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KATA PENGANTAR 

 

Selamat pagi 

Selamat bertemu 

 

Terimakasih, dengan Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2018 ini kita bisa 

berjumpa untuk silaturahmi intelektual—ini, semoga menjadi tradisi untuk selalu 

membiasakan diri berdialektika pikiran dan rasa sebagai manusia yang beretika. Dimana kita 

rasakan kini etika-etika sudah semakin jauh dari manusia-manusia planet bumi ini, etika 

menjauh atas nama kebesaran diri. Dan jangan sampai kemanusian kita terjebak dalam 

absurdismenya Albert Camus. 

 

KNKH ini adalah bagian dari kerja dan karya pemikiran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Tarumanagara untuk memberikan sumbangsih peradaban ilmu dan khususnya ilmu 

komunikasi.  KNKH kali ini mengangkat tema “Etika Komunikasi” dimana etika menjadi dasar 

semua bagian dari peradaban. Jadi bicara etika menjadi hal kewajiban dan tentunya tak akan 

lekang zaman.  

  

Kesadaran Adalah Matahari  

Kesabaran adalah Bumi  

Keberanian menjadi Cakrawala  

dan Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-Kata 

 

(WS Rendra) 

 

Dengan kata-kata Rendra, izinkan saya untuk mengajak kita semua; sinarkan Matahari dari 

rindangnya menjulang lebat pohon-pohon hutan beton yang dingin, untuk melaksanakan 

kata-kata manusia komunikasi dan kemanusiaan di Nusantara ini. 

 

Salam, 

 

Gregorius Genep Sukendro 

Ketua Panitia KNKH 2018 
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 

 

Salam sejahtera untuk kita semua, 

 

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengajak Bapak/Ibu Dosen, Peneliti, dan Praktisi untuk 

rehat sejenak dari rutinitas.  

 

Menghadiri Konferensi Nasional Komunikasi Humanis (KNKH) 2018 membawa kita semua 

pada perenungan tentang, apakah aktivitas dan kontribusi kita pada ranah profesional telah 

sesuai dengan hakikatnya. Proses berpikir dan mengkritisi inilah yang kita bagikan untuk 

dijadikan bahan kajian dan evaluasi bersama. Tujuannya tak lain untuk membuka mata hati 

kita akan pentingnya profesionalitas disertai integritas.  

 

Penyelenggaraan KNKH 2018 pertama kali diadakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Tarumanagara. Tema yang diangkat yakni “Etika Komunikasi Bisnis di Era 

Kontemporer”. Konferensi ini diadakan di penghujung tahun dan terbuka untuk seluruh 

kalangan baik akademisi, peneliti, maupun praktisi.  

 

Akhir kata, saya secara pribadi mengucapkan terimakasih atas partisipasi bapak/ibu dosen, 

peneliti, dan praktisi, dalam kegiatan ini. Selamat datang, selamat mengikuti kegiatan ini, 

dan semoga bermanfaat. 

 

Salam hangat, 

 

Dr. Riris Loisa 

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara 
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SUSUNAN PANITIA 

 

Penanggungjawab : Dr. Riris Loisa, M.Si. 

   Sinta Paramita, SIP., MA. 

Tim Pengarah : Drs. Widayatmoko, MM., M.I.Kom. 

   Dr. Muhammad Adi Pribadi, SE., M.Ib., M.Comm. 

Ketua : Gregorius Genep Sukendro, S.Sos., M.Si. 

Wakil Ketua : Yugih Setyanto, S.Sos., M.Si. 

Sekretaris : Nigar Pandrianto, S.Sos., M.Si. 

 : Lusia Savitri Setyo Utami, S.Sos., M.Si. 

Bendahara : Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si. 

   Candra Gustinar 

Sponsorship : Diah Ayu Candraningrum, S.Sos., M.Si. 

Sie Makalah : Roswita Oktavianti, S.Sos., M.Si. 

   Farid, SS., M.Si. 

   Ahmad Junaidi, SS., M.Si. 

Sie Publikasi : H.H. Daniel Tamburian, S.Sos., M.Si. 

   Lydia Irena, S.I.Kom 

   Santoso 

Koord. Acara & Humas : Septia Winduwati, S.Sos., M.Si. 

   Joko Raharjo, SP., MM. 

Perlengkapan : Ady Sulistio 

   Septian Atmadibrata, S.Ikom. 

Pembantu Umum : M. Khasan 

   Ngatemin 
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SUSUNAN ACARA  
KONFERENSI NASIONAL KOMUNIKASI HUMANIS 2018 

AUDITORIUM GEDUNG M UNIVERSITAS TARUMANAGARA 
 

 
Waktu Acara Tempat 

Hari pertama: Kamis, 15 November 2018 

 08.00 – 09.00 Registrasi dan Coffee Morning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorium Gedung M, Lantai 
8, Kampus I Universitas 

Tarumanagara 

09.00 – 09.05 Pembukaan acara oleh MC 

09.05 – 0910 Lagu Indonesia Raya, Mars 
Tarumanagara 

09.10 – 09.15 Sambutan Ketua Panitia KNKH 2018 

09.15 – 09.20 Sambutan Dekan 

09.20 – 09.25 Sambutan Rektor dilanjutkan 
pembukaan 

09.25 – 09.30 Penampilan Tari  

09.30 – 12.00 Sesi Talkshow 
Moderator:  
Nezar Patria (Pemimpin Redaksi 
The Jakarta Post) 
Narasumber: 
1. Dr. Haryatmoko, SJ (Pengajar 

Filsafat Etika dan Politik) 
2. Dr. Eko Harry Susanto, M.Si 

(Dosen & Fasilitator Komunikasi 
Politik Untar) 

3. Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan 
Pers) 

4. Janoe Arijanto (Praktisi 
Periklanan) 

12.00 –13.00 Makan Siang Lantai 7 (Ruang Makan) 

13.00 – 15.00 Call for Paper  Fikom Untar, Gedung Utama, 
Lantai 12  

Hari Kedua: Jumat, 16 November 2018 

09.00 – 11.30 Call for Paper  Fikom Untar, Gedung Utama, 
Lantai 12 11. 30 – 12.00 Penutupan  (sholat Jumat di 

Gedung Parkir Lt. 8) 

12.00 Ramah tamah 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG PERIKLANAN DAN INDUSTRI KREATIF 

 

Bidang Ilmu  : Industri Kreatif dan Periklanan 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018 

Waktu  :  Pukul 13.00 – 15.00 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1201  

Moderator : Nigar Pandrianto 
 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 13.00 – 13.15 Analisis Isi Pesan Iklan Ponds Men Lightning 
Oil Clear versi Awkward Moment 

Adi Inggit Handoko 

2. 13.15 – 13.30 Mengenal Indonesia Melalui Netflix 
Original Movie (Model Simulasi Baudrillard 
di Film  
The Night Comes for Us) 

Desy Budi Utami 

3. 13.30 – 13.45 Lambe Turah, Sang Agen Pelanggar Privasi 
(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun 
Instagram @Lambeturah) 

Septia Winduwati 

4. 13.45 – 14.00 Korelasi Ruang, Kafein, dan Kreativitas  Savannah 
Hendrata 

5. 14.00 – 14.15 Etika, Kreativitas, dan Manusia-Manusia 
Komunikasi 

Gregorius Genep 
Sukendro 

6. 14.15 – 14.30 Kreativitas dan Budaya: Studi Ethnografi 
Creative Director Etnis Tionghoa Dalam 
Industri Periklanan 

Tashya Elvira 
Agatha  
 

7. 14.30 – 14.45 Citra Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer 
pada Iklan dalam Tinjauan Etika Komunikasi 
(Analisa Semiotik Terhadap Iklan, 
Pencitraan Gaya Hidup Masyarakat 
Kontemporer, dan Penilaian Etis) 

Nigar Pandrianto 

8. 14.45 – 15.00 Kreativitas Ide Iklan #Pahlawan Sejati Hansen Hindharta 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG KEHUMASAN/PUBLIC RELATIONS 

 

Bidang Ilmu  : Kehumasan/Public Relations 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018 

Waktu  :  Pukul 13.00 – 15.00 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1202 

Moderator : Yugih Setyanto 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 13.00 – 13.15 Strategi Komunikasi Dalam Membangun Brand 
Image Jamu 

Jessica Tamara 
 

2. 13.15 – 13.30 Strategi Cyber Public Relations Polda Jatim 
dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) di Media Sosial 

Deny Febrian, 
Santi Isnaini 

3. 13.30 – 13.45 Analisis Aktivitas Eksternal Humas Kapendam 
Jaya TNI AD Dalam Membangun Community 
Relations Dengan Generasi Milenial 

Yenny Octavia 

4. 13.45 – 14.00 Membangun Reputasi Perguruan Tinggi Swasta 
Dalam Perspektif Etika Kehumasan 

Yugih Setyanto, 
Paula T. 
Anggarina 

5. 14.00 – 14.15 Peran Public Relations PT. Telkomsel Dalam 
Membangun Reputasi Melalui ASIAN GAMES 
2018 

Feberi Jenty 
 

6. 14.15 – 14.30 Kekuatan Film Dokumenter dan Narasi dalam 
Penyampaian Program Humas 

Nevrettia 
Christantantyaw
ati, Siska 
Armawati Sufa 

7. 14.30 – 14.45 Destination Branding: Kegiatan Ritual Agama 
dan Budaya Desa Lowayu untuk Peningkatan 
Kunjungan Wisata 

Fajar Arifianto 
Isnugroho, Ratna 
Indarti 
 

8. 14.45 – 15.00 Motif dan Tingkat Kepuasan Followers Dalam 
Mengikuti Akun @TMCPOLDAMETRO di 
Instagram 

Nathania 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG JURNALISTIK DAN INDUSTRI MEDIA 

 

Bidang Ilmu  : Jurnalistik dan Industri Media 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018 

Waktu  : Pukul 13.00 – 15.00 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1203 

Moderator : Farid Rusdi 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 13.00 – 13.15 Analisis Berita Tokoh Islam Dan Partai Politik 
Islam Pada Isu Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia 2019 
(Analisis Isi pada mediaindonesia.com, 
republika.co.id dan kompas.com) 

Darwis Sagita, 
Puspita Asri 
Praceka 

2. 13.15 – 13.30 Verifikasi Parsial dalam Jurnalisme Dijital: 
Disrupsi Etika Pemberitaan ? 
 

Riris Loisa, Eko 
Harry Susanto, 
Ahmad Junaidi 

3. 13.30 – 13.45 Jurnalisme Warga Dalam Meningkatkan 
Literasi Politik Generasi Milenial  
Menjelang Pemilu Presiden 2019 

Rose Emmaria 
Tarigan 

4. 13.45 – 14.00 Perspektif Literasi Media Oleh Mahasiswa 
Tentang Berita Hoaks di Pilkada Kota Serang  

Andin Nesia, 
Puspita Asri 
Praceka 

5. 14.00 – 14.15 Surat Kabar Sebagai Penangkal  
Berita Bohong di Era Digital 

Desi Yasmini 
Siregar, Yugih 
Setyanto 

6. 14.15 – 14.30 Peran Buzzer Media Sosial Twitter  
Dalam Aktivitas Kampanye Politik 

Felicia 

7. 14.30 – 14.45 Komparasi Isu Sentimen Tentang SARA di 
Portal Berita Online dan Media Sosial  
Menjelang Pemilu 2019 

Christiany 
Juditha 

8. 14.45 – 15.00 Media Sosial Jurnalis dan Industri Media Farid Rusdi 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG JURNALISTIK DAN INDUSTRI MEDIA 

 

Bidang Ilmu  :  Jurnalistik dan Industri Media 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018 

Waktu  :  Pukul 13.00 – 15.15 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1204 

Moderator : Ahmad Junaidi 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 13.00 – 13.15 Konstruksi Makna Religiusitas dan 
Representasi Perempuan Muslim Dalam Acara 
Talkshow Ramadhan di Televisi Swasta 

Uliviana Restu 
Handaningtias, 
Husnan 
Nurjuman, Ika 
Arinia Indriyany 

2. 13.15 – 13.30 Antara Etika dan Laba: Jurnalisme di Era Dijital Ahmad Junaidi, 
Riris Loisa, Eko 
Harry Susanto 

3. 13.30 – 13.45 Komersialisasi dan Kekerasan Verbal Dalam 
Kreativitas Pembuatan “Meme Politik” di 
Media Sosial 

Rahmi Surya Dewi 

4. 13.45 – 14.00 Etika Bisnis Agregator Media dan Pengaruhnya 
Dalam Kegiatan Brand Activations di Media 
Online  

Diah Ayu 
Candraningrum 

5. 14.00 – 14.15 Implementasi Praktik “Multitasking  Journalist” 
Pada Industri Media Saat Ini dan Perbedaan 
Pandangan Antara Redaktur dan Reporter 
dalam Menyikapi Konvergensi Media 

Ignatius Haryanto 
 

6. 14.15 – 14.30 Muatan Lokal di Televisi Nasional (Studi Kasus 
Produksi Acara Bermuatan Lokal di Indosiar) 

Moehammad 
Gafar Yoedtadi  

7. 14.30 – 14.45 Menilik Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan 
Teror Bom 13 Mei 2018 di Surabaya pada 
Media Cetak  

Fanny Lesmana 

8. 14.45 – 15.00 Belajar Sistem Stasiun Jaringan  (SSJ) dari 
Amerika Serikat, Pentingnya Regulasi Yang 
Kuat 

Amin Shabana 
 

9. 15.00 – 15.15 Budaya Teknologi dan Pergeseran Etika  
Dalam Jaringan Jurnalis 

Roswita 
Oktavianti  
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG KOMUNIKASI DAN BUDAYA 

 

Bidang Ilmu  : Komunikasi dan Budaya 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018 

Waktu  : Pukul 13.00 – 15.00 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1205 

Moderator : Sinta Paramita 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 13.00 – 13.15 Komparasi Perilaku Komunikasi Mahasiswa 
Kepada Dosen Sebelum dan Sesudah 
Kemunculan Android Melalui Aplikasi Pesan 
Teks Dalam Kepentingan Akademik   
(Studi Komparatif Pada Mahasiswa Sebelum 
dan Sesudah Kemunculan Android  
Pada Jurusan Ilmu Komunikasi) 

Ari Pandu, Darwis 
Sagita 

2. 13.15 – 13.30 Perilaku Komunikasi Mahasiswi Muslim 
Bercadar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Ahmad Sihabudin, 
Rahmi Winangsih, 
Darwis Sagita 

3. 13.30 – 13.45 Fenomena Perempuan Bercadar di Media 
Sosial Instagram ( Studi Fenomenologi 
Interaksi Sosial Perempuan Bercadar di Media 
Sosial Instagram) 

Yusrina Zulfa 

4. 13.45 – 14.00 Penggunaan Media Dalam Proses  Komunikasi 
Terapeutik Pada Pelayanan Kesehatan di Kota 
Padang 

Alna Hanana, 
Novi Elian 
 

5. 14.00 – 14.15 Maota Di Lapau (M.D.L) dan Eksistensi Lapau 
Sebagai Ruang Komunikasi Budaya di 
Sumatera Barat 

Emeraldy Catra, 
Ilham Havifi, 
Diego 

6. 14.15 – 14.30 Analisis Gaya Komunikasi Antarpribadi Merry 
Riana Dalam Pembentukan Karakter Anak 

Devita Obadja 

7. 14.30 – 14.45 Menyoal Kampanye Politik:  
Dalam Film Our Brand is Crisis 

Sinta Paramita 

8. 14.45 – 15.00 Masyarakat dan Kearifan Lokal (Bentuk Pela 
Masyarakat di Negeri Batu Merah  
Kota Ambon Pasca Rekonsiliasi) 
 

Osbert Montana 

 

 



KONFERENSI NASIONAL KOMUNIKASI HUMANIS 2018 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 15-16 November 2018 

11 
 

 

JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN 

 

Bidang Ilmu  : Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018 

Waktu  : Pukul 13.00 – 15.15 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1206A 

Moderator : Wulan Purnama Sari 
 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 13.00 – 13.15 Strategi Pemasaran Kantor Akuntan Publik Taufan Prahara 
Gunadi 

2. 13.15 – 13.30 Ecopreneurship Pasar Sehat Surabaya Dalam 
Mengkampanyekan Pola Hidup Sehat Bagi  
Masyarakat Surabaya 

Siska Armawati 
Sufa 
 

3. 13.30 – 13.45 Pariwisata Halal di DKI Jakarta:  
Siapa Yang Membutuhkannya? 

