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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pola Komunikasi Perusahaan dengan menggunakan Media sosial 

mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak Perusahaan kini beralih 

menggunakan Media ini dalam menjalin komunikasi dengan publik, membuat 

opini publik dan menyelesaikan krisis.  

Menurut sumber studi milik perusahaan hubungan masyarakat dan 

komunikasi Burson-Marsteller, kurang dari setengah perusahaan di Asia yang 

terdaftar di Wall Street Journal’s Asia 200 Index memiliki jaringan media sosial 

(Social Media). Dari total perusahaan korporat yang memiliki jaringan sosial 

media, lebih dari 55 persennya memiliki profil yang tidak aktif. Dan, hanya 18 

persen menunjukkan perusahaan yang menghubungkan profil sosial medianya ke 

situs korporat mereka. Sebaliknya, pada studi Burson-Marsteller's Fortune Global 

100 Social Media Check-Up yang dilakukan Februari , menunjukkan bahwa 79 

persen dari perusahaan-perusahaan global menggunakan situs sosial media 

mereka sebagai bagian dari komunikasi perusahaan merek. 

(http://www.vivanews.com) 

Media Sosial menjadi alternatif media baru bagi Public Relations untuk 

menyambung hubungan positif Perusahaan dengan publiknya dan meningkatkan 

citra. Facebook, Twitter, YouTube, Blog, dan lainnya menjadi tools baru yang 

digunakan oleh Public Relations dalam menjalin komunikasi dengan publiknya. 
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Facebook dan Twitter memungkinkan Perusahaan melalui Public Relations untuk 

meningkatkan citra dengan terlibat dalam perbincangan (conversation) dan 

menciptakan buzzwords. YouTube memungkinkan Perusahaan untuk mengupload 

dan melakukan sharing video kepada publiknya. Hal ini menuntut Public 

Relations untuk melakukkan manajemen yang baik dalam penggunaan Media 

Sosial sehingga mendapatkan manfaat yang positif. 

Riset yang dilakukan oleh SITTI ( Sistem Iklan Teknologi Indonesia), 

Majalah SWA, dan OMG Consultant menunjukkan bahwa penggunaan Media 

Sosial semakin strategis untuk dimanfaatkan sebagai PR tools. Riset ini 

menghasilkan ada 33 produk yang paling sering dibicarakan dengan atribut positif 

dan sejumlah orang yang paling berpengaruh di ruang Media Sosial. (Majalah 

SWA 02/XXVII/20 Januari- 1 Februari 2011) 

Internet sebagai embrio penggunaan media social menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan kita. Kebutuhan berkomunikasi, berinteraksi, 

sosialisasi, dan aktualisasi diri mengakibatkan individu maupun organisasi harus 

menyesuaikan dirinya dengan kemajuan teknologi informasi. Indonesia mencatat 

prestasi sebagai negara pengguna kelima di dunia diatas dari negara China pada 

urutan pertama, India kedua, Jepang dan Korea. Pengguna internet mobile atau 

internet menggunakan ponsel di Indonesia diperkirakan telah mencapai 40 juta 

atau sekitar 10,5 persen dari pelanggan layanan seluler. Posisnya ada di belakang 

China yang berada di peringkat pertama (338 juta pengguna), Jepang (94 juta), 

India (81 juta), Korea Selatan (37,5 juta).( http://www.mediaindonesia.com ). 

Perusahaan pada umumnya di Indonesia, di mana kebanyakan perusahaan 
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besar belum memanfaatkan saluran sosial media sebagai sarana komunikasi.  

Saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia masih mengandalkan media cetak 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Pola Komunikasi yang dilakukan 

melalui Media Massa cenderung pada one way communication. 

Penggunaan Media Sosial sebagai Media Komunikasi oleh suatu 

Perusahaan menjadi sautu keharusan dalam menjalin hubungan dengan publik. 

