand. 

This study aims to explain the use of nano-influencers in shaping the awareness of 

the Watson Indonesia brand by HIIP Indonesia. This research is analyzed using 

digital marketing communication theory, digital influencer, and brand awareness. 

This study uses a qualitative method with an intrinsic case study approach. The 

results showed that to achieve the #LoveWatson campaign, the nano influencers in 

this campaign had to fulfill 3 aspects, namely reach, resonance and relevance so 

that the messages conveyed by the influencers were trusted by their followers. Then, 

in the process of executing the #LoveWatson campaign there is good 

communication between HIIP Indonesia and nano influencers, so that they can 

form creative but still effective messages. In the #LoveWarson campaign, nano 

influencers have a pretty good role because they can shape Watson Indonesia's 

brand awareness up to the brand recall stage, because Watson consumers are able 

to receive beauty products from Watson, remember, and remember beauty products 

from Watson. In this study, researchers could not find an indication of brand 

awareness up to the upper stage of the mind, but somehow to reach that stage. 

 

Keywords: Digital Marketing Communication, Nano influencer, Brand 

awareness 
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