Tria Patrianti, 
Amin Shabana 

4. 13.45 – 14.00 Pengaruh Kualitas Pelayanan Belanja Daring 
Terhadap Corporate Image (Studi Kasus Pada 
Perusahaan JD.id) 

Sherly Wijaya 

5. 14.00 – 14.15 Konsumerisme Penggemar Korea  
(Studi Pada Remaja Penggemar K-POP di 
Jakarta) 

Lusia Savitri 
Setyo Utami 

6. 14.15 – 14.30 Persepsi Masyarakat Betawi Terhadap 
Pergeseran Budaya Ondel-Ondel Sebagai 
Sumber Mata Pencaharian 

Iren Chienita 
 

7. 14.30 – 14.45 Integrated Marketing Communication Layanan 
Go-Ride dalam Aplikasi Transportasi Online 
Go-Jek di Kota Semarang 

Trimanah, Bayu 
Nugroho Putra 
Sandewa 

8. 14.45 – 15.00 Hubungan Antara Keahlian, Keterpercayaan, 
dan Daya Tarik Telemarketer dengan Sikap 
Calon Pelanggan terhadap Telemarketer 

Rut Rismanta 
Silalahi, Witanti 
Prihatiningsih, 
Ratu Laura M B P 

9. 15.00 – 15.15 Electronic Word of Mouth dalam  
Proses Keputusan Konsumen (Studi di Go-Jek) 

Eko Harry 
Susanto, Sisca 
Aulia 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG PERIKLANAN DAN INDUSTRI KREATIF 

 

Bidang Ilmu  : Industri Kreatif dan Periklanan 

Hari/Tanggal : Jumat, 16 November 2018 

Waktu  : Pukul 09.00 – 11.30 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1201 

Moderator : Gregorius Genep Sukendro 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 09.00 – 09.15 Strategi Promosi Kreatif Wisata Bangka oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan 
Bangka Belitung 

Yolanda Yovita 

2. 09.15 – 09.30 Analisis Karakteristik Iklan Dimas Djay Michael 
Limantara 

3. 09.30 – 09.45 Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten 
Prank Youtube  

Shera Aske 
Cecariyani 
 

4. 09.45 – 10.00 Peran Celebrity Endorser Dalam Membangun 
Brand Awareness (Analisa Studi Iklan Youtube 
LG G7 Thinq BTS) 

Vionita Budiman 

5. 10.00 – 10.15 Strategi Pesan Iklan Imagine Your Korea Chintya Melinda 

6. 10.15 – 10.30 Pengaruh Terpaan Pesan Digital Opinion 
Leader Terhadap Brand Image Produk (Studi 
Kasus Beauty  Vlogger Titan Tyra Terhadap 
Brand Image Produk Kosmetik Make Over) 

Jennifer Elvira 
Candra 
 

7. 10.30 – 10.45 Pengaruh Pesan Persuasif Media Sosial 
Terhadap Brand Resonance (Studi Kasus 
Terhadap Pelanggan Starbucks) 

Andini Putri 
Apriani 
 

8. 10.45 – 11.00 Pemanfaatan Media Online Dalam Bisnis 
Perhotelan (Pengaruh Terpaan Media Pada 
Brand Image Kini Capsule) 

Dionisius Kevin 

9. 11.00 – 11.15 Fenomena Beauty Vlogger Laki-laki  
di Media Sosial Instagram 

Christivia Hadi 
Putri 

10. 11.15 – 11.30 Analisis Penggunaan Label Halal Pada Produk 
Kecantikan Brand Safi Dalam Menarik Minat 
Beli Masyarakat 

Jesslyn 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG KEHUMASAN/ PUBLIC RELATIONS 

 

Bidang Ilmu  : Kehumasan/Public Relations 

Hari/Tanggal : Jumat, 16 November 2018 

Waktu  :  Pukul 09.00 – 11.30 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1202 

Moderator : Septia Winduwati 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 09.00 – 09.15 Strategi Humas Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual Dalam Membangun Kesadaran Hak 
Cipta 

Avissa Yufen 
Fabrianne 

 

2. 09.15 – 09.30 Peran Public Relations Dalam Memulihkan 
Reputasi PT Kereta Commuter Indonesia Pasca 
Pergantian Sistem E-Ticketing 

Ferlita Lourensia 

3. 09.30 – 09.45 Strategi Marketing Public Relations Dalam 
Meningkatkan Jumlah Pelanggan 

Evita 

4. 09.45 – 10.00 Strategi Public Relations Perusahaan Berbasis 
Teknologi Dalam Membangun dan 
Mempertahankan Citra Perusahaan dalam 
Media Sosial 

Rosliana 

5. 10.00 – 10.15 Peran Humas Kantor Staf Presiden Dalam 
Mengedukasi Masyarakat Akan Bahaya 
Radikalisme 

Yonatan Atmaja 

6. 10.15 – 10.30 Strategi Marketing Public Relations PT. Crowde 
Membangun Bangsa Dalam Meningkatkan 
Minat Investasi 

Stefany 

7. 10.30 – 10.45 Kegiatan Marketing Public Relations untuk 
Menarik Minat Pengunjung Grand Asia Hotel 

Tanuwijaya Putra 

8. 10.45 – 11.00 Kredibilitas Komunikator dalam 
Menyampaikan Pesan (Analisis Opini Publik 
Generasi Milenial Pada Kepala Penerangan 
KODAM JAYA) 

Silvia 

9. 11.00 – 11.15 Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Kinerja 
Pegawai Ernst & Young Indonesia Divisi 
Assurance Sub-Divisi Retail and Consumer 
Product 

Melia 

10. 11.15 – 11.30 Pemanfaatan Media Sosial Dalam 
Mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pejalan 
Kaki untuk Pembentukan Identitas Kelompok 

Lilis Ramadhanti 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG JURNALISTIK DAN INDUSTRI MEDIA 

 

Bidang Ilmu  : Jurnalistik dan Industri Media 

Hari/Tanggal : Jumat, 16 November 2018 

Waktu  :  Pukul 09.00 – 11.30 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1203 

Moderator : Farid Rusdi 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 09.00 – 09.15 Pemberitaan Pemilihan Presiden 2019 di 
Media Siber dan Penerapan Elemen Jurnalisme 

Esti Sri Handayani 

2. 09.15 – 09.30 Penerapan Jurnalisme Damai Dalam 
Pemberitaan Isu Keberagaman Bom Surabaya 
Mei 2018 

Sherin Vania 
Angjaya 

3. 09.30 – 09.45 Analisis Strategi Pemberitaan Media Alternatif 
Pada Kasus Isu Kekerasan Terhadap 
Perempuan (Studi Kasus Pada Magdalene 
Sebagai Media Siber) 

Della Resita 

4. 09.45 – 10.00 Pengaruh Terpaan Media Line Webtoon 
‘Wonderwall’ Terhadap Opini Pembaca 
Mengenai Isu Kesehatan Mental 

Putri Oktavia 
Haliem  
 

5. 10.00 – 10.15 Budaya Organisasi Sejuk.org Dalam 
Memproduksi Berita Bernilai Keberagaman 

Nathania 

6. 10.15 – 10.30 Strategi Penyampaian Informasi Melalui 
Instagram dengan Tampilan Infografis 

Edy Juliyanto 

7. 10.30 – 10.45 Komunikasi Politik Megawati dalam 
Membangun Brand Image PDIP 

Jofanny Budiman 
 

8. 10.45 – 11.00 Analisis Konten Strategi Website BPIP  

dalam Pengarusutamaan Pancasila 

Ricko 

9. 11.00 – 11.15 Representasi Multikulturalisme Dalam Komik 
Online “Pakdhe dan Geng Bhinneka” 

Evita Chainova 
Chandra 

10. 11.25 – 11.30 Representasi Perempuan Dalam Film Dangal 
Karya Disney dan Aamir Khan Productions 

Myesha Adira 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG KOMUNIKASI DAN BUDAYA 

 

Bidang Ilmu  : Komunikasi dan Budaya 

Hari/Tanggal : Jumat, 16 November 2018 

Waktu  : Pukul 09.00 – 11.30 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1204 

Moderator : Lusia Savitri Setyo Utami 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 09.00 – 09.15 Makna Simbolik Palang Pintu Pada Pernikahan 
Etnis Betawi di Setu Babakan 

Anggi Melinda 
 

2. 09.15 – 09.30 Pengaruh Pola Aliran Komunikasi Organisasi 
Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di 
Perusahaan  Blibli.com (Studi Kasus Pada Divisi 
IT) 

Giovani 
Chieristian 
 

3. 09.30 – 09.45 Pemaknaan Fanatisme Bagi Pengguna Vespa  
di Kota Tangerang 

Adhimas Ario 
Bimo 

4. 09.45 – 10.00 Analisis Makna Tulisan Pada Brand Kaos 
@Yajugaya Sebagai Budaya Perlawanan 

Ribka Valentina 

5. 10.00 – 10.15 Komunikasi Antarpribadi Antara  
Mertua dengan Menantu yang Berbeda Agama 

Agustin 

6. 10.15 – 10.30 Analisis Self-Disclosure Penari Dalam  
Komunitas Dance Waacking 

Gabriel Joshua 
Natanael 

7. 10.30 – 10.45 Identitas Diri Para Pelaku Crossdress Cosplayer 
Jepang  

Fasa Bikati Sabka 
 

8. 10.45 – 11.00 Penyingkapan Diri Melalui Media Baru 
Facebook Bagi Kalangan Lesbian 

Gisela Winy 
Massie 

9. 11.00 – 11.15 Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi dalam 
Menangani Siswa Bermasalah (Studi Hubungan 
Guru dan Siswa di SMKN 1 JAKARTA) 

Novianti 
Lorensia 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG KOMUNIKASI DAN BUDAYA 

 

Bidang Ilmu  : Komunikasi dan Budaya 

Hari/Tanggal : Jumat, 16 November 2018 

Waktu  :  Pukul 09.00 – 11.30 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1205 

Moderator : Nigar Pandrianto 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 09.00 – 09.15 Lagu “Tong Hu” Karya Guang Liang Sebagai  
Media Komunikasi Realitas Kehidupan 

Tivanny Claranita 

 

2. 09.15 – 09.30 Pengaruh Informasi Akun Instagram @Jktinfo 
Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi 
Followers di Jakarta 

Helen 

3. 09.30 – 09.45 Representasi Gay Pada Lagu Color MNEK  
dalam Konteks Nilai Budaya Timur 

Ladya Lieggiana 
Agnes 

4. 09.45 – 10.00 Kucing Hoki dalam Pandangan Etnis Tionghoa Micshir Leen 

5. 10.00 – 10.15 Komunikasi Antarpribadi Antara Pedagang-
Pedagang Etnis Tionghoa di Kawasan Pasar  Pagi 
Lama 

Patricia 
Frederica 

6. 10.15 – 10.30 Makna Idola Dalam Pandangan Penggemar  
(Studi Komparasi Interaksi Parasosial Fanboy 
dan Fangirl ARMY Terhadap BTS) 

Jeanette 

7. 10.30 – 10.45 Penggunaan Instagram Oleh 
@Makansampaikenyang untuk Memberikan 
Rekomendasi Kuliner Kepada Followers 

Chintya Viviana 

8. 10.45 – 11.00 Eksploitasi Loyalitas Penggemar dalam 
Pembelian Album K-POP 

Maria Veronica 

9. 11.00 – 11.15 Musik Indie Sebagai Resistensi Terhadap 
Kekuatan Media di Indonesia 

Lydia Irena 
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JADWAL SESI PARALEL KNKH 2018 
BIDANG EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN 

 

Bidang Ilmu  : Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 

Hari/Tanggal : Jumat, 16 November 2018 

Waktu  : Pukul 09.00 – 11.30 

Tempat  : Gedung Utama, Lantai 12, Ruang 1206A 

Moderator : Diah Ayu Candraningrum 

 

No Waktu Judul Makalah Pemakalah 

1. 09.00 – 09.15 Peran Media Sosial Dalam Komunikasi 
Pemasaran Terhadap Minat Beli 

Fiorence Surya 

2. 09.15 – 09.30 Strategi Komunikasi  Pemasaran Kedai Kopi  
Guten Morgen Dalam Membangun Brand 
Awareness  

Leanora 
Theresiana 

3. 09.30 – 09.45 Strategi Komunikasi Pemasaran Calgiary 
Makeup Artist Dalam Persaingan Bisnis 

Yuli Yantimas 

4. 09.45 – 10.00 Analisis Proses Personal Selling Pedagang 
Etnis Tionghoa di Blok B Pasar Tanah Abang 

Yessica Marcella 
Rasha 
 

5. 10.00 – 10.15 Strategi Komunikasi Pemasaran Digital ST22 
Consulting 

Graceica Octavia 

6. 10.15 – 10.30 Pengaruh Brand Image E-commerce 
Tokopedia terhadap Minat Beli Konsumen 

Valensia Alvionita 
Wijaya 

7. 10.30 – 10.45 Strategi Komunikasi Pemasaran Kedai Kopi 9 
Cups 

Archie Gredyon 

8. 10.45 – 11.00 Komunikasi Pemasaran Yang Digunakan Kopi 
Es Tak Kie Dalam Mempertahankan  
Brand Existance 

Nevelyn Anestya 
Herdian 
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ANALISIS ISI PESAN IKLAN PONDS MEN LIGHTNING 

OIL CLEAR VERSI AWKWARD MOMENT 
 

Adi Inggit Handoko 

 
Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya  

Email: Adi_inggit@yahoo.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Apabila memperbincangkan iklan pada hari ini maka akan ditemukan beragam bentuk dan 

jenis iklan dengan konten yang mampu menarik perhatian, mulai dari konsep isi iklan yang 

dibuat seperti cerita pendek, sampai iklan yang yang menggunakan konsep luar ruang dengan 

ukuran yang diluar kebiasaan. Pada intinya iklan ditujukan tidak hanya sekedar 

memperkenalkan produk, lalu  kemudian mempersuasi untuk khalayak membeli produk yang 

diiklankan. Dilain sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa iklan yang baik adalah iklan 

yang dikonsep menarik sedemikian rupa dengan memilih brand ambassador yang sedang 

menjadi perhatian khalayak. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa iklan yang baik 

adalah iklan mampu mencuri perhatian (seperti iklan Ramayana edisi Lebaran). Terlepas dari 

pandangan tersebut yang tidak boleh ditinggalkan adalah isi konten yang sesuai dengan aturan, 

nilai dan norma ditengah-tengah masyarakat. Karena iklan seharusnya tidak hanya 

berorientasi mengenalkan produk tapi juga harus memberikan pesan edukasi kepada khalayak 

sebagai sasarannya. Dengan demikian penulis tertarik dengan objek iklan Ponds Men 

lightning oil clear awkward moment yang ditayangkan di media televisi. Dari pengamatan 

penulis ada beberapa subtopik yang bisa dibedah secara komprehensif dari isi iklan tersebut, 

misalnya pelanggaran privasi, ketidaksopanan, mengesampingkan nilai kepatutan, 

hiperrealitas, memunculkan  kelas sosial, kekerasan secara simbolis, maskulinitas, serta 

mengabaikan pandangan medis tentang kulit berminyak.  