Media Sosial merupakan ruang komunikasi bagi pengguna internet dalam bertukar 

informasi dan membicarakan suatu topik. Ruang komunikasi Virtual memberikan 

peluang sekaligus tantangan bagi Perusahaan dalam menyesuaikan pola 

komunikasinya dengan publik internal dan eksternal. Dengan Media Sosial, 

Perusahaan melibatkan publik dalam membuat keputusan sehingga hubungan 

yang tercipta adalah hubungan dua arah, simetrikal (two way communication). 

Perusahaan tidak hanya melakukan kampanye, atau sekedar memberikan 

informasi baru, produk baru, kebijakan baru yang mengakibatkan hubungan satu 

arah atau asimetrikal. 

Arema didirikan pada 11 Agustus 1987 dengan julukan "Singo Edan" . PT 

Arema Indonesia merupakan organisasi Sepakbola professional Arema Indonesia. 

Arema Indonesia memiliki suporter atau fans berjuluk Aremania. Aremania tidak 

hanya berada di wilayah Malang Raya, tapi sudah menyebar di Indonesia. Mereka 

memiliki fanatisme dan loyalitas yang tinggi dalam memberikan motivasi kepada 

timnya. (http://www.aremafc.com). 

 Hal ini memberikan konsekuensi logis bagi PT. Arema Indonesia untuk 

menjalin Komunikasi dengan publiknya, yaitu Aremania. Salah satu media dalam 
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menyambung hubugan positif dengan Aremania adalah pemanfaatan Media Sosial 

seperti facebook dan twitter.  

Manajemen Public Relations dalam menggunakan Media Sosial bukan 

hanya kepemilikan akun di Facebook atau Twitter saja, karena hal ini  komunikasi 

yang efektif tidak dapat terjalin antara Perusahaan dengan publiknya. Sehingga 

pengelolaan dengan keterlibatan aktif dengan publik melalui perbincangan dalam 

Media Sosial diperlukan oleh Perusahaan untuk menjalin hubungan positif.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang Manajemen Public Relations dalam Pengelolaan Media 

Sosial (Studi pada Media Officer PT.Arema Indonesia). 

 
B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pengelolaan Media Sosial PT. Arema 

Indonesia? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dan 

menganalisis Pengelolaan Media Sosial PT. Arema Indonesia. 

 
D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pada program Studi Ilmu Komunikasi tentang Pengelolaan Media 

Sosial PT. Arema Indonesia. 
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2. Penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti lainnya dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Media Sosial PT. Arema 

Indonesia. 

3. Penelitian ini sebagai syarat mahasiswa sebagai peneliti  untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi Media Officer 

PT. Arema Indonesia dalam Pengelolaan Sosial Media untuk menjalin 

komunikasi dan menyambung hubungan positif dengan publik. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis pada khususnyadan akademisi pada umumnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Manajemen Public Relations 

E.1.1  Public Relations sebagai Subsistem 

Perusahaan merupakan suatu sistem yang memiliki 

subsistem yang terkait antara satu dengan lainnya. Subsistem yang 

ada dalam suatu organisasi memiliki sifat interdependensi dan 

saling mempengaruhi. Disfungsi pada suatu subsistem dapat 

mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. 



 

 

6

Keutuhan organisasi bergantung pada harmonisasi dan 

maksimalisasi kinerja subsistem yang menjadi bagiannya. 

Pada umumnya, suatu Perusahaan memiliki subsistem 

sebagai berikut: 

1. Subsistem produksi yang memiliki fungsi untuk memproduksi 
barang/jasa. 

2. Subsistem Maintanence yang memiliki fungsi untuk 
mengembangkan potensi karyawan. 

3. Subsistem Disposal yang memiliki fungsi untuk memasarkan 
dan mendistribusikan barang/ jasa. 

4. Subsistem Adaptive memiliki fungsi membantu organisasi 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

5. Subsistem Manajemen berfungsi mengontrol dan 
mengintegrasikan keseluruhan subsistem. (Diterjemahkan dari 
Grunig dan Hunt, 1984: 8-9) 

Public Relations merupakan bagian dari Subsistem 

Manajemen yang berfungsi ‘jembatan’ yang menghubungkan 

organisasi dengan subsistem lainnya (publik internal) dan sistem 

lainnya (publik eksternal).  

