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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di dalam era yang sudah sangat berkembang saat ini, proses 

komunikasi semakin mudah untuk diakses. Tidak ada alasan untuk tidak 

dapat berkomunikasi karena jarak yang jauh ataupun karena biaya 

transport yang mahal. Media baru telah membuat komunikasi semakin 

mudah untuk diakses. Dalam buku Teori Komunikasi Massa, Denis 

McQuail menjelaskan ciri utama media baru adalah adanya saling 

keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima 

maupun pengirim pesan, interaktivasnya, kegunaan yang beragam sebagai 

karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada dimana-mana. Tidak hanya 

sekedar berkomunikasi, tetapi gagasan media baru yaitu menggunakan 

internet, kita dapat menjadikan internet sebagai wadah untuk memberi 

infomasi pada masyarakat luas, yang berada pada jarak dekat maupun 

jauh. 

Berdasarkan pada penjelasan Denis McQuail diatas, dapat dilihat 

bahwa media sosial merupakan alternative yang sangat briliant untuk 

berkomunikasi. Khususnya pemberi informasi bagi masyarakat luas yang 

dekat maupun jauh secara singkat dan dapat diakses dimanapun tidak 

terbatas tempat.  
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Seperti yang kita tahu, banyak informasi yang di share melalui 

media sosial sangat cepat sampai ke masyarakat luas. Banyak orang 

menyebut ini sebagai the power of social media. seperti cerita yang 

dilansir dalam www.dream.co.id yaitu cerita tentang pengguna media 

sosial path yang bercerita tentang seorang supir dalam taxi yang 

ditumpanginya memasang foto anaknya didekat kemudi untuk memberi 

semangat sang supir agar bekerja keras karena si anak menginginkan ulang 

tahunnya di rayakan di KFC. Dalam beberapa saat saja, capture cerita 

dalam path itu menyebar hingga sampai kepada manajemen KFCdan 

akhirnya pihak KFC memberi ulangtahun gratis untuk anak sang supir 

tersebut. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial 

merupakan wadah penyebaran informasi yang bisa diakses secara cepat 

dan mudah. 

Dalam pengelolaan media sosial yang baik dibutuhkan adanya 

manajemen yang baik. Salah satu definisi manajemen yang cukup menarik 

dan banyak dianut banyak orang adalah definisi dari Henry Fayol yang 

berbunyi: “Manajemen adalah proses menginterpretasikan, 

mengkoordinasikan sumber daya, sumber dana, dan sumber-sumber 

lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan dan penilaian. 

(Djuroto, 2002: 96). 

Manajemen media pada dasarnya adalah menggunakan prinsip 

manajemen dalam pengelolaan media, yang bentuknya disesuaikan dengan 
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karakteristik media. Friedrichsen dan Wolfgang menjelaskan mengenai 

manajemen media sosial dengan membaginya ke dalam empat tahap, 

yaitu:Define the value proposition, Segmentation, targeting, and 

positioning, Operations and delivery process, Measurement and feedback. 

Kegiatan kolektif nandur dulur juga membutuhkan peran media 

sosial agar kegiatan yang dilakukan oleh mereka dapat diketahui oleh 

masyarakat luas sehingga masyarakat luas dapat ikut serta dalam setiap 

kegiatan yang di adakan oleh nandur dulur. Nandur dulur adalah wadah 

yang mempunyai tujuan melakukan aktivitas positif nan sederhana 

bersama siapapun kamu. Melakukan keceriaan bersama di taman-taman 

kota untuk mengembalikan fungsi taman dan ruang publik sesuai 

kegunaannya. Kegiatan dalam nandur dulur lebih kepada mengajak anak-

anak kecil untuk bermain, belajar mengenai hal apapun bersama dengan 

menikmati taman kota khususnya di kota Malang. 

Nandur dulur ini merupakan wadah yang dibentuk oleh para 

perilaku kolektif.yang memiliki arti sekelompok orang yang muncul 

secara spontan, tidak berstruktur tetapi tetap memiliki tim inti yang ada 

sebagai bentuk respon dari kejadian tertentu. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah tentang bagaimana pengelolaan publikasi melalui  media sosial 

nandur dulur agar khalayak dapat mengetahui tentang informasi kegiatan 

mereka? 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

publikasi itu diolah sehingga menghasilkan pesan yang bisa dengan mudah 

diterima khalayak. Khususnya publikasi melalui media sosial..  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

komunikasi. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran 

bagaimana pngelolaan media sosial sebagai pusat informasi. 

 