 

Kata kunci: iklan, pelanggaran privasi, hiperrealitas, ketidaksopanan, maskulinitas  
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ABSTRAK 

 

Citra sebuah bangsa dapat dibentuk dengan berbagai cara, salah satunya dengan pendekatan 

kebudayaan. Lewat film misalnya, sebuah negara dapat dicitrakan sebagai bangsa “adi kuasa”, 

negeri yang eksotis, hingga destinasi liburan paling menyenangkan di dunia. Era konvergensi 

media lahirkan budaya on demand, di mana masyarakat bisa bebas menentukan sajian budaya 

apa saja yang ingin mereka konsumsi. Seperti misalnya, Netflix, layanan media streaming dari 

California yang mulai populer dinikmati publik Indonesia. Netflix menyajikan netflix original 

movie and series, yang diproduksi oleh Netflix dan bekerjasama dengan sineas global sebagai 

keunggulan dibandingkan layanan streaming lainnya. Netflix mengajak penontonnya untuk 

mengenal kebudayaan global dengan film-film orginalnya. Di Indonesia, baru-baru ini Netflix 

secara resmi dan perdana merilis Netflix original movie dengan judul “The Night Comes for 

Us”. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana “trailer” film “The Night Comes for Us” 

menampilan dan merefleksikan citra Indonesia dengan berpijak pada model pencitraan Jean 

Baudrillard yang dimulai dari tahapan representasi, ideologi, simulasi dan simulacra. Analisa 

Semiotika Roland Barthes digunakan dalam penelitian ini sebagai jembatan untuk memahami 

fase pertama dan kedua pencitraan Baudrillard.  

 

Kata kunci: Etika industri kreatif, Baudrillard, Simulasi-Simulakra, Semiotika Barthes, 

Postmodernisme 
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ABSTRAK 

 

Konvergensi media melahirkan perkembangan perilaku konsumsi media yang bergerak 

sedemikian bebas. Lahirnya media jejaring sosial di dunia maya memburamkan batas ruang 

privat dan ruang publik. Hal tersebut dikarenakan media digital baru membuat informasi 

personal dapat dengan mudah dibagikan kepada publik sehingga isu privasi menjadi lebih 

kentara namun menggeser pemahaman konvensional mengenai privasi itu sendiri. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam bagaimana kehadiran akun Instagram 

@lambe_turah hadir menjadi agen dalam melanggar privasi orang lain, khususnya dalam 

interaksinya dengan netizen Indonesia. Dengan menggunakan konsep teori determinisme 

teknologi, penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi di tengah 

masyarakat, khususnya netizen dalam kaitannya pelanggaran privasi. Melalui pendekatan 

kualitatif dan sifat deskriptif, penelitian ini menggunakan observasi dokumentasi dan studi 

kepustakaan dalam teknik pengumpulan data, serta wawancara dengan narasumber ahli yakni 

pengamat digital media.  

 

Kata kunci: konvergensi media, media baru, privasi, determinisme teknologi 
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ABSTRAK 

 

Banyak orang mengatakan kalau orang dengan kreativitas yang tinggi itu erat hubungannya 

dengan kopi. Meski tidak berfungsi memberikan energi, kehadiran kopi dapat menunda efek 

lelah kinerja otak. Lebih menariknya lagi, tidak hanya kopi yang dapat berkontribusi dalam 

memicu kreativitas. Kedai kopi pun juga turut mengambil peran dalam hal ini. Penulisan ini 

bercerita tentang bagaimana sebuah senyawa hebat bernama kafein dan suatu ruang atau 

ambience dapat menstimulus kreativitas dan didasari dengan teori-teori kreativitas, tentang 

senyawa kafein, tentang ruang dan bagaimana mereka saling berkorelasi satu sama lain 

sehingga membentuk suatu daya dalam mencipta sesuatu. Ditulis dengan menggunakan 

penelitian bergaya kualitatif serta pendekatan deskriptif dan bermetode studi kasus. 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mewawancarai mereka yang kreatif dan 

tentang kecintaannya pada kafein di dalam kopi juga kepada mereka yang singgah disuatu 

ruang demi terciptanya kreativitas di benak mereka masing-masing juga dengan 

mengobservasi tingkah laku seseorang terhadap kafein di dalam sebuah ruang. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kafein dan ruang saling berkorelasi dalam pembentukan 

dan dalam proses terciptanya suatu kreativitas. 

Kata kunci: kafein, ruang, kreativitas 
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ABSTRAK 

 

Etika ada sejak zaman peradaban manusia tercipta, begitu juga dengan kreativitas pun ada 

sejak manusia ada. Dan begitu juga dengan manusia melakukan kegiatan komunikasi sejak 

manusia itu terciptakan. Kajian ini akan mencoba menelusuri lingkaran-lingkaran yang tak 

putus, saling mengisi peradaban manusia; dari zaman purba sampai zaman post-modern 

kontemporer. Pisau analisis yang akan dipakai adalah etika Aristoteles yang merujuk etika 

moral. Kreativitas sebagai filsafat proses yang digagas oleh Alferd North. Dan filsafat 

manusia menurut Thomas Hobbes. Kajian ini selain landasan teoritis juga dengan pendekatan 

konteplatif sebagai perenungan atas tindakan-tindakan komunikatif. Manusia-manusia 

komunikasi adalah orang-orang sebagai pribadi atau sebagai instutisi yang mempunyai piranti 

atau kebijakan dalam menentukan komunikasi—tentunya akan menentukan jenis media dan 

isi—yang akan mempengaruhi publik. Dan dalam manusia berkomunikasi membutuhkan 

etika, etika membutuhkan kreativitas, dan kreativitas juga membutuhkan landasan etika. 

.  

Kata kunci: Etika, Kreativitas, Komunikasi, Manusia sebagai Filsafat 
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ABSTRAK 

 

Etnis Tionghoa erat hubungannya dengan sikap ataupun prilaku yang berkaitan dengan diri 

mereka dan kelompok lain. Kreativitas dan budaya dari Creative Director beretnis Tionghoa 

dalam industri periklanan adalah anggapan atau sikap Creative Director beretnis Tionghoa 

sebagai individu yang kreatif terutama dalam berkreasi diindustri periklanan dikaitkan dengan 

latar belakang kebudayaan Tionghoa yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterkaitan antara Budaya Tionghoa yang dimiliki oleh Creative Director dengan kehidupan 

kreatifnya terutama dalam menjalani perannya sebagai Creative Director. Teori yang 

digunakan antara lain, Teori Filsafat Manusia, Teori Etnis, Etnis Tionghoa di Indonesia, Teori 

Individu Kreatif, Teori Pembentukan Pribadi Kreatif, Teori Periklanan, Teori Elemen 

Periklanan, Creative Departement, Creative Director.  Metode penelitian yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur dan dokumen-dokumen. 

Kreativitas dan usaha Etnis Tionghoa saat ini tidak terlepas dari ajaran mereka mengenai etos 

kerja dan pengembangan moral individu. Terlihat dari keyakinan mereka dalam perencanaan, 

kepandaian dan kerja keras. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa budaya dari Etnis 

Tionghoa mempengaruhi kreativitas Etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai Creative 

Director. 

 

Kata kunci: Etnis Tionghoa, Creative Director, Kreatif 
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ABSTRAK 

 
Iklan di media massa tidak hanya bertujuan memberikan informasi, namun juga melalukan 

persuasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengonstruksi citra tertentu dalam 

iklan. Konstruksi citra yang dilakukan secara terus-menerus, diharapkan membentuk sebuah 

pemahaman dalam benak konsumen bahwa citra tersebut merupakan sebuah kebenaran yang 

akhirnya akan berakhir pada tindakan konsumsi. Citra yang dimunculkan adalah gaya hidup 

masyarakat kontemporer yang dimunculkan lewat sejumlah penggambaran praktik sosial. 

Namun persoalannya apakah penggambaran ini bertentangan dengan etika atau tidak. Sebab 

penggambaran gaya hidup kontemporer yang berlebihan dapat menjurus ke arah manipulasi 

yang potensial melanggar etika. Penelitian ini dilakukan guna menemukan bagaimana dan apa 

saja citra gaya hidup masyarakat kontemporer yang digambarkan dalam iklan. Peneliti 

menggunakan teknik semiotik karena gaya hidup masyarakat kontemporer digambarkan 

dalam iklan lewat tanda-tanda. Semiotika yang digunakan adalah semiotika Roland Barthes, 

dengan proses semiosis tahap denotasi dan tahap konotasi. Sampel penelitian adalah iklan 

apartemen karena produk apartemen merupakan salah satu ciri dan simbol masyarakat 

kontemporer perkotaan. Hal ini diperkuat dengan semakin maraknya pembangunan apartemen 

yang di  wilayah kota-kota besar sehingga praktik iklan produk ini ini di media massa semakin 

kuat merebut perhatian calon konsumenya. Setelah membaca tanda-tanda dalam iklan dan 

menemukan bagaimana dan apa penggambaran manusia kontemporer di dalam iklan, maka 

peneliti akan melakukann peneilaian etis terhadap iklan tersebut. Caranya, pertama adalah 

penilaian etis berdasarkan etika komunikasi. Berikutnya, penilaian etis berdasarkan Etika 

Pariwara Indoneisa. Etika komunikasi digunakan karena iklan adalah proses komunikasi yang 

melibatkan prinsip-prinsip komunikasi. Sedangkan Etika Pariwara Indonesia digunakan 

sebagai hasil kesepakatan praktisi periklanan di Indonesia untuk merespon persoalan etika di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan apartemen yang diteliti memperlihatkan 

usaha penggambaran gaya hidup masyarakat kontemporer yang cenderung melanggar etika, 

baik etika komunikasi maupun Etika Pariwara Indonesia. Implikasinya perlu sosialisasi 

kepada praktisi periklanan Indonesia agar menghasilkan iklan  yang etis dengan tetap 

menunjukkan sisi estetika maupun kreativitas. Selain itu perlu penyadaran kepada masyarakat 

bahwa penggambaran gaya hidup masyarakat kontemporer dalam iklan bukan sebuah realitas 

yang riil, tetapi hasil rekayasa yang manipulatif. 

  

Kata kunci: citra, gaya hidup, masyarakat kontemporer, iklan, etika komunikasi  
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ABSTRAK 

 

Pahlawan merupakan suatu bentuk aktivitas yang dinyatakan banyak orang sebagai kerelaan 

berkorban dalam suatu kegiatan. Namun masyarakat masih banyak yang mengira bahwa 

pahlawan harus dalam konteks aktivitas yang heroik dan ada unsur pertumpahan darah. Pada 

nyatanya aktivitas pahlawan dapat ditemukan pada percintaan. Dalam penelitian ini tentu akan 

membahas terkait kreativitas ide iklan #Pahlawan Sejati yang mengangkat konsep Pahlawan 

Percintaan yang rela mengorbankan perasaannya demi kebaikan perempuan yang sang laki-

laki sayangi sejak kecil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan merupakan orang 

yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang 

yang gagah berani membela kebenaran. Penelitian ini pula ingin mengetahui bagaimana sang 

sutradara memiliki ide tersebut dan mem-breakdown-nya, hingga menemukan ide pahlawan 

percintaan yang penuh dengan ikhlasan hati. Kesimpulannya bahwa wujud atau sosok 

pahlawan saat ini tidak harus menunjukkan sikap heroik dan angkat senjata untuk membela 

suatu hal. 

 

Kata kunci: Pahlawan, Percintaan, Ide Kreatif, pahlawan angkat senjata 
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ABSTRAK 

 

Keberadaan jamu sebagai minuman tradisional di antara minuman masa kini seperti kopi, 

aneka kreasi teh, dan minuman lainnya perlu diperhatikan. Jamu sebagai minuman yang 

memiliki segudang manfaat tentu sangat disayangkan apabila hilang begitu saja. Brand image 

yang melekat pada jamu sebagai minuman yang kuno dan pahit membuatnya semakin 

ditinggalkan. Kedai Jamu dan Kopi Suwe Ora Jamu (SOJ) memiliki konsep sebagai brand 

jamu yang unik dan berbeda dari jamu tradisional yang biasa dikenal. Hal ini bertujuan untuk 

kembali melestarikan jamu dan mengenalkannya kembali kepada generasi muda. Selalu 

berinovasi dalam menciptakan produk jamu yg unik dan kreatif tanpa menghilangkan 

manfaatnya menjadi cara utama dari SOJ dalam membangun brand image jamu yang dulunya 

dianggap kuno dan pahit menjadi suatu minuman modern. Perlu adanya strategi komunikasi 

yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memanfaatkan media komunikasi 

baik instagram maupun televisi untuk mempublikasikan brand jamu yang dimilikinya 

merupakan salah satu strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun brand image 

jamu. Strategi komunikasi lain seperti melakukan promosi melalui event, pameran, dan 

kerjasama tentunya menjadi cara untuk mempublikasikan brand selain itu juga dapat 

memperkuat hubungan langsung (personal selling) dengan calon pembeli. Target pasar dari 

brand jamu perlu diperhatikan untuk mengetahui yang paling efektif dalam memberikan 

informasi. Melestarikan dan mengenalkan jamu dengan membangun brand image menjadi 

lebih baik merupakan suatu tantangan tersendiri bagi humas bukan saja humas dari SOJ 

namun juga humas-humas Indonesia.  

 

Kata kunci: humas, komunikasi, brand image, jamu 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada “Strategi Cyber Public Relations dalam menanggulangi Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial”. Di tengah era komunikasi dan pertukaran 

informasi yang serba digital, pemanfaatan media komunikasi online dalam proses public 

relations (Cyber Public Relations) menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Dalam 

menerapkan cyber public relations yang baik, diperlukan strategi yang tepat pula, yang dinilai 

efektif dan efisien menjadi kunci dalam mensukseskan program-program berkaitan dengan 

pengelolaan opini di dunia maya, termasuk ujaran kebencian. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh semakin banyaknya ujaran kebencian yang terjadi di dunia maya, diperlukan adanya 

suatu tindakan dari aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk menanggulangi 

hal tersebut. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur 

Bidang Hubungan Masyarakat adalah dengan membentuk cyber troops sebagai komponen 

pendukung pengelolaan media sosial untuk menghadapi dan meng-counter serangan opini 

negatif yang terbentuk di masyarakat. Opini negatif tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu 

jalannya harmonisasi kehidupan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan uraian 

terperinci terkait strategi cyber public relations yang digunakan oleh Polda Jawa Timur dalam 

konteks ilmu komunikasi guna menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 

Temuan dari penelitian ini adalah strategi Humas Polda Jatim dalam menanggulangi ujaran 

kebencian merupakan modifikasi dari empat tahap proses public relations dari Cutlip-Center 

yang terdiri dari pencarian fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi.  