Komunikasi dilakukan oleh Public Relations untuk 

membangun hubungan positif dengan publiknya dan mencapai 

keseimbangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. 

E.1.2  Manajemen Public Relations 

Public Relations sebagai bagian dari suatu Perusahaan 

membutuhkan manajemen dalam operasionalisasinya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Manajemen Public Relations pada 

dasarnya sama dengan Manajemen pada umumnya. Teori 

Manajemen Klasik yang dikembangkan oleh Henri Fayol yang 

masih relevan digunakan saat ini, karena teori ini memang 
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kontekstual. Beberapa unsure yang ada pada teori manajemen yang 

dikembangkannya adalah Forecaseting and Planning, Organizing, 

Commanding, Coordinating, dan Controlling.  

Kini telah berkembang berbagai teori manajemen yang 

berdasar pada teori manajemen klasik Fayol, sperti POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, dan Evaluating), PDEA 

(Planning, Do, Evaluating, and Acuating), POSDCORB ( 

Planning, Organizing, Staffing, Diecting, Coordinating, Reporting, 

budgeting).  

Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh IPRA 

(International Public Relations Association) bahwa: 

“Public Relations is a management function of a continuing 
and planned character. Through which public and private 
organizaions and institutions seek to win and retain the 
understanding sympathy and support of those with whom they are 
or maybe concerned- by evaluating public opinion about 
themselves, in order to correlate, as far as possible, their own 
policies and procedures, to achieve by planned and wide spread 
information more productive cooperation and more efficient 
fulfillment of their common interest.” (Cutlip dan Center, 1952: 5-
6) 
 

 Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa Public 

Relations merupakan fungsi manajemen yang terdiri dari 

Perencanaan yang bekelanjutan, dengan mengevaluasi oini public 

terlebih dahulu tentang citra suatu Perusahaan. Perencanaan yang 

dailakukan oleh Public Relations disusun berdasar pada Riset 

tentang persepsi dan perilaku publik. Selanjutnya, perencanaan 

disusun dengan menentukan bebrapa hal yaitu tujuan, 5 komponen 
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komunikasi yaitu Penyampai Pesan (Komunikator), Pesan apa yang 

ingin disampaikan, melalui Media apa, Publik/ Audiens, dan Efek 

yang diharapkan, Anggaran serta penyusunan jadwal, strateg dan 

taktik serta parameter keberhasilan. 

Marston menyediakan formula RACE untuk PR yang tediri 

dari 4 proses yaitu, Research, Action, Communication, Evaluation. 

Sedangkan Cutlip dan Center menyediakan fomula yang terdiri dari 

pencarian fakta, peencanaan, komunikasi, dan evaluasi. 

 Carl Byoir & Associates menjelaskan Manajemen Public 

Relations sebagai berikut: 

• Analisis: Public Relations melakukan analisis terhadap tujuan 
organisasi dan perilaku publik, baik publik internal (karyawan, 
dealer, stakeholder) atau publik eksternal (pelanggan, 
mayarakat, pemerintah, pers, pressure group). 

• Perencanaan dan Pemograman: Setelah melakukan analisis, 
Public Relations menyusun program komunikasi untuk 
mencapai tujuan organisasi melalui komunikasi yang efektif 
antara organisasi dengan publiknya. 

• Implementasi: Realisasi Program komunikasi yang telah 
direncanakan untuk menciptakan mutual understanding dan 
stimulate action. ( Diterjemahkan dari Cutlip dan Center, 1952: 
6) 

 
Whelen Dan Hunger dalam Yosal Iriantara mengemukakan 

beberapa unsure yang menjadi Manajemen Strategis Public 

Relations yaitu: 

1. Scanning Lingkungan 
2. Formulasi Strategi 
3. Implementasi 
4. Kontrol dan Evaluasi (Iriantara, 2010:97) 
Tahap Analisis merupakan tahap pengumpulan informasi/ 

data yang terdiri dari: 1. Pengamatan terhadap lingkungan 
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(Enviromental Scanning), 2. Pengamatan terhadap Perilaku Publik 

( Knowledge of Publics), 3. Interpretasi atas informasi yang telah 

didapat (Information Interpretation). 

Pengamatan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan 

metode PEST yaitu Political, Economic, Social and Technology 

(Alison, 2004:51). Political Enviromental Scanning dilakukan 

untuk mengetahui Undang-Undang yang terkait dengan Organisasi, 

Peraturan Pemerintah. Economic Enviromental Scanning adalah 

pengamatan terhadap lingkungan bisnis, inflasi, suku bunga. Social 

Enviromental Scanning merupakan pengamatan terhadap gaya 

hidup, preferensi konsumen, perilaku sosial. Technological 

Enviromental Scanning adalah pengamatan terhadap Internet, 

Investasi pada teknologi. Perkembangan Ekonomi dapat 

mempengaruhi kebijakan publik, begitu juga dengan Teknologi 

telah mempengaruhi gaya hidup dan interaksi sosial.  

Selanjutnya, pengamatan terhadap perilaku Publik 

merupakan langkah untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku 

publik. Fungsi Public Relations sebagai penghubung komunikasi 

antara organisasi dengan publik memudahkanya untuk 

mendapatkan informasi tentang publiknya, baik internal maupun 

eksternal. 
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Publik menurut Jhon Dewey adalah  

“ a group of people who face a similar problem, recognize that 
the problem exist, organize to do something about the problem.” 
(Gunig dan Hunt, 1984: 145) 

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa publik 

adalah sekelompok orang yang memiliki masalah, ketertarikan dan 

kepentingan yang sama, membicarakannya hingga melakukan aksi 

yang sama. 

 Suatu Perusahaan memiliki publik internal dan eksternal. 

Publik Internal meliputi karyawan, investor, pemasok, stakeholder. 

Sedangkan publik eksternal meliputi pelanggan, pemerintah, pers. 

Grunig dan Hunt mengklasifikasikan publik (linkages) sebagai 

berikut: 

• Enabling linkages adalah publik yang memiliki otoritas untuk 
memberikan izin operasi suatu organisasi, sebgai contoh: 
Pemerintah 

• Functional Linkages adalah publik yang menyediakan Input 
bagi organisasi meliputi karyawan, suplier dan yang 
mengkonsumsi produk organisasi baik barang/ jasa seperti 
konsumen. 

• Normative Linkages adalah hubungan organisasi dengan 
berbagai asosiasi yang memiliki kepentingan dan masalah 
bersama. 

• Diffused Linkages adalah hubungan dengan berbagai kelompok 
yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tetapi secara 
formal organisasi tidak memiliki hubungan terhadap publik ini 
seperti LSM, penduduk di sekitar organisasi, dan lain-lain. ( 
Diterjemahkan dari Grunig dan Hunt, 1984: 140-142) 

Perencanaan Program Komunikasi atau dengan istilah 

Formulasi Strategi oleh Public Relations disusun berdasar Hasil 

Analisis yang telah dilakukan (enviromental scanning). Analisis 

Situasi dapat dilakuakn melalui Riset terstruktur atau dengan 
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melakukan Pembacaan tentan perilaku public, tanpa melakukan 

Riset terstruktur. Poin yang terakhir dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi permasalahan, menganalisis SWOT, dan 

menentukan perilaku public dengan variabel tertentu. Program 

Komunikasi yang didesain harus mempertimbangkan publik mana 

yang menjadi target sasaran komunikasi. Penentuan publik akan 

menentukan model komunikasi yang dipakai dan melalui media 

apa sehingga komunikasi yang efektif dapat tercapai. 

James Grunig dan Todd Hunt menyusun 4 Model Public 

Relations: 

Model Characteristic 

Press 

Agentry/ 

Publicity 

Public 

Information 

Two-Way 

Assymetric 

Two-Way 

Symmetric 

Purpose Propaganda Disseminatio

n of Informa-

tion 

Scoentific 

Persuasion 

Mutual 

Understandin

g 

Nature of 

Communication 

One-Way; 

complete 

truth not 

essential 

One-Way; 

Truth import-

ant 

Two-Way; 

imbalanced 

effects 

Two-Way; 

balanced 

effects 

Communication 

Model 

Source → Rec. Source → Rec. Source → Rec. 