 

Kata kunci: Strategi Public Relations, Cyber Public Relations, Ujaran Kebencian, Media 

Sosial 
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ABSTRAK 

 

Fungsi utama TNI menjalankan fungsi pertahanan dan eksternal. Guna mendukung 

berjalannya fungsi eksternal, Kapendam Jaya TNI Angkatan Darat menjalankan fungsi 

hubungan masyarakat. Tujuannya memerangi efek dari globalisasi yang dengan mudah 

diresapi oleh kaum muda. Efek globalisasi ini sedikit demi sedikit dikhawatirkan mengikis 

ideologi Pancasila Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kaum muda perlu dirangkul 

untuk membentuk karakter kuat yang dapat mempertahankan dan menghadapi terpaan efek 

globalisasi. Karakter kuat inilah yang ingin dibentuk oleh Kapendam TNI AD melalui fungsi 

eksternal humas yaitu, community relations. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif fenomenologi yang mengkaji serta menghubungkan antara pengetahuan ilmiah 

dengan peran yang dijalankan di lapangan. Kegiatan community relations yang dijalankan pun 

berdasarkan atas segmentasi kelompok, penentuan tujuan program, pesan yang hendak 

disampaikan, metode penyampaian pesan, pelaksanaan serta evaluasi. 

 

Kata kunci: Humas TNI, aktivitas eksternal, community relations, generasi milenial  
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ABSTRAK 

 
Perguruan tinggi swasta merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk ikut serta dalam 

pembangunan di bidang pendidikan. Banyaknya perguruan tinggi swasta saat ini suatu hal 

yang baik karena dapat memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk dapat 

melanjutkan studi di pendidikan tinggi. Terlebih daya tampung perguruan tinggi negeri pun 

terbatas. Namun dampaknya adalah timbulnya persaingan antara perguruan tinggi swasta yang 

ada. Masing-masing perguruan tinggi swasta berusaha mengedepankan keunggulan agar dapat 

bersaing dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Persaingan sudah sangat terasa bila melihat 

banyaknya promosi yang dilakukan perguruan tinggi swasta di berbagai media. Belum lagi 

upaya melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah baik kepada guru maupun siswa-

siswa SMA. Tujuannya untuk menjaring calon mahasiswa sebanyak mungkin.  Humas di 

perguruan tinggi swasta memiliki peran penting dalam membangun reputasi agar institusi 

mendapat kepercayaan dari khalayak. Namun peran ini membuat humas menjadi dilematis. 

Perguruan tinggi swasta itu sesungguhnya adalah lembaga pendidikan yang tidak semata 

mencari profit. Sebagai lembaga pendidikan tentu harus ada rambu yang jelas antara bisnis 

dan fungsi layanan sosial yang harus mengedepankan aspek etika.   Humas perguruan tinggi 

swasta tidak boleh hanya berfokus pada bagaimana berinteraksi dengan khalayak guna 

mendapatkan profit secara materi namun juga harus mengedepankan nilai-nilai luhur 

perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. 

 

Kata kunci: komunikasi, humas, etika kehumasan  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang peran public relations PT. Telkomsel dalam membangun 

reputasi melalui Asian Games 2018. Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan hubungan peran 

dari public relations dalam sebuah perusahaan dapat membangun reputasinya melalui event 

dan hasil dari penelitian tersebut bahwa peran public relations mampu membangun reputasi 

dengan event yang dengan dibuktikannya melalui PR Value. Dalam membangun reputasi 

sebuah perusahaan public relations harus memiliki hubungan dan komunikasi yang baik 

antara pihak internal maupun eksternal perusahaan. Jika dahulu yang dibenak masyarakat 

bahwa public relations adalah identik dengan pekerjaan yang memiliki reputasi buruk, ahli 

pemutar fakta atau spin doctor, manipulasi informasi, komunikasi sepihak. Tapi hal tersebut 

tidak dapat diimplementasikan saat ini, bahwa seorang public relations harus memiliki cara 

kerja dan pola pikir bahkan program yang kritis dan strategis. 

 

Kata Kunci : public relations, Telkomsel, reputasi, Asian Games 2018 
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ABSTRAK 

 

Artikel ini akan membahas bagaimana kekuatan film dokumenter dan narasi yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan program-program kehumasan oleh instansi pemerintah. Artikel ini 

lebih memfokuskan pada bagaimana konstruksi narasi memiliki kekuatan sendiri dalam 

membentuk citra positif. Kasus yang diamati adalah video dokumenter yang dirilis oleh 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menceritakan keberhasilan program penanganan 

bencana banjir di Bengawan Solo. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan 

menggunakan pendekatan semiotika komunikasi Umberto Eco dan narasi Kenneth Burke. 

Hasil yang didapat adalah, penggambaran narasi yang dibuat oleh Humas Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro lebih memiliki kekayaan dalam signifikasi komunikasi dan membawa 

dampak yang luas oleh netizen dalam penayangannya di situs resmi. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah media film dokumenter dengan narasi karakter yang kuat dan positif akan 

mencerminkan personality brand image yang kuat bagi sosok pemimpin. Narasi film adalah 

ampuh dalam menyiasati penerimaan positif kepada khalayak sebagai alasan yang baik 

dengan kaidah-kaidah retorika yang etis. 

 

Kata kunci: video dokumenter, humas instansi pemerintah, citra politik dan tantangan 

bencana. 
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ABSTRAK 

 

Lokasi wisata di Jawa Timur tidak hanya Bromo yang memang sudah sangat terkenal di 

seluruh dunia, masih cukup banyak potensi wisata kawasan Jawa Timur yang dapat menjadi 

destinasi wisata dan mempunyai banyak sekali kegiatan budaya di tempat tersebut. Masih 

cukup banyak lokasi wisata di Jawa Timur yang belum terekspos atau dipublikasi, Ini 

merupakan potensi promosi lokasi wisata baru untuk mengenalkan identitas kawasan wisata 

lokal sebagai destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata ada di Jawa Timur yang mempunyai 

potensi wisata cukup tinggi adalah Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik 

Propinsi Jawa Timur. Industri pariwisata merupakan industri ekonomi kreatif yang sangat 

menjanjikan dalam upaya meningkatkan devisa negara. Dengan memiliki destinasi wisata 

yang unik dan banyak ragamnya, Indonesia khususnya Jawa Timur memiliki potensi yang 

sangat besar. Kegiatan ritual atau budaya (Tourism Cultural Events) di Jawa Timur saat ini 

cukup banyak dikemas dengan baik guna peningkatan industri pariwisata di Indonesia, 

terutama kegiatan ritual keagamaan. Tetapi masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ritual 

keagamaan dan budaya yang dapat menjadi potensi peningkatan kunjungan wisata. Dengan 

pendekatan studi kualitatif dan menggunakan metode riset Wacana Kritis, riset ini 

menganalisa secara kritis bagaimana kegiatan keagamaan dan budaya di Desa Lowayu dapat 

dikembangkan hingga dikemas dengan baik. Kegiatan keagaamn dan budaya yang dikelola 

dengan baik hingga dikomunikasikan secara modern dapat menjadi industri ekonomi kreatif 

di bidang Pariwisata. Hasil dari riset ini adalah perancangan kegiatan budaya dan membuat 

kegiatan ritual keagamaan dan budaya untuk destinasi wisata menjadi langkah awal, langkah 

selanjutnya adalah mempersiapkan komunikasi pemasaran yang hebat guna mendukung 

promosi kegiatan ritual budaya Desa Lowayu melalui Tourism Cultural Events. Kolaborasi 

pariwisata dengan industri kreatif bukanlah hal yang mudah, membutuhkan pemahaman 

mendalam upaya untuk membangun Industri Kreatif Pariwisata berkualitas tinggi.  

 

Kata kunci: Destinasi Wisata, Kegiatan Ritual Keagamaan dan Budaya, Potensi Wisata, 

Komunikasi Pemasaran  
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ABSTRAK 

 

Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya merupakan salah satu bagian penting 

untuk mendistribusikan informasi mengenai kondisi lalu lintas pada masyarakat. TMC Polda 

Metro Jaya awalnya dirintis pada tahun 1997 melalui call center, namun saat ini berkembang 

melalui media sosial, salah satunya Instagram. Dengan berbagai kegunaan, media sosial 

Instagram, akun @tmcpoldametro menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu akun 

yang menyampaikan informasi resmi dari instansi negara. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui motif terkuat yang mempengaruhi para followers serta tingkat kepuasan followers 

setelah mengikuti akun @tmcpoldametro. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, 

dengan menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah followers 

@tmcpoldametro yang saat ini berjumlah 435.400 akun dengan sampel penelitian sebanyak 

100 responden. 

 

Kata kunci: media sosial, instagram, motif, kepuasan, 
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ABSTRAK 

 

Menarik untuk diperhatikan tentang bagaimana media massa memberitakan kondisi politik 

menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Salah satu isu politik yang menguat 

belakangan adalah faktor identitas agama dalam kontestasi pemilihan umum. Untuk itu, 

peneliti memilih untuk mencermati bagaimana berita media massa online memberitakan 

Tokoh dan Partai Politik Islam pada isu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia 2019. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perhatian media massa 

terhadap isu Islam dalam pemberitaan menjelang keputusan paket calon resmi Presiden dan 

Wakil Presiden 2019, khususnya tentang tokoh Islam dan Partai Politik Islam. Bagaimana 

pemberitaan tentang tokoh-tokoh Islam yang dikaitkan dengan kemungkinan menjadi calon 

Presiden dan Wakil Presiden, beserta nada beritanya. Penelitian ini juga akan membahas 

tentang isi berita tentang Partai Politik Islam yang juga dikaitkan dengan Pemilihan Presiden, 

dan juga dilihat dari nada berita.  

 

Kata kunci: analisis berita, tokoh islam, partai politik islam 
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ABSTRAK 

 

Kecepatan unggah berita merupakan salah satu karakteristik jurnalisme dijital. Di satu sisi hal 

ini memungkinkan pembaruan berita 24 jam perhari, 7 hari perminggu. Di sisi lain, kesegeraan 

unggah berita juga beresiko. Peristiwa yang belum sempat untuk diverifikasi dari berbagai 

sudut pandang, segera di unggah, berujung pada verfikasi yang bersifat parsial. Padahal, Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ) menyebutkan pentingnya menyajikan berita secara berimbang, adil, 

serta mengutamakan kecermatan dari kecepatan. Hal ini menjadi lebih serius ketika yang 

diberitakan menyangkut masalah keberagaman -- karena perspektif yang terlibat beragam 

pula-- sementara masalah keberagaman rentan terhadap kerukunan masyarakat plural seperti 

Indonesia. Artikel ini akan membahas hasil penelitian terhadap pemberitaan media berita 

dijital mengenai kasus keberagaman, berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Penelitian dilakukan 

dengan metode studi kasus, diawali dengan analisis isi terhadap 200 berita sepanjang tahun 

2017 mengenai keberagaman di dalam 4 (empat) media berita dijital yang  masuk ke dalam 

10 (sepuluh) besar media berita dijital paling banyak dibaca, diikuti dengan focused group 

discussion dengan 30 (tiga puluh) jurnalis media berita dijital di Jakarta dan Medan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa verifikasi parsial yang lazim dilakukan di dalam jurnalisme 

dijital berindikasi disrupsi etika pemberitaan.  

 

Kata Kunci: Verifikasi Parisal, Jurnalisme Dijital, Etika 
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ABSTRAK 

 

Teknologi komunikasi yang semakin maju telah memfasilitasi hadirnya jurnalisme warga 

seperti Kompasiana,com, Okezone.com, Tempo.co, Detik.co dan lain-lain. Masyarakat yang 

memiliki semangat untuk berbagipun akhirnya menggunakan dunia maya (cyber space) 

sebagai tempat untuk menyiarkan isu apa saja yang mereka anggap dapat memenuhi 

kebutuhan publik termasuk mengajak publik untuk terlibat dalam kegiatan jurnalistiknya. 

Profit bukanlah menjadi tujuan utama dari kegiatan jurnalisme warga, hal ini menghindarkan 

mereka dari beban psikologis yang sering menerpa jurnalis media arus utama pada umumnya. 

Mereka memiliki kebebasan atau independensi dalam melakukan kegiatan jurnalisme mereka, 

meskipun tetap wajib mematuhi regulasi yang berlaku khususnya terkait UU ITE 2008 atau 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnalisme warga dalam dua puluh tahun 

terakhir ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Jurnalisme warga mencakup blog personal, 

portal jurnalisme warga, media komunitas, maupun media arus utama menyediakan kanal 

khusus bagi jurnalis warga. Kegiatan jurnalistik dari jurnalisme warga ini melibatkan warga 

untuk ikut berpartisipasi, berdiskusi dan berdebat sehingga membuat warga memberi 

perhatian terhadap jurnalisme warga. Dengan demikian maka jurnalisme warga menjadi 

media alternatif pengganti media tradisional dalam melaporkan berita khususnya berita politik 

menjelang Pemilu Presiden 2019. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan metode eksploratif. Penelitian ini menemukan bahwa jurnalisme warga 

memiliki peranan penting membuat generasi milenial lebih melek politik dalam menyikapi 

informasi-informasi politik terkait pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.  

 
Kata kunci: jurnalisme warga, generasi milenial, literasi politik, pemilu presiden 2019   
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ABSTRAK 

 

Kegiatan bermedia mahasiswa menjadi menarik untuk diperhatikan dalam konteks politik, 

terlebih ketika mahasiswa memiliki hak politik dalam kegiatan politik tertentu, seperti 

Pemilihan Umum (Pemilu). Media seolah menjadi kawan dekat bagi masyarakat, kemudian 

ditambah lagi dengan munculnya salah satu hasil pengembangan teknologi yaitu internet. 

Internet sendiri kemudian menjelma menjadi media yang digunakan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan informasi. Sumber media yang dijadikan rujukan oleh mahasiswa adalah media 

massa dan media sosial. Dengan keberagaman media dan pesan atau berita yang disajikan, 

menjadi menarik bagi peneliti untuk menganalisis tentang literasi media oleh mahasiswa  pada 

masa sosialisasi bakal calon kepala daerah terkait berita hoaks pada media tersebut, yang mana 

pada penelitian ini adalah pemilihan Kepala Daerah Kota Serang. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang utama melalui Focus 

Group Discussion (FGD). Adapun teori yang digunakan adalah teori Atribusi, untuk 

memberikan gambaran yang menarik mengenai literasi media oleh mahasiswa. 

 

Kata kunci: literasi media, berita hoaks, pilkada.  
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ABSTRAK 

 
Surat kabar merupakan pilar keempat suatu negara. Istilah ini tidak berlebihan bila melihat 

dampak yang bisa diakibatkan media. Melalui kekuatan penyebar informasi, media dapat 

mempengaruhi opini masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat memberi dampak pada 

perubahan pola masyarakat mengkonsumsi berita. Masyarakat tidak lagi memanfaatkan media 

konvensional seperti suratkabar, majalah, TV, radio namun sudah bergeser dan justru dominan 

pada pemanfaatan media online bahkan media sosial sebagai sumber informasinya.  