← 

Group→Group 

← 



 

 

12

Feedback 

Nature of 

Research 

Uttle; 

“counting 

house’ 

Uttle; 

readability, 

readership 

Formative; 

evaluative of 

attitudes 

Formative; 

evaluation of 

understandin

g 

Leading 

Historical 

Figures 

P.T. Barnum Ivy Lee Edward L. 

Bernays 

Bernays, 

educators, 

proffesional 

leaders 

Where 

practiced today 

Sports, 

theatre, 

product 

promotion 

Government, 

Non-profit 

associations, 

business 

Competitive 

business; 

agencies 

Regulated 

business; 

Agencies 

Estimated 

precentage of 

Organizations 

practicing 

today 

15% 50% 20% 15% 

 

Tabel 1.1: Model Public Relations 

Sumber : Grunig dan Hunt (1984: 22) 
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Model Publisitas dan Informasi Publik adalah Komunikasi 

satu arah yang dilakukan secara linier dari organisasi kepada 

publiknya. Model Publisitas telah lama dipraktekkan dan masih 

sering dipakai oleh beberapa organisasi saat ini untuk 

menyelamatkan dan meningkatkan Citra Organisasi. Keakuratan 

dan kebenaran informasi tidak menjadi prioritas, manipulasi 

informasi dilakukan dalam untuk mendapatkan pengakuan Publik. 

Model ini berbeda dengan Model Informasi Publik, Model yang 

kedua ini lebih humanis dibandingkan Model yang pertama. Hal ini 

dikarenakan, dalam penyampaian informasi kepada publik, 

kebenaran akan informasi menjadi unsur yang paling penting. 

Model Informasi Publik biasa dilakukan oleh Pemerintah kepada 

masyarakat untuk mensosialisasikan kebijakan baru, Perusahaan 

kepada karyawannya dalam bentuk press release. 

Model Public Relations dua arah asimetrikal (Two-way 

Assymetric) dan dua arah simetrikal (Two-Way Symetric) 

merupakan Komunikasi dua arah yaitu Perusahaan terhadap publik 

dan publik terhadap organisasi. Model dua arah asimetrikal  

merupkan komunikasi yang dilakukan oleh Perusahaan kepada 

publik, dan publik memberikan umpan balik (feedback) kepada 

organisasi. Umpan balik ini merupakan efek dari komunikasi yang 

telah dilakukan oleh Perusahaan. Model komunikasi ini 

menggambarkan ketidakseimbangan, karena komunikasi yang 
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dilakukan oleh organisasi bertujuan untuk mengubah persepsi dan 

perilaku publik. Umpan balik yang didapatkan dari publik 

dijadikan dasar untuk merancang komunikasi selanjutnya dalam 

rangka meningkatkan Citra perusahaan. 

Sedangkan Model dua arah simetrikal menekankan pada 

dialog dan hubungan yang setara antara Perusahaan dan Publiknya 

untuk mencapai kesepahaman, saling pengertian (mutual 

understanding). Dengan Model ini, publik mempengaruhi 

manajemen untuk merubah perilaku atau kebijakannnya. 

Masing-masing publik dalam suatu Perusahaan memiliki 

karakter yang berbeda dengan lainnya, sehingga pendekatan 

komunikasi yang dilakukan oleh Public Relationspun berbeda. 

Dalam Customer relations, suatu organisasi melalui Public 

Relations dapat menjalin komunikasi dengan menggunakan 

newsletter (Model Informasi Publik), penyelenggaraan event 

(Model Two-Way Assymetric), Media Sosial (Model Two-Way 

Symetric). Sedangkan, dalam Media Relations, umumnya 

menggunakan press release. Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan Model Public Relations Dua Arah Simetrikal sebagai 

dasar penelitian ini.  

Implementasi merupakan eksekusi terhadap perencanaan 

yang telah dibuat. Evaluasi merupakan tahap penting untuk 

mengukur keberhasilan komunikasi yang telah dilaksanakan 
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dengan standar yang telah ditetapkan seperti efek yang diharapkan 

dan parameter keberhasilan program komunikasi. 

 

E.2 Media Sosial 

E.2.1  Transformasi PR 0, PR 1.0, PR 2.0 

Praktek Public Relations telah ada sejak Abad 19 dalam 

bentuk Press Agent dan Publisitas yang bertujuan untuk 

Propaganda. P.T. Barnum pertama kali mendirikan Barnum & 

Bailey Circus sebagai Konselor Press Agent dan Publisitas. 

Selanjutnya, pada tahun 1900, Ivy Lee dan Edward Bernays 

memiliki kontribusi yang besar dalam Perkembangan Public 

Relations. Ivy Lee pertama kali mengenalkan Press Release, yaitu 

penyampaian informasi melalui surat kabar dengan 

mempertimbangkan unsur kebenarannya. 

Edward Bernays dikenal sebagai Father of Public 

Relations. Pada tahun 1922, tulisannya yang dibukukan dengan 

judul Cyrstallizing Opini Publik telah mengubah persepsi 

kebanyakan orang pada waktu itu tentang Profesi Public Relations. 

Bernays menjelaskan perbedaan Public Relations sebagai Profesi 

yang profesional dan etis dengan Press Agent/ Publisitas. Public 

Relations menggunakan social science untuk mengetahui opini 

publik, perilaku publik dan bagaimana cara merubahnya. Oleh 

karena itu, Public Relation menjadi bidang ilmu yang 
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interdisipliner, karena dipengaruhi oleh psikologi, sosiologi dan 

disiplin ilmu lainnya. Bernays dipengaruhi oleh Pemikiran 

Sigmund Freud. Dia menggunakan teori Freud tentang motif tidak 

sadar (unconscious motives)  yang membentuk perilaku manusia 

dalam mengembangkan Public Relations. 

Pada Abad Industri, Public Relations menggunakan Media 

Cetak (Print Media) dan Media Penyiaran (Broadcast Media) 

dalam mempengaruhi Opini publik untuk meningkatkan Citra suatu 

Organisasi/ Perusahaan. Komunikasi dilakukan satu arah, top-down 

dari Organisasi ke publik biasa dalam bentuk Iklan dan Press 

Release. 

Munculnya Internet telah merubah pola komunikasi Public 

Relations dalam menjalin komunikasi dengan publik. Holtz 

menjelaskan bahwa  

“Communication has been changed fundamentally with the 
advent of online media” (Alison, 2004: 259) 

Beberapa Alasan yang menjadikan Internet menjadi 

alternatif media yang digunakan oleh Public Relations: 

a. Kekuatan Jaringan, dimana setiap orang memiliki potensi 
untuk terhubung dengan lainnya tanpa terikat oleh letak 
geografis dan waktu (borderless world). 

b. Komunikasi yang langsung dan transparan, dimana Informasi 
dapat diakses dengan mudah, cepat dan transparan. 

c. Feedback didapatkan dengan cepat karena sifat Internet yang 
transparan dan memudahkan organisasi/ perusahaan untuk 
mempelajari kekuatan dan kelemahan kompetitor. 

d. Perubahan yang konstan dan kebutuhan untuk mendapatkan 
informasi terbaru sehingga Inovasi dapat dilakukan dengan 
cepat dan terus menerus. 

e. Informasi diakses oleh banyak orang. ( Rosabeth, 2001: 16) 
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Keberadaan Internet pertama kali muncul dikenal idengan 

istilah  Web. 1.0 yang telah melahirkan PR 1.0, dimana Public 

Relations menggunakan Internet dalam menyambung hubungan 

organisasi dengan publiknya diantaranya dengan Penggunaan 

Website, email, e-newsletter. Dalam PR 1.0, hubungan yang 

dibangun adalah hubungan satu arah, dimana Perusahaan hanya 

menyampaikan informasi terhadap publiknya (Public Information).  