Perubahan ini bila tidak diantisipasi oleh pelaku di dunia industri media konvensional tentu 

akan berdampak pada makin ditinggalkannya media tersebut terlebih oleh generasi muda. Bila 

diamati semakin sedikit generasi muda yang tidak lagi memanfaatkan media konvensional 

untuk memenuhi kebutuhan informasi. Mereka bahkan cenderung apatis dengan apa yang ada 

di media dan memilih untuk mengikuti sebuah peritiwa melalui media sosial.  Penyebaran 

informasi pun semakin cepat dan kadang tidak terkendali bahkan sering melewati batas-batas 

etika yang ada.  Hal ini semakin diperparah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum 

sepenuhnya dewasa dalam menerima informasi yang ada.  Ini menjadi ladang subur 

tumbuhnya berita bohong (hoax). Banyak informasi yang menyebar melalui media online dan 

media social harus diatasi dengan kredibilitas media serta sumber informasi yang juga jelas. 

Artinya, media sebagai sebuah institusi juga harus menjaga reputasi agar mendapat 

kepercayaan masyarakat melalui penegakan nilai-nilai etika jurnalisme yang kuat. 

Pemanfaatan kembali surat kabar sebagai sumber informasi yang terpercaya menjadi sangat 

tepat dimana hoax semakin sering menjadi konsumsi masyarakat dalam mendapatkan 

informasi.  

 

Kata kunci: media, media baru, hoax 
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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, 

seperti munculnya media sosial. Hampir seluruh manusia memiliki media sosial, sebut saja 

Instagram, Twitter, atau Facebook. Jika berbicara mengenai media sosial, maka muncul pula 

istilah-istilah di dalam media sosial, seperti istilah ‘buzzer’. Pada awalnya, istilah buzzer 

hanya digunakan untuk mempromosikan produk-produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. 

Namun, sejak tahun 2014 saat pemilihan umum secara langsung pertama kali terjadi di 

Indonesia, politik mulai memasuki dunia buzzer. Hal ini semakin berkembang hingga 

PILKADA 2017. Beberapa konsep yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah 

komunikasi politik dalam bentuk kampanye politik, new media, dan media sosial. Penelitian 

ini juga menggunakan Teori Jaringan Aktor (Actor Network Theory) yang diperkenalkan oleh 

Michael Callon (1986) dan Bruno Latour (1987). Jenis penelitian ini adalah deskriptif-

kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian studi kasus. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

kampanye politik oleh partai politik dengan menggunakan buzzer media sosial untuk 

melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta mengetahui proses kerja seorang buzzer 

mulai dari perekrutan hingga pelaksanaan tugas-tugas kampanye politik, termasuk pihak-

pihak yang berada di balik aktivitas buzzer media sosial atau yang disebut focal actor dalam 

Actor Network Theory. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bekerja sebagai buzzer 

di media sosial Twitter dengan imbalan tertentu, buzzer tanpa imbalan tertentu, serta pihak 

yang menjaring masyarakat untuk ikut tergabung menjadi buzzer. Sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah kicauan atau tweet yang dituliskan oleh buzzer. 

.  

Kata kunci:  Buzzer, Media Sosial, Twitter, Kampanye Politik, Teori Jaringan Aktor 
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ABSTRAK 

 

Sentimen tentang SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) menjelang Pemilihan 

Umum (Pemilu) kerap menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung. Sentimen ini tergambar 

baik dalam pemberitaan di media online maupun media sosial. Salah satu tujuannya adalah 

untuk menjatuhkan calon-calon tertentu yang akan mengikuti Pemilu begitupun sebaliknya. 

Persoalan saat ini, portal berita yang seharusnya menjadi media yang netral dan tidak berpihak 

kepada kelompok manapun kini kerap terpengaruh dan tidak lagi menjunjung tinggi 

objektivitas berita. Sementara media sosial merupakan media yang disebut-sebut sebagai 

media paling bertanggungjawab atas isu SARA yang beredar di tengah masyarakat. Hal yang 

kemudian menarik untuk dibuktikan apakah portal berita dalam pemberitaan tentang sentimen 

SARA ada hubungannya dengan yang diposting oleh media sosial di waktu yang sama. 

Apakah kedua media ini saling berhubungan atau saling memengaruhi satu sama lain atau 

saling melengkapi? Atau sebaliknya media ini berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan 

satu sama lain, yang secara kebetulan menanggapi masalah yang sama yaitu tentang isu 

SARA? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang komparasi isu 

sentimen tentang SARA di portal berita dengan di media sosial. Metode penelitian ini 

menggunakan analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sentimen negatif 

pada media sosial cenderung lebih tinggi dibanding portal berita. Ini karena adanya kontrol 

dari redaksi. Pada Facebook dan Twitter juga terdapat persamaan sentimen negatif tertinggi 

pada bulan Januari. Sedangkan pada portal berita terbanyak terjadi pada bulan Februari. 

Kesimpulan lain adalah media sosial lebih responsif dalam menanggapi isu dibandingkan 

dengan  portal berita.  

 

Kata kunci: isu SARA, sentimen SARA, portal berita online, media sosial 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mendorong hampir setiap individu manusia 

memiliki akun media sosial. Hal ini termasuk mereka para jurnalis yang berkenaan langsung 

dengan sumber berita. Bagi industri media, akun media sosial dari para jurnalis ini bisa 

menjadi alat menjangkau khalayak dalam memperluas brand bagi media di mana jurnalis itu 

bekerja. Sementara di tengah situasi politik Indonesia saat ini, keberpihakan dari individu 

jurnalis melalui status di media sosial mereka kadang tidak bisa dihindari. Dalam kajian ini 

dibahas bagaimana media sosial dari para jurnalis yang saat ini terbuka diakses oleh publik 

bisa memperkuat brand dari medianya. Tapi juga sebaliknya, bagaimana sikap jurnalis yang 

tidak profesional yang bisa terlihat di akun media sosialnya, dapat berimbas pada persepsi 

publik terhadap jurnalis dan juga media tempat mereka bekerja. Kajiannya ini di antaranya 

menggunakan elemen jurnalisme dari Kovach dan Rosentiel, dan teori personal branding.  

 

Kata kunci: jurnalistik, media sosial, personal branding  
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ABSTRAK 

 

Televisi di bulan Ramadhan mengalami fenomena menarik, pertama; perubahan jam tayang. 

Kedua perubahan penampilan para artis ibukota. Ketiga perubahan jenis acara dan produk 

yang ditayangkan. Talkshow, infotainment, dan sebagainya bahkan termasuk iklan, memiliki 

tema yang berkaitan dengan puasa dan religiusitas. Penelitian ini berbicara tentang bagaimana 

media mengkonstruk makna religiusitas perempuan muslim melalui acara talkshow yang 

ditayangkan setiap bulan Ramadhan di televisi swasta Indonesia. Religiusitas yang diproduksi 

secara massal oleh industri televisi telah mengaburkan jarak antara fakta dengan informasi, 

antara informasi dan entertainment, antara entertainment dan spirituliasme.  Religiusitas kini 

tidak hanya diceritakan, direpresentasikan, disebarluaskan tetapi juga dapat direkayasa, 

dibuat, dan dicitrakan melalui berbagai tayangan televisi. Ditengah kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dahsyat saat ini, realitas telah hilang dan kebenaran seringkali 

menguap. Perempuan muslimah menjadi objek dari industri budaya massa tersebut. potensi 

konsumsi dan sirkulasi yang tinggi yang dimilliki oleh perempuan menjadikannya sebagai 

objek tren yang ekonomis. Penelitian ini secara sederhana menjelaskan: 1). Gambaran 

representasi religiusitas melalui acara talkshow di bulan Ramadhan oleh televisi swasta. 2). 

Bagaimana repsentasi perempuan muslim di acara talkshow bulan Ramadhan di televisi 

swasta sebagai sebuah pesan yang berkaitan dengan industri hiburan dan budaya massa di 

Indonesia. 

  

Kata kunci: Representasi, Perempuan Muslim, Budaya Massa, Religiusitas, Konstruksi 

makna 
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ABSTRAK 

 
Makalah ini ingin menunjukkan saat ini etika jurnalistik sedang berada di titik nadir, 

terpinggirkan oleh keinginan dan segala upaya media massa untuk tetap bertahan, dan kalau 

bisa meraih laba, di tengah persaingan ketat di era dijital. Perlombaan meraih pembaca , 

untuk selanjutnya meraih pendapatan iklan, yang pada akhirnya diharapkan mengucurkan 

keuntungan ke dalam pundi-pundi media mulai, bahkan sudah, terlihat mengorbankan etika, 

mengorbankan kemanusiaan. Banyak berita yang tak mengindahkan etika dapat dengan 

mudah ditemukan tidak hanya pada media yang tak jelas pemiliknya, juga pada media arus 

utama. Berita-berita yang mengeksploitasi isu-isu agama, etnis dan kelompok-kelompok 

lemah, secara politik, ekonomi dan budaya, dapat dilihat kasat mata. Penelitian-penelitian 

terdahulu, termasuk yang terakhir tentang media siber dan isu keberagaman, menunjukkan 

tantangan berat yang harus dihadapi media untuk tetap bertahan dan bersaing merebut 

pembaca. Persaingan yang membuat media tergoda meminggirkan etika  demi meraih laba. 

Penelitian terakhir yang menggunakan metode gabungan analisis isi, kuesioner, diskusi 

terfokus dan wawancara yang melibatkan puluhan wartawan, menunjukkan prinsip-prinsip 

dasar dalam kode etik jurnalistik, seperti verifikasi dan keberimbangan, sering diabaikan 

demi kecepatan penyajian yang pada gilirannya dikhawatirkan semakin meminggirkan 

kelompok-kelompok yang lemah baik dari sisi jumlah dan juga kuasa. Makalah ini 

menyarankan semua pihak,  pengelola media, Dewan Pers, pemerintah dan masyarakat 

untuk bersama membenahi media massa. Jika tidak ada upaya bersama, mungkin sudah 

saatnya kita mulai membiasakan hidup tanpa etika. 

 

Kata kunci: etika, jurnalisme, dijital, isu keberagaman, laba 
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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial saat ini secara tidak langsung 

telah membuka peluang bagi para pelaku bisnis. Pemanfaatan internet dan media sosial dalam 

konteks Indonesia merupakan respon ekspresif masyarakat ditandai dengan perilaku 

komunikasi yang dibarengi oleh meme bermuatan politik yang berkembang cukup masif. 

Kreativitas pembuatan meme telah memproduksi makna-makna tertentu dalam mencitrakan 

calon yang diusung. Sebaliknya juga menyerang lawan politiknya dalam bentuk kekerasan 

verbal sehingga kreativitas pembuatan meme telah menjadi sebuah sebuah ajang 

komersialisasi oleh para kreator / buzzer yang sengaja diajak kerjasama dalam berbagai 

kampanye politik. Media sosial menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk 

mempromosikan kandidat pemimpin dalam marketing politik. Penggunaan media sosial saat 

ini dinilai mudah dan efektif untuk memperluas promosi oleh pelaku bisnis. Begitu juga 

halnya dengan meme, meme bisa menjadi sebuah iklan dan juga sebagai bagian dari tutur kata 

atau berbagi cerita melalui perpaduan gambar dan teks verbal (caption) telah banyak 

digunakan serta diposting melalui instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan teori ekonomi politik dan industri budaya. Metode yang digunakan studi 

kasus yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian dipilih secara purposif berdasarkan 

karakteristik memiliki akun instagram, sebagai pengguna aktif, sebagai pendukung / 

simpatisan dan non pendukung /simpatisan, serta kelompok ‘hura-hura’. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, studi literatur dan melalui instagram (berupa meme politik). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kreator meme terdiri dari tiga tipe yang menonjolkan 

ekspresi diri, luapan emosi dan kekerasan verbal. Sebagian kreator telah menjadikan 

kreatifitasnya sebagai peluang bisnis dalam marketing politik sehingga meme terlihat lebih 

populer dibandingkan dengan kata-kata bijak dan peribahasa. 

  

Kata kunci: Kekerasan Verbal, Kreator Meme, Komersialisasi, ‘meme politik’ 
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ABSTRAK 

 

Di era serba digital seperti sekarang, industri media pun mulai diramaikan oleh kegiatan 

literasi berbasis teknologi. Salah satunya ditandai dengan kemunculan model bisnis baru 

media yakni lewat pemusatan informasi kepada publik atau biasa disebut agregator media. 

Lewat platform ini, publik dimudahkan dalam pencarian informasi. Konsep kerja sama yang 

dijalankan antar perusahaan agregator dan pembuat berita pun menuai pro dan kontra. Di satu 

sisi, kerja sama ini dianggap saling menguntung kedua pihak. Satu pihak mendapat pasokan 

berita yang bersifat tetap, sedangkan pihak lain mendapatkan peningkatan tingkat keterbacaan 

berita yang diproduksinya. Namun di sisi lain, kerja sama yang terjadi menimbulkan 

ketidakadilan dan dianggap sebagai kegiatan tak beretika. Penyebabnya, produsen berita 

merasa telah bersusah-payah menghadirkan informasi dengan nilai berita tinggi, namun 

dimonetisasi lewat cara ‘asal comot’ semata. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian studi kasus, penelitian ini berusaha 

menjelaskan bentuk kerja sama yang terjadi antara agregator media dan perusahaan media 

produsen informasi berdasarkan Teori Uses and Gratifications. Selain itu, penelitian ini juga 

menggambarkan pro-kontra yang terjadi dari segi etika bisnis, khususnya bagian dari strategi 

pemasaran Brand Activation perusahaan. Hasilnya, kesepakatan yang dijalankan dalam 

perjanjian kerjasama ini dianggap lebih banyak mendatangkan manfaat bagi kedua belah 

pihak di era digital ini. Agregator mendapatkan pasokan informasi tanpa batas, sedangkan 

perusahaan produsen berita mendapatkan click byte berita yang mereka produksi, juga 

kunjungan pembaca di situsnya. Hanya saja, dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa 

kualitas pemberitaan, laba atau keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan dan 

etika bisnis yang dijalankan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan.     

 

Kata kunci: agregator media, etika bisnis, jurnalistik online 
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ABSTRAK 

 

Banyak perusahaan media menerapkan praktik konvergensi media, dimana informasi ataupun 

tayangan tidak lagi hanya disampaikan lewat satu jenis platform media saja, tetapi 

menggunakan dua atau lebih jenis media lainnya. Apa arti perkembangan baru ini terhadap 

perkembangan jurnalisme? Apakah perusahaan media yang ada sudah memiliki suara yang 

sama untuk masuk dalam konvergensi media dan menerapkan praktik “multitasking 

journalist”, dimana jurnalis dituntut untuk bisa menghasilkan informasi tak hanya dalam satu 

bentuk (misalnya dalam bentuk teks), tetapi dalam bentuk lainnya (foto, video). Penelitian ini 

menemukan bahwa perkembangan teknologi adalah penyebab utama terjadinya perubahan 

dalam industri media menuju arah konvergensi dan pengoptimalan praktek multitasking 

journalists. Perubahan ini ditanggapi berbeda-beda oleh beberapa perusahaan media; ada yang 

melihat konvergensi dan praktek multitasking journalist adalah suatu keniscayaan, tetapi ada 

juga perusahaan media yang malah meninggalkan konvergensi karena dianggapnya tidak lagi 

mencerminkan kualitas jurnalistik yang baik. Praktek multitasking journalist harus dilihat 

dalam kerangka hubungan antara reporter - redaktur atau produser yang menuju pada 

peningkatan kualitas jurnalistik, bukan sebaliknya..  