Pada tahun 2004, OReilly Media mengadakan Konferensi 

Web 2.0, istilah Web 2.0 menjadi dikenal oleh banyak orang dan 

komunitas online bermunculan. Web 2.0 telah mengubah 

penggunaan Internet sebagai alat untuk diseminasi informasi dan 

mencari Informasi. Dalam Web 2.0 memungkinkan pengguna 

internet untuk terhubung dan saling bertukar informasi. Hal ini 

dijelaskan oleh Brian Solis dan  Deirdre Breakenridge 

“Web 2.0 brought a new way for groups of people to converse, and 
it presented an opportunity for them to gather and then share 
information collectively.” 

 Selanjutnya Web 2.0 kemudian mendurong Public 

Relations untuk menjadikannya sebagai Media untuk menyambung 

hubungan positif dengan public, yang kemudian dikenal dengan 

istilah PR 2.0. Dalam PR 2.0, hubungan yang ingin dicapai adalah 

hubungan dua arah simetrikal, sehingga Public Relations harus 

dapat memahami public dan terlibat aktif dalam perbincangan yang 

dilakukan oleh publiknya dalam berbagai Social Web.  
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 E.2.2  Media Sosial 

Media Sosial merupakan produk dari Teknologi Web 2.0. 

Media Sosial adalah ruang yang memberikan keleluasan bagi 

pengguna Internet untuk melakukan perbincangan (conversation) 

tentang suatu topik. Media Sosial merupakan media komunikasi 2 

arah berbeda dengan Media Massa yang merupakan media 

komunikasi satu arah.  

Dalam istilah Web 2.0, Website tidak hanya memiliki 

fungsi sebagai diseminasi informasi, tetapi menjadi ruang interaksi 

dan komunikasi oleh pengguna internet. Interaksi yang terjadi 

dapat dilakukan dengan menjawab komentar, melakukan vote 

terhadap suatu artikel atau video sharing. Brian Solis dan Deirdre 

Breakenridge memberikan penjelasan tentang Media Sosial yaitu: 

“ Social Media is the democratization of content and the shift in the 
role people play in the process of ready and disseminating 
information (and thus creating and sharing content).” (Brian dan 
Deirdre, 2009: xvii) 

Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa Media 

Sosial memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar 

informasi secara langsung. Kini, masing-masing individu memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi orang lain melalui Media sosial. 

Bentuk dari Media Sosial adalah Facebook, Youtube yang mampu 

membantu kita untuk shaing video, Twitter untuk melakukan 

percakapan dalam jumlah karakter yang terbatas, serta Flikr untuk 

foto. 



 

 

19

Pengguna Internet (Internet user) yang tergabung dalam 

Media Sosial dan memiliki kepentingan dan ketertarikan pada hal 

yang sama dan membentuk komunitas, akan saling bertukar 

informasi, bercerita tentang suatu topik tertentu. Perbincangan yang 

dilakukan di Media Sosial, bila dibicarakan oleh banyak orang akan 

menimbulkan buzzwords. Informasi yang diberikan oleh seseorang 

yang kredibel, biasa disebut Influencer dapat memberikan efek, 

baik citra positif atau negatif terhadap pribadi maupun perusahaan. 

Seoran Influencer dapat berasal dari internal perusahaan yan 

dianggap kredibel dan juga dapat berasal dari luar perusahaan yang 

biasa disebut sebagai unofficial spokesperson. Unofficial 

spokesperson dapat menjadi pihak ketiga (third party endorser) 

yang bagaimanapun juga dilihat oleh publik tidak memiliki 

tendensi pada kepentingan bisnis Perusahaan.  

Perusahan yang mengetahui keuntungan penggunaan Media 

Sosial untuk membangun hubungan positif dengan publiknya dan 

meningkatkan citra akan segera melakukan penyesuaian dan 

transformasi. Penyesuaian dilakukan dengan partisipasi dan 

keterlibatan aktif Perusahaan dalam Media Sosial. Banyak 

Perusahaan yang kini telah tergabung dalam Situs jejaring Sosial 

dan memiliki website, blog, tapi hanya sekedar mengikuti trend dan 

prestise. Tidak sedikit juga Perusahaan yang meragukan kekuatan 

Media Sosial, mereka berasumsi bahwa situs jejaring sosial 
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hanyalah tempat mencari teman dan mengkoleksi, dan tempat 

untuk narsis, begitu juga blog. 