 

Kata kunci: konvergensi, industri media, multitasking journalist, perkembangan teknologi, 

jurnalisme digital 
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ABSTRAK 

 

Dalam Pasal 68 Peraturan No2/p/KPI/3/2012 tentang Pedoman Program Siaran, Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) mengamanatkan kepada seluruh lembaga siaran televisi untuk 

memproduksi dan menyiarkan acara dengan muatan lokal sebanyak 10 persen dari 

keseluruhan jam siaran. Tujuan dari aturan ini adalah memberi ruang keragaman isi siaran 

(diversity of content) dan mengangkat potensi budaya lokal. Dengan aturan tersebut 

diharapkan isi siaran televisi tidak didominasi oleh konten Jakarta sentris atau Jawa sentris. 

Namun setelah berjalan enam tahun semenjak peraturan tersebut diterbitkan, belum semua 

lembaga siaran televisi mampu memproduksi dan menyiarkan acara dengan muatan lokal 

sesuai peraturan. Kendala yang sering dihadapi adalah kesiapan SDM lokal dan biaya 

produksi acara bermuatan lokal yang tidak diimbangi sisi komersial. Salah satu lembaga siaran 

televisi yang saat ini tengah berupaya memenuhi ketentuan acara bermuatan lokal adalah 

Indosiar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran upaya yang 

dilakukan Indosiar dalam memproduksi acara bermuatan lokal untuk memenuhi amanat 

peraturan KPI. Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif bersifat deskriptif dengan 

metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi 

dan dokumentasi.  

 

Kata kunci: KPI, Indosiar, acara bermuatan lokal 
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ABSTRAK 

 
Peristiwa terorisme merupakan satu hal yang sangat signifikan apalagi aktivitas terorisme tergolong 

meresahkan masyarakat. Pemberitaan tentang terorisme sendiri merupakan salah satu pemberitaan 

yang banyak dicari dan dibaca karena memiliki nilai berita kebaruan, kedekatan, kepentingan 

masyarakat umum, serta human interest. Etika pemberitaan sendiri merupakan hal yang signifikan 

karena itu dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat pada media massa yang 

melaporkan peristiwa tersebut. Karenanya, dalam peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya pada 

13 Mei 2018, penulis ingin melihat etika pemberitaan yang dilanggar maupun dilakukan oleh media 

massa cetak yang terbit secara nasional. Adapun media massa cetak yang akan menjadi subjek 

penelitian adalah Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos dan Harian Surya edisi 14 Mei 2018 pada 

halaman pertama. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dan dikaitkan dengan delapan 

prinsip utama etika jurnalisme, kode etik jurnalistik serta pedoman peliputan terorisme yang 

disarankan oleh Dewan Pers sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran pada pembaca 

perihal etika jurnalistik yang dijalankan oleh tiap media massa cetak. 

 

Kata kunci: berita, etika jurnalistik, surat kabar, terror 
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ABSTRAK 

 
Salah satu mandat penting dalam UU penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran 

adalah kebijakan pengaturan tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Sayangnya meski sudah 

dimandatkan dalam UU, penerapan SSJ belum optimal dilakukan oleh pelaku industri 

penyiaran tanah air. Padahal sistem penyiaran desentralisasi ini telah lama digunakan oleh 

negara lain. Amerika Serikat merupakan negara yang berhasil menjalankan SSJ pada media 

penyiaran mereka. Bukan saja berdampak pada demokratisasi penyiaran, implementasi SSJ 

terbukti memberikan dampak besar pada sektor lain. Masalah penelitian ini sangat faktual dan 

diharapkan memberikan gambaran tentang implementasi Sistem Stasiun Jaringan di negara 

maju yang bisa dipelajari oleh Indonesia termasuk aspek regulasi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data: studi literatur, 

observasi, dan dokumentasi; Uji keabsahan data melalui Triangulasi data melalui kajian ilmiah 

terkait pelaksanaan SSJ di dua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih jauhnya 

pelaksanaan SSJ di Indonesia seperti di Amerika Serikat. Selain faktor ekonomi politik media, 

lemahnya regulasi menjadi salah satu penyebab yang teridentifikasi. Situasi ini membuat 

sistem penyiaran sentralistik tetap dominan.  

 

Kata kunci: Sistem Stasiun Jaringan, Amerika Serikat, Indonesia  
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ABSTRAK 

 

Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi sejatinya membuat proses kerja semakin 

cepat dan efisien. Demikian pula dalam jaringan jurnalis. Tuntutan bisnis media online 

membuat jurnalis tidak kuasa menolak penggunaan teknologi komunikasi dan informasi 

dalam jaringan. Teknologi yang awalnya diciptakan oleh pencipta untuk tujuan yang baik, 

terus berkembang mengikuti permintaan pengguna. Meski sama sebagai manusia, terdapat 

perbedaan budaya teknologi yang dibawa pencipta dan pengguna. Hal ini karena pencipta dan 

pengguna memiliki perspektif yang berbeda pula. Teknologi komunikasi dan informasi dalam 

jaringan jurnalis mampu membuat proses peliputan media online semakin cepat dan efisien. 

Namun, di sisi lain penggunaan teknologi ini meninggalkan masalah etika. Apa dan 

bagaimana persoalan etika itu bisa terjadi perlu dijawab agar pekerja media dan pemangku 

kepentingan mampu menyikapi perubahan teknologi secara cepat dan tepat. Melalui 

wawancara mendalam dengan jurnalis dalam jaringan, penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses pengumpulan berita dalam jaringan jurnalis sudah tidak lagi berpedoman pada kode 

etik jurnalistik. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi membuat etika di kalangan 

jurnalis bergeser, dari sebuah standar dan kode perilaku, menjadi moral tentang yang benar 

dan yang salah.  

 

Kata kunci: teknologi komunikasi dan informasi, budaya teknologi, etika jurnalis 
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ABSTRAK  

 

Perilaku komunikasi mahasiswa kepada dosen melalui aplikasi pesan teks menjadi sorotan 

di dunia akademik saat ini. Android dianggap sebagai pemicu kompleksitas persoalan 

berkenaan dengan perilaku komunikasi mahasiswa. Data observasi awal penelitian 

menunjukan bahwa sebelum  kemunculan android, menghubungi dosen melalui aplikasi 

pesan teks adalah hal yang tabu dan dianggap sebagai suatu sikap yang tidak sopan. Di 

era setelah kemunculan android, menghubungi dosen  melalui  aplikasi  pesan  teks  dalam  

urusan  akademik  dianggap sebagai  hal yang lumrah untuk dilakukan. Untuk mendalami 

perbedaan antara kedua perilaku komunikasi pada era tersebut, maka penelitian ini dalam 

pencarian data menggunakan metode  Focus Group Discussion (FGD). Ada pun FGD yang 

dilakukan terbagi atas dua kelompok,  yaitu kelompok mahasiswa Ilmu Komunikasi saat ini 

dan mahasiswa Ilmu Komunikasi sebelum memasuki era android. Untuk mengkaji perilaku 

komunikasinya, peneliti menggunakan konsep unsur perilaku komunikasi khusus yang 

terdiri atas; sikap awal, informasi, norma-norma moral, dan logika.  

 

Kata kunci : perilaku komunikasi, mahasiswa, pesan teks android  
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ABSTRAK 

 

Pada temuan observasi awal dan rujukan penelitian sebelumnya, peneliti memahami 

bahwa masyarakat umumnya memiliki pandangan bahwa perempuan bercadar cenderung 

tertutup dengan lingkungan  sekitar,  kecuali  dengan  komunitasnya. Padahal pada dasarnya 

komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan 

pribadi seorang individu dalam melakukan kontak  sosial, termasuk pada lingkungan kampus. 

Kampus sebagai institusi pendidikan yang cenderung homogen atas aspek pengetahuan, 

namun dipahami pula sebagai tempat kebebasan dalam konteks menyampaikan pendapat dan 

menunjukkan sikap. Dengan dasar inilah peneliti memiliki ketertarikan untuk mengamati 

perilaku komunikasi mahasiswi muslim bercadar yang berada di Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah tiga mahasiswi yang menggunakan cadar 

dan narasumber pendukung seorang Ustadzah serta teman dari narasumber utama. Tulisan ini akan 

membahas tentang bagaimana konsep diri mahasiwi muslim bercadar, rujukan informasi hingga 

internalisasi pemahaman tentang cadar. Selain itu juga membahas tentang perilaku komunikasi 

mahasiswa muslim bercadar di kampus, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar hingga kegiatan 

interaksi sosial diluar perkuliahan. 

 

Kata kunci: perilaku komunikasi, mahasiswi bercadar, konsep diri 
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ABSTRAK 

 

Cadar dalam bahasa Arab yaitu Niqab yang berarti penutup wajah dari batas hidung dan 

digunakan oleh perempuan muslim.  Dasar penggunaan cadar adalah untuk menjaga agar tidak 

menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram dalam Islam. Keberadaan perempuan 

bercadar masih belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyatakat Indonesia, yang juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gerakan radikal di Indonesia yang mengidentikkan 

dirinya dengan cadar, sehingga menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat. Namun, pada 

perkembangan digital saat ini, media sosial sebagai media interaksi sekunder masyarakat 

dengan terbuka menerima pilihan bercadar bagi muslimah. Diantara stigma negatif tentang 

cadar dalam masyarakat, justru menjadikan trend cadar menjadi sebuah hal yang lumrah pada 

media sosial Instagram. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana proses interaksi sosial 

perempuan bercadar dengan masyarakat maya yang aktif menggunakan media sosial 

Instagram. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

fenomenologi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi tanpa 

partisipasi langsung. 

Kata kunci: perempuan bercadar, media sosial, Instagram 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan media dan teknologi komunikasi dewasa ini telah memungkinkan fungsi lain 

dari media yang tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat berkomunikasi 

yang memungkinkan ketiadaan jarak dan waktu. Penggunaan media dapat diaplikasikan 

dalam berbagai lini kehidupan, salah satunya dalam dunia kesehatan atau komunikasi 

teraupetik. Perkembangan penggunaan media ini menarik bagi peneliti untuk ditelaah lebih 

lanjut. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi penggunaan media dalam 

proses komunikasi terapeutik di Kota Padang; (2) mengidentifikasi penerimaan pasien 

terhadap penggunaan media dalam proses komunikasi terapeutik di Kota Padang; (3) 

menganalisa peran media dalam proses komunikasi terapeutik di Kota Padang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara 

purposive yakni dokter obgyn, pasien obgyn, dokter gigi, pasien dokter gigi. Data di lapangan 

akan dianalisa menggunakan teori Computer Mediated Communication dan teori Social 

Information Processing. Analisa data menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pada dokter disesuaikan dengan kebutuhan 

pasien saat melakukan komunikasi teraupetik. Dokter obgyn menggunakan media komunikasi 

seperti telepon dan Whatsapp untuk menanangkan kondisi pasien atau keluarga pasien. 

Sementara pada dokter gigi, dokter gigi bisa saja memberikan resep obat setelah dokter 

mengindentifikasi dan melakukan penulusuran kondisi pasien. Pasien merasa sangat terbantu 

dengan penggunaan media, terlebih lagi pada dokter yang mengizikan pasien menghubungi 

mereka 24 jam. Dalam hal ini media berperan sebagai extended man atau perpanjangan tangan 

yang dapat memperpendek jarak ruang dan waktu ketika pasien berada dalam kondisi yang 

genting.  

 

Kata kunci: Komunikasi teraupetik, penggunaan media, pelayanan kesehatan 
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ABSTRAK 

 

Tradisi maota di lapau (mengobrol di lapau atau warung kopi, coffee shop conversation) di 

Minangkabau sebenarnya tradisi berkomunikasi yang dapat memelihara sensitivitas terhadap 

lingkungan sosial dan politik. Maota di lapau (M.d.L) juga seperti sekolah informal yang 

memberikan beragam pengetahuan kepada masyarakat, terutama kaum laki-laki, meskipun 

tidak semua pengetahuan itu teruji kebenarannya. Disisi lain terdapat tradisi membangunkan 

panggung bagi sejumlah laki-laki untuk mendapatkan legitimasi politik di tingkat jorong 

bahkannagari. Namun tradisi tersebut sudah banyak tergerus karena berbagai sebab. 

Menurunnya pamor tradisi ota lapau mengurangi intensitas pertemuan kaum laki-laki, 

menyebabkan berbagai persoalan lingkungan luput dari wacana masyarakat. Menurunnya 

intensitas komunikasi di antara warga berpotensi menyebabkan berbagai persoalan yang 

dihadapi warga jadi sulit diatasi secara kolektif. Penelitian ini merupakan upaya memetakan 

persoalan-persoalan yang dihadapi tradisi M.d.L, menarasikan pentingnya bagi masyarakat 

dengan menggali pengalaman masyarakat, dan menganalisis domain-domain yang dianggap 

potensial untuk merevitalisasi tradisi tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi kritis. 

  

Kata kunci: discourse community, coffee shop, community conversations, Minangkabau, 

komunikasi, lapau, ruang publik.  
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ABSTRAK 

 

Merry Riana Learning Centre merupakan salah satu jasa edukasi yang bergerak di bidang 

pembentukan karakter anak. Sesuai dengan nama perusahaan ini, jasa edukasi ini dikelola oleh 

Merry Riana langsung. Beliau merupakan seorang speaker, motivator, dan seorang pengusaha. 

Merry Riana Learning Centre menyajikan program-program pembentukan karakter untuk 

anak-anak di usia 8 sampai 19 tahun. Untuk berkomunikasi dengan anak-anak belia seperti 

itu, membutuhkan gaya komunikasi tersendiri bagi Merry Riana agar dapat menjalin 

komunikasi dengan anak didiknya. Rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimana 

gaya komunikasi antarpribadi Merry Riana dalam membentuk karakter anak didiknya. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi antarpribadi Merry 

Riana, serta untuk mengetahui apakah gaya equalitarian style yang digunakan Merry Riana 

efektif dalam pembentukan karakter anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori kredibilitas dan penetrasi sosial yang tergabung menjadi satu di dalam teori komunikasi 

antarpribadi, serta menggunakan teori gaya komunikasi The Equalitarian Style. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah menggunakan kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian 

studi kasus. Temuan penelitian ini menghasilkan bahwa gaya komunikasi the equalitarian 

Merry Riana sudah ideal dalam menjalin komunikasi dan membentuk karakter seorang anak. 

Merry Riana menjalin komunikasi secara bertahap melalui heart to heart dan setelah itu baru 

akan menyampaikan pesan yang ingin beliau sampaikan. Merry Riana sudah berhasil 

membuat anak didiknya untuk berani terbuka serta berani menyampaikan gagasan. 

 

Kata Kunci: Komunikasi, Gaya Komunikasi, Karakter, Equalitarian Style 
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ABSTRAK 

 
Kampanye politik idealnya merupakan ajang bagi para kontestan politik untuk memamerkan 

ide, gagasan, atau program yang baik untuk membangun sebuah Negara. Idealitas dalam 

kampanye politik saja, nampaknya tidak cukup untuk menyakinkan masyarakat untuk 

memilih calon presiden untuk memimpin sebuah Negara. Dibutuhkan strategi yang tepat 

untuk bersaing bahkan untuk mengalahkan lawan politiknya dengan mengkonstruksi isu-isu 

negatif, seperti kampanye politik di Negara Bolivia yang mempertarungkan dua calon 

presiden yaitu Castillo dan Rivera dalam film Our Brand is Crisis. Etika Komunikasi 

merupakan kajian ilmu komunikasi yang membahas tentang orientasi etis dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam menjaga batasan atau peraturan yang disetujui bersama untuk 

berkehidupan yang harmonis. Orientasi etis menjadi menarik didiskusikan ketika muncul 

kepentingan baik individu maupun kelompok yang mencoba mendobrak harmonitas 

masyarakat, dengan teknik propaganda dalam kampanye politik gesekan mulai tercipta dan 

berujung kepada konflik antar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kampanye 

politik dalam film Our Brand is Crisis melalui sudut pandang etika komunikasi dalam 

kampanye politik. Dengan menggunakan metode penelitian komunikasi kualitatif semiotik, 

penelitian ini berencana memetakan alur cerita sehingga menghasilkan skema kampanye 

politik dari kedua calon presiden dan mencoba mengelaborasikannya dengan etika 

komunikasi dan teknik propaganda. 

 

Kata Kunci: Etika Komunikasi, Film, Propaganda, Semiotik 
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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara pluralis. Konteks kehidupan sosial di Indonesia sejak awal 

merupakan suatu ruang publik yang plural. Corak pluralitas ini tampak dalam berbagai segi 

kehidupan masyarakat dan selalu menjadi masalah pluralisme dalam bidang agama, ethnis dan 

sub-etnis. Realitas kehidupan masyarakat yang bersifat pluralistik semacam ini dapat 

menjadikan Indonesia sangat mudah terjadinya konflik serta pertentangan, manakala setiap 

kelompok memiliki loyalitas dan kepatuhan secara normatif kepada acuan-acuan moral untuk 

dapat selalu mempertahankan kearifan budaya lokal. Konflik Maluku yang berlangsung 

selama lebih dari empat tahun, tidak saja memperburuk hubungan kemanusiaan atau hubungan 

lintas agama, hubungan agama dan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan retaknya 

kehidupan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Keadaan ini membuat agama kehilangan 

momentum untuk menjadikan agama yang melayani dan membebaskan manusia, situasi 

seperti ini menjadi masalah serius ketika agama-agama harus mengambil sikap terhadap 

pluralisme. Dalam rangka menghindari konflik tersebut diperlukan sebuah toleransi untuk 

menjaga kerukunan antar umat beragama. Maluku khususnya Ambon menjadi salah satu 

daerah yang memelihara toleransi dan kerukunan dengan jumlah penduduk 50% beragama 

Kristen dan 50% lainnya beragama Islam. Sejak dahulu sebelum konflik, perbedaan bukan 

sebuah masalah di Maluku karena komunikasi terbentuk sangat kuat. Kini masyarakat Ambon 

kembali seperti dahulu kala dalam berinteraksi, baik dengan yang seagama maupun dengan 

yang berbeda agama. Perbedaan nyaris tidak terlihat lagi. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori Negosiasi Muka oleh Stella Ting-Toomey. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode kualitatif studi kasus dan dengan tujuan untuk mengetahui peran dari kearifan 

budaya lokal Pela dalam komunikasi antar budaya umat beragama kota Ambon. Penelitian 

ingin mengetahui komunikasi seperti apa yang terjadi antara masyarakat berbeda agama di 

Ambon serta bagaimana bentuk-bentuk Pela masyarakat pasca rekonsiliasi sehingga 

kerukunan dapat terjaga. Hasilnya, terjadi hubungan saling membahagiakan atau hubungan 

yang sangat positif antar masyarakat di Ambon. Masyarakat sepakat untuk bersama-sama 

mengurangi penderitaan sehingga tidak terjadi konflik seperti yang telah terjadi sebelumnya. 

 

Kata kunci: pluralisme, kearifan budaya lokal, teori negosiasi muka 
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ABSTRAK 

 

Komunikasi pemasaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah kebutuhan bagi 

perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan segala produk yang akan dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Hal ini juga berlaku bagi kantor akuntan publik (KAP) yang menjual 

jasanya untuk memeriksa laporan keuangan. Terdapat strategi pemasaran yang dilakukan 

KAP untuk mendapatkan calon klien maupun mempertahankan klien yang sudah ada. 

Pemasaran di kantor akuntan publik berkaitan dengan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu nomor 520 mengenai promosi, periklanan dan 

pemasaran dalam bentuk lainny. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan KAP Ramawendra dalam mendapatkan klien 

dan mempertahankan kliennya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deksriptif naratif untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran di KAP 

Ramawendra.  Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan kritik yang membangun 

kepada KAP Ramawendra. 

 

Kata kunci: kantor akuntan publik, produk jasa, klien strategi, komunikasi, pemasaran 
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ABSTRAK 

 

Ecopreneurship adalah konsep kewirausahaan yang menekankan pada tanggung jawab untuk 

melestarikan ekologi dan kelestarian lingkungan dalam proses produksi dengan menggunakan 

bahan baku ramah lingkungan, saluran distribusi produk yang terawat dengan baik, dan 

keberlanjutan ekonomi dengan memberdayakan keterampilan mandiri masyarakat. Konsep ini 

sengaja dipilih oleh para pelaku pola makan sehat di Surabaya yang tergabung dalam 

komunitas Surabaya Sehat. Komunitas ini membuka bisnis kuliner yang diadakan secara 

berkala dan dikemas dengan muatan pesan sosialisasi tentang gaya hidup sehat dalam bentuk 

seminar kesehatan, workshop, Focus Group Discussion, atau demo masak. Penelitian ini 

mendeskripsikan tentang inovasi bisnis dari Pasar Sehat Surabaya sebagai salah satu sentra 

kuliner sehat yang terdiri dari pelaku usaha (artisan) makanan dan minuman sehat yang 

tergabung dalam komunitas Surabaya Sehat. Komunitas yang memproduksi produk makanan 

dan minuman sehat dari dapur sendiri ini berperan sebagai key informant. Sementara itu, 

masyarakat sebagai pelanggan adalah informan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif, informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, 

Focus Group Discussion, studi pustaka dan analisis data sekunder.  

 

Kata kunci: ecopreneurship, inovasi bisnis, kuliner sehat 
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ABSTRAK 

 

Indonesia masuk ke dalam sepuluh besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia 

menurut Global Islamic Economy Indicator tahun 2017. Di sektor pariwisata halal, Indonesia 

menempati urutan ke-5 dunia. Capaian kunjungan wisatawan ini dianggap masih tertinggal 

mengingat terdapat lima daerah pengembangan pariwisata halal yang telah ditetapkan 

pemerintah yakni Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jakarta. Sejak 

2017, khusus untuk DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Tim 

Pengembangan Pariwisata Halal  menyatakan bahwa Jakarta kondusif untuk dikembangkan 

sebagai destinasi wisata halal berdasarkan kriteria-kriteria destinasi wisata halal yang telah 

ditetapkan. Kemenpar, pelaku industri halal, dan media massa telah meng-endorse Jakarta 

menjadi destinasi pariwisata halal. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum menyampaikan key 

messages yang baik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus, penelitian ini 

bertujuan mengetahui pemetaan pesan dan messaging development yang dibuat oleh 

pemerintah serta menganalisis key messages yang dimuat di media massa melalui aktivitas 

public relations pemerintah tentang pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan Teori 

Pemrosesan Informasi Mc Guire serta konsep messaging development Smith.  Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi literature, serta wawancara mendalam kepada 

informan dari Kemenpar, Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, dan pelaku industri hospitality 

di DKI Jakarta.  

 

Kata kunci: Publc Relations Pemerintah, Prinsip Public Relations, Messaging Development, 

Pariwisata Halal 
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ABSTRAK 

 

Pemanfaatan penggunaan internet di Indonesia berkembang pesat dan menyebar sampai ke 

dunia bisnis. Salah satu pemanfaatan internet dalam dunia bisnis di Indonesia adalah e-

commerce. e-commerce menarik minat calon konsumen tidak hanya di dalam negeri tapi juga 

dari luar negeri. E-commerce memudahkan calon konsumen ataupun pelanggan untuk 

berbelanja dengan mudah dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan belanja daring terhadap corporate image sebuah perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan teori komunikasi pemasaran yang dalam penelitian ini menggunakan salah satu 

faktor yang menimbulkan kepuasan pembeli yaitu adalah kualitas pelayanan dan teori 

corporate image. Peneliti memperoleh data dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah 

responden yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat penelitian. Dalam menganalisis 

data yang diperoleh, peneliti menggunakan program SPSS ver.19.   

 

Kata kunci : belanja daring, corporate image, komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan. 
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ABSTRAK 

 
Popularitas K-pop di Indonesia memang tidak dapat dihindari lagi. Banyaknya idola K-pop 

yang datang ke Indonesia terutama ke Jakarta untuk sekadar jumpa penggemar atau konser 

membuat K-pop semakin dikenal terutama di kalangan remaja Jakarta. Bahkan, tak jarang 

para penggemar ini rela mengeluarkan biaya yang besar untuk dapat bertemu dengan idolanya 

tersebut. Belum lagi banyaknya CD, DVD, maupun merchandise lain yang berhubungan 

dengan idola K-pop yang selalu laris manis diburu penggemar. Studi ini berusaha untuk 

menggambarkan gaya hidup konsumtif penggemar K-pop yang kebanyakan adalah remaja. 

Selain itu juga ingin melihat dampaknya pada kehidupan mereka. Data dari studi ini dianalisis 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa 

sebagian besar uang saku atau pendapatan mereka digunakan untuk membeli barang-barang 

official maupun non-official para idola tersebut. Juga sebagian lainnya untuk kebutuhan 

internet, di mana mereka mendapatkan info dan lain sebagainya di sini. Adapun dampak 

positif yang didapatkan antara lain, mendapatkan banyak teman baru, sebagai hiburan, dan 

dapat belajar bahasa serta budaya yang lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya 

fanatisme dan konsumsi yang berlebihan.  

 

Kata kunci: konsumerisme, penggemar, K-Pop, remaja  
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Betawi tentang 

budaya Ondel-ondel yangdigunakan sebagai alat untuk mengamen, dan untuk mengetahui 

sikap masyarakat Betawi tentang Ondel-ondel yang digunakan sebagai alat untuk mengamen. 

Ondel-ondel dahulu digunakan oleh masyarakat Betawi untuk mengusir bala, seiring 

perkembangan jaman Ondel-ondel kini digunakan sebagai bentuk kesenian dan juga budaya 

masyarakat Betawi. Namun kini kesenian dan juga budaya Ondel-ondel dijadikan ajang untuk 

mencari keuntungan yang bernilai ekonomis dengan cara mengamen. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu kombinasi 

antara penelitian kuantitaif dan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Setu Babakan, dengan 

jumlah sampel sebanyak 40 orang dan informan dalam penelitian ini adalahmasyarakat Betawi 

sebanyak sembilan orang.  

 

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Betawi, Ondel-ondel 
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ABSTRAK 

 

Inovasi dalam bisnis transportasi dengan memanfaatkan jaringan internet yang dilakukan oleh 

beberapa layanan transportasi online telah membuat perilaku bertranportasi masyarakat 

mengalami perubahan seiring dengan berbagai program marketing yang ditawarkan. Dalam 

upaya memenangkan persaingan bisnis, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia 

layanan transportasi online, GO-JEK melakukan berbagai aktivitas komunikasi pemasaran 

terpadu yang bertujuan mendapatkan image positif dalam benak konsumen. Hal ini dilakukan 

untuk  meningkatkan penggunaan layanan GO-JEK. Penelitian ini mengangkat tentang 

pengaruh integrated marketing communication terhadap brand image dan keputusan 

konsumen menggunakan layanan Go-Ride dalam aplikasi transportasi online GO-JEK. 

Penelitian ini menggunakan teori integrated marketing communication untuk menganalisa 

data yang didapatkan melalui jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada 100 orang 

responden terpilih di kota Semarang melalui teknik random sampling. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 21 dan teknik pengujian data menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara integrated marketing communication 

layanan GO-JEK terhadap brand image dan keputusan konsumen. Kesimpulan ini didapat dari 

hasil uji validitas yang menunjukkan semua item pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan pada 

uji reliabilitas semua variabel integrated marketing communication sebesar 0,828, variabel 

brand image sebesar 0,846, dan variabel keputusan konsumen sebesar 0,698. Oleh karena itu, 

disimpulkan bahwa uji hipotesis pengaruh integrated marketing communication didapat 

menolak Ho dan menerima Ha. 

 

Kata kunci: Integrated Marketing Communication, Brand Image, Keputusan Konsumen 
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ABSTRAK 

 

Peran telemarketer dalam praktik telemarketing sangatlah krusial, bahkan sejak detik-detik 

awal panggilan telepon diterima oleh calon pelanggan. Pada detik-detik awal tersebut, 

telemarketer biasanya tidak langsung membicarakan produk yang dijualnya karena harus 

memperkenalkan dirinya dan perusahaannya terlebih dahulu. Akan tetapi dari tahap awal itu 

tersebut calon pelanggan sudah bisa memiliki kesan terhadap telemarketer dan memutuskan 

untuk melanjutkan percakapan telepon tersebut atau tidak. Tantangan bagi setiap telemarketer 

adalah membuat calon pelanggan bersikap positif terhadap mereka dan pada akhirnya bersikap 

positif pula terhadap produk yang mereka tawarkan. Dalam konteks telemarketing, dimana 

interaksinya terjadi tanpa tatap muka, telemarketer mengandalkan suaranya untuk 

menunjukkan kredibilitas dan membangun hubungan dengan calon pelanggan. Berdasarkan 

Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory), ada tiga variabel yang membangun 

kredibilitas komunikator, yaitu keahlian (expertise), keterpercayaan (trustworthiness) dan 

daya tarik (attractiveness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan ketiga variabel tersebut dengan sikap calon pelanggan terhadap telemarketer. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik sampling yaitu snowball 

sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada orang-

orang yang pernah ditelepon oleh telemarketer asuransi di wilayah Jakarta. Hasil akhir yang 

diperoleh adalah terdapat hubungan yang signifikan antara keterpercayaan dan daya tarik 

telemarketer dengan sikap calon pelanggan dengan koefisien keeratan cukup kuat. Keahlian 

telemarketer juga memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap calon pelanggan, namun 

koefisien keeratannya lemah.  

 

Kata kunci: Telemarketing, Kredibilitas Telemarketer, Sikap, Keahlian, Keterpercayaan, 

Daya Tarik  
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ABSTRAK 

 

Fenomena penggunaan media sosial begitu pesat di Indonesia. Jumlah pengguna internet di 

Indonesia meningkat setiap tahun berdasarkan penelitian techinasia.com. Masyarakat 

Indonesia sangat konsumtif terhadap penggunaan internet terutama untuk media sosial. 

Fenomena tersebut merupakan peluang untuk pertukaran informasi melalui media internet 

yang saat ini dikenal dengan istilah Electronic Word of Mouth (EWOM). Proses informasi 

membuat peluang bisnis untuk mendapatkan pelanggan baru. Pelanggan akan melakukan 

proses keputusan pembelian. Objek yang diamati dari penelitian ini adalah Go-Jek. Di mana 

Go-Jek membuat iOS dan Aplikasi berbasis Android untuk penggunaan jasanya. Studi ini 

memperlihatkan bahwa aplikasi yang digunakan “ojek online” Go-Jek mampu meminimalisir 

risiko yang terjadi di Jakarta dalam hal waktu, kemudahan, biaya, dan keamanan. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap fenomena 

transportasi online.  Analisis data yang dipakai menggunakan tiga alur kegiatan yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan Penelitian adalah penyebaran 

EWOM efektif dalam aplikasi Go-Jek dan lebih unggul dibanding transportasi konvensional, 

dan media sosial membangun kesamaan makna bersama yang mendorong terjadinya 

kesepakatan. 