 

F. Definisi konseptual 

 Definisi konseptual adalah suatu batasan yang dirumuskan sebagai upaya 

menyeragamkan pengertian antara peneliti dengan pembaca penelitian . Adapun 

konsep yang perlu di definisikan adalah: 

1. Manajemen Public Relations 

Manajemen Public Relations merupakan Rangkaian Analisis 

Situasi, Perencanaan dan Pemograman, Pelaksanaan dan Evaluasi yang 

dilakukan oleh Public Relations dalam rangka menjalin komunikasi dan 

menyambung hubungan positif dengan publik.  

2. Media Sosial 

Media Sosial adalah Ruang komunikasi virtual (Online Media) 

yang menghubungkan satu orang dengan lainnya yang memiliki 

kepentingan dan ketertarikan terhadap suatu hal. Media Sosial diantaranya 

adalah Facebook, Twitter, Youtube, Blog, Wikipedia, dan My Space. 

Media Sosial digunakan oleh Public Relations dalam menyambung 

hubungan positif antara Organisasi dan Publik. Hubungan yang dibangun 

adalah hubungan yang konstruktif dan simetrikal, sehingga hubungan 

saling pengetian (mutual understanding) dapat dicapai. 
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G. Metode Penelitian 

G.1  Tipe dan Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, data yang digunakan, data – data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata , gambar dan bukan angka – angka. 

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau 

kegiatan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti secara sistematis dan 

faktual dengan pendekatan kualitatif. 

G.2  Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. 

Kedudukan peneliti sekaligus bertindak sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelopor 

hasil penelitiannya. 

 Ciri – ciri umum manusia sebagai instrumen yang mencakup segi 

responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan kebutuhan, mendasarkan 

diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan 

memanfaatkan kesimpulan untuk mencari respon yang tidak lazim. ( 

Moleong, 2007 : 168 ). 

    G.3 Penarikan Sampel 

Strategi Sampling yang digunakan bersifat purposive. Sampel 

terdiri dari beberapa orang baik Manajer Public Relations, maupun staf 
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pelaksana yang melakukan Manajemen Pengelolaan Media Sosial resmi 

PT. Arema Indonesia.  

G.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan adalah : 

1. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara 

kolaboratif, sehingga orang yang diwawancarai bisa 

mengartikulasikan topik dan pengalamannya tentang Manajemen 

Public Relations dalam Pengelolaan Media Sosial. Wawancara 

dilakukan dengan face to face dengan satu informan dalam periode 1 

bulan (9 Juni- 18 Juli). Wawancara dilakukan dengan waktu yang 

proporsional antara 1 sampai 1.5 jam. Jenis Wawancara yang 

dilakukan adalah semi terstruktur, pertanyaan terkandung dalam 

panduan wawancara sesuai dengan topik penelitian. Panduan 

Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengembangkan 

petanyaan sebelu proses wawancara berlangsung, kemudian pada saat 

wawancara beberapa gagasan baru akan muncul dari informan dan hal 

ini dapat ditindaklanjuti, sehingga data yang diperoeh akan detail. 

Hasil wawancara kemudian ditulis sepanjang wawancara dan 

ditranskrip.  

2. Dokumentasi merupakan unsure terpenting dalam penelitian karena 

mengandun nformasi yang mungkin berbeda dari data yang dperoleh 
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melalui metode wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

dokumen pada Media Sosial yang digunakan. 

G.5  Teknik Analisis Data 

Peneliti menganalisis data dengan dua langkah yaitu: 

1. Reduksi data: memilah-milah data yang tidak beraturan 

menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan 

mengkoding, menyusunnya menjadi kategori dan 

merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana. 

2. Interpretasi: mendapatkan makna dan pemahaman terhadap 

kata-kata dan tindakan para informan, dengan memunculkan 

konsep dan teori yang menjelaskan temuan. (Daymon, 2008: 

369) 

G.6  Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Teknik Triangulasi yang 

digunakan adalah Triangulasi Data, dimana uji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan data yang berasal dari 

dokmentasi yang ditemukan.   

 