  

Kata kunci: EWOM, ojek online, teknologi komunikasi  
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ABSTRAK 

 

Bangka Belitung merupakan salah satu kepulauan di Indonesia yang memiliki beragam wisata 

menarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Maka dari itu, 

pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung harus 

merencanakan berbagai strategi promosi yang menarik. Dengan memanfaatkan berbagai 

pihak maupun saluran media massa untuk menggambarkan kekayaan pariwisata Bangka, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat membentuk strategi-strategi promosi yang kreatif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi kreatif yang dilakukan 

pemerintah setempat guna mempromosikan wisata di Pulau Bangka. Teori yang digunakan 

pada penelitian mencakup teori pariwisata, strategi promosi, kreativitas serta keterkaitannya 

satu sama lain.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka 

Belitung melakukan strategi promosi kreatif dengan beberapa cara diantaranya adalah 

melakukan kerja sama dengan maskapai airlines, bekerja sama dengan berbagai media 

khususnya para influencer media sosial. Selain itu, diadakan pula kegiatan “famtrip” 

mengundang para travel agent serta fotografer untuk mengexplore Bangka. Disbudpar juga 

mengadakan tourism information centre (TIC) yang ada di Bandara Internasional Soekarno-

Hatta juga Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan dilengkapi leaflet, booklet, DVD 

wisata dan makanan khas Babel. Dari hasil penelitian juga diketahui faktor pendukung strategi 

promosi saat ini adalah berbagai event kebudayaan yang dilaksanakan di Bangka beberapa 

tahun terakhir.  

 

Kata kunci: Strategi Promosi, event kebudayaan, Promosi Kreatif, 
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ABSTRAK 

 

Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan modern 

saat ini sangat bergantung pada iklan. Tetapi di zaman modern ini perhatian masyarakat 

semakin singkat. Maka ini menjadi tantangan bagi pengiklan untuk membuat iklan yang 

menarik perhatian masyarakat. Salah satu pengiklan yang sukses membuat iklan yang menarik 

adalah Dimas Djayadiningrat. Dimas Djay adalah sutradara iklan, karya iklanya Indoeskrim 

versi “Kisah Legenda Nusantara” dan iklan Ramayana versi “Ramayana Ramadhan” suskses 

menarik perhatian publik dan menjadi viral. Penulis menjadi tertarik untuk mengenal lebih 

jauh sosok Dimas Djay dan karakteristik iklan-iklan beliau. Sejatinya karakter dan individu 

adalah hal yang melekat, tidak dapat dipisahkan. Setiap individu pasti memiliki karakter yang 

unik, khas, dan berbeda dengan individu lainnya. Karakter ini dapat terlihat dari keseharian, 

perilaku dan dari hasil karya. Seorang Dimas Djay juga tentunya mempunyai karakter dalam 

iklannya. Karakteristik yang ditemukan penulis dalam iklan beliau diantaranya adalah humor, 

Budaya Indonesia, dan kolosal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi kasus. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan karakteritik iklan Dimas Djay melalui 

observasi, wawancara, dan hal-hal lainya yang terkait dengan penelitian ini. Dapat 

disimpulkan unsur-unsur humor, Budaya Indonesia, dan kolosal sangat melekat pada karakter 

iklan Indonesia (Dimas Djay). 

 

Kata kunci: Dimas Djay, karakteristik iklan, Budaya  Indonesia 
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ABSTRAK 

 

Youtube telah menjadi salah satu media favorit di kalangan masyarakat. Banyak pembuat 

konten menggunakan youtube sebagai tempat untuk menuangkan ide serta kreativitasnya. 

Youtube memiliki banyak pilihan konten seperti, vlog, tutorial, prank dan sebagainya. Konten 

yang saat ini banyak diminati oleh pembuat konten adalah prank. Pembuat konten prank 

sering disebut dengan prankster. Prank adalah video tentang perbuatan jahil prankster. Salah 

satu prankster adalah Yudist Ardhana. Penulis tertarik untuk menganalisa konten video prank 

yang dibuat oleh Yudist Ardhana karena video prank yang ia buat sangat menarik dan unik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kreatif yang dilakukan oleh Yudist 

Ardhana dalam konten video prank yang dibuat. Dasar teoritik yang digunakan dalam 

penelitian ini mencangkup teori kreativitas, logika dasar, humor dan konten. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus deskriptif. Dapat disimpulkan, strategi kreatif konten prank yang dibuat oleh Yudist 

Ardhana merupakan strategi yang terbilang unik dan beda dari yang lainnya, sehingga 

membuat para penontonnya terhibur dan tidak bosan dengan konten prank yang disajikannya. 

 

Kata kunci: strategi kreatif, konten prank, video, youtube  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai peranan dari BTS sebagai celebrity endorser dalam 

membangun brand awareness LG sebuah studi iklan Youtube LG G7 ThinQ BTS. 

Penggunaan celebrity endorser diharapkan dapat memengaruhi sikap dan perilaku konsumen 

secara positif terhadap merek yang didukung, salah satunya menimbulkan kesadaran merek 

dalam benak khalayak. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya komunikasi, 

komunikasi massa, new media, periklanan, periklanan internet, celebrity endorser, brand dan 

brand awareness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan penelusuran data online. 

Penelitian ini melibatkan enam narasumber yang terdiri dari beberapa penggemar BTS dan 

pengguna brand LG.  

 

Kata kunci: Iklan, Internet, Celebrity Endorser, Brand Awareness 
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ABSTRAK 

 

Iklan merupakan strategi jitu penjual untuk mempromosikan suatu produk. Iklan seringkali 

menjadi tolak ukur keberhasilan promosi produk, sehingga saat ini iklan perlu dibuat sekreatif 

mungkin guna menarik pasar. Menyadari pentingnya iklan dalam keberhasilan suatu produk, 

maka penelitian ini berupaya menganalisa pesan iklan Imagine Your Korea dalam menggapai 

customer yang beragam. Proses dari penelitian ini, dimulai dari melihat variabel yang 

terkandung dalam iklan Imagine Your Korea, menganalisa isi dari iklan tersebut, interview 

konsumen dan para ahli, dan melihat pendekatan kreatif iklan tersebut. Setelah itu, penulis 

menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk memproses penelitian hingga memperoleh 

hasil-hasil yang diinginkan oleh penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif, karena penulis bertujuan melihat makna yang belum terkaji. Penulis menggunakan 

interview dan analisis isi sebagai metode pengumpulan data. Kesimpulan penelitian ini adalah 

kreatifitas pada setiap variabel iklan Imagine Your Korea saling melengkapi satu sama lain, 

sehingga dapat menjadi iklan yang baik. 

 

Kata kunci: strategi pesan, media baru, iklan 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya digital opinion leader yang dinilai mampu 

memberikan dampak dan mempengaruhi cara berfikir audience/khalayak pada suatu produk 

tertentu. Ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi dalam hal media sosial. 

Media sosial merupakan suatu wadah atau tempat untuk berbagi tentang apapun, mencari 

relasi, atau untuk mengetahui fenomena yang terjadi disekitar. Dengan terciptanya digital 

opinion leader yang terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan perkembangan saat ini 

yaitu  blogger, influencer, dan vlogger. Mereka mempunyai peran dalam media sosial yang 

mempunyai pengikut lebih banyak dibandingkan dengan individu lain. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan atau brand yang menggunakan digital opinion leader sebagai bagian dari 

strategi pemasaran. Kekuatan pesan yang disampaikan oleh mereka mampu mempengaruhi 

pola pikir konsumen, sekaligus berperan untuk menilai citra dari produk atau brand tersebut. 

Brand kosmetik Make Over menggunakan banyak digital opinion leader salah satunya Titan 

Tyra. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh signifikan terpaan pesan digital 

opinion leader terhadap brand image produk kosmetik Make Over. Penelitian ini 

menggunakan teori model dua tahap atau two step flow of communication model. Tahap 

pertama, komunikator menyampaikan pesan kepada digital opinion leader. Tahap kedua, 

digital opinion leader semula menjadi komunikan kemudian menjadi komunikator dengan 

memberikan tanggapan pesan kepada orang lain. 

 

Kata kunci: Digital Opinion Leader, Brand Image, Two Step Flow Theory. 
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ABSTRAK 

 

Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan 

gadget seperti handphone. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikannya. Salah satu sarana komunikasi adalah munculnya media 

sosial Line. Line berguna untuk berkomunikasi antara individu maupun kelompok. Banyak 

pula para pelaku usaha menggunakan media sosial Line sebagai salah satu sarana komunikasi 

untuk menyampaikan produk atau jasa yang akan dijual. Salah satu perusahaannya adalah 

Starbucks. Starbucks sering kali menggunakan Official Line-nya untuk menyampaikan 

promosinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesan persuasif 

di media sosial terhadap brand resonance.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pesan persuasif. Menurut Vik & Gilsdorf pesan persuasif adalah pesan yang mempunyai 

tujuan untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan bahkan perilaku seseorang atau 

organisasi. Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah brand resonance. Brand 

resonance merupakan sebuah konstruk teori yang digadang oleh Keller. Keller memaparkan 

bahwa brand resonance adalah hubungan brand dengan konsumen yang mendalam 

berdasarkan loyalitas, kesetiaan dan rasa kesamaan atau afiliasi yang bertahan lama. 

 

Kata kunci: media sosial, brand resonance, persuasi, media sosial 
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ABSTRAK 

 

Adanya peningkatan dalam sektor pariwisata yang semakin digencarkan melalui program 

kerja Jokowi-JK di tahun 2019, berdampak pada meningkatnya jumlah demand terhadap 

tempat penginapan. Bisnis perhotelan kini juga telah memasuki era modern, baik dalam segi 

pemasaran maupun penyesuaian dengan kebutuhan konsumen. Kini Capsule adalah sebuah 

hotel minimalis dengan bentuk kapsul yang menggunakan media online sebagai metode 

pemasarannya. Media yang digunakan berupa media sosial dan situs berita online. Pemasaran 

yang dilakukan akan membentuk persepsi konsumen yakni, brand image. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan media online terhadap brand 

image dengan menggunakan Kini Capsule sebagai objek penelitian. Teori yang digunakan 

merupakan teori terpaan media dan teori brand image (Citra merek). Penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode kuesioner. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang pernah menginap di Kini Capsule dengan sampel 

penelitian sebanyak 100 responden. 

 

Kata kunci: Media online, bisnis perhotelan, brand image 
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ABSTRAK 

 

Beauty vlogger merupakan sebutan untuk seseorang yang membagikan konten kecantikan di 

media sosial seperti Instagram dalam bentuk video maupun foto. Pada perkembangannya kini 

fenomena beauty vlogger tak lagi dilakukan oleh perempuan saja, tetapi laki-laki juga sudah 

mulai membagikan konten kecantikannya di media sosial Instagram. Adapun pada saat 

pengunggahan konten dilakukan, banyak yang memberikan respon dari pengikut maupun 

pengguna lainnya, yang mana dari respon tersebut bisa menjadi salah satu faktor dalam proses 

pembentukan konsep diri seseorang beauty vlogger. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor konsep diri mana yang paling mendominasi dalam proses pembentukan konsep diri 

seorang beauty vlogger laki-laki di media sosial Instagram. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teori media sosial dan konsep diri. Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun metode 

pengumpulan data nya menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa beauty vlogger 

laki-laki, observasi tanpa partisipasi langsung dan data online.  

 

Kata Kunci: Konsep Diri, Media Sosial Instagram, Fenomenologi 
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ABSTRAK 

 
Dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia merupakan pasar potensial untuk produk 

kecantikan halal. Maka permintaan terhadap produk kecantikan dengan label halal pada 

kemasannya terus meningkat. Label halal dapat menjadi alat untuk konsumen muslim dalam 

memutuskan produk mana yang hendak dikonsumsi. Safi merupakan brand baru yang 

mengedepankan label halal. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan label 

halal pada produk kecantikan brand Safi dalam menarik minat beli masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer 

dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Objek penelitian ini adalah produk kecantikan 

brand Safi. Wawancara dilakukan konsumen perempuan. Sementara, teknik keabsahan data 

yang digunakan agar data yang diperoleh semakin akurat adalah triangulasi. 

 

Kata kunci: label halal, produk kecantikan, minat beli masyarakat 
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ABSTRAK 

 
Setiap warga negara berhak untuk melahirkan sebuah karya dan mendapat pengakuan serta 

perlindungan atas karya yang diciptakan. Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan sebuah rumusan peraturan yang mengatur hak–hak tersebut dan dituangkan 

dalam suatu perundang-undangan yang disebut hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta adalah 

kasus yang sudah lama ada baik di Indonesia maupun berbagai negara lainnya. Indonesia 

sekarang tercatat sebagai negara peringkat ke empat pelanggar hak cipta di dunia. Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah unit organisasi Eselon I di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. DJKI bertugas 

melaksanakan pengelolaan dan pelayan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 

salah satunya adalah Hak Cipta. Penulis tertarik untuk mengetahui strategi humas DJKI dalam 

membangun kesadaran terhadap hak cipta terutama untuk masyarakat Indonesia. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi humas DJKI dalam membangun kesadaran 

terhadap hak cipta. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup teori 

komunikasi massa, hubungan masyarakat, humas pemerintah, strategi humas, hak kekayaan 

intelektual dan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dapat disimpulkan, strategi humas DJKI 

yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta milik 

seseorang dan pentingnya mendaftarkan suatu karya agar bisa dilindungi oleh negara secara 

hukum jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta.  

 

Kata kunci: humas, kesadaran masyarakat, hak cipta, hak kekayaan intelektual 
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ABSTRAK 

 

Seorang Public Relations tidak terlepas dengan kegiatan komunikasi, terlebih komunikasi saat 

ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mempermudah masyarakat dalam 

berkomunikasi. Perkembangan teknologi saat ini di antaranya adalah mudahnya masyarakat 

dalam memperoleh informasi dari berbagai media, sehingga isu terkait perusahaan bisa sangat 

cepat tersebar. Public Relations memiliki peran besar untuk mengatasi isu perusahaan di 

masyarakat. Peran PR sangat erat hubungannya dengan masyarakat, karena menjadi 

penghubung antara perusahaan dengan masyarakat terutama ketika sebuah perusahaan 

mengalami krisis. Krisis yang terjadi pada perusahaan dapat memengaruhi reputasi 

perusahaan. Oleh sebab itu peran PR sangat dibutuhkan dalam memulihkan reputasi 

perusahaan. Ada beberapa peran Public Relations, di antaranya sebagai Problem Solving 

Process Fasilitator, yakni peran sebagai fasilitator ketika perusahaan mengalami sebuah krisis 

dan Communicator Fasilitator, yakni seorang PR memiliki peran menjadi jembatan 

komunikasi antara organisasi baik internal, maupun eksternal. Selain itu seorang Public 

Relations harus mampu menerapkan manajemen krisis untuk menanggulangi bila terjadi krisis 

sehingga tidak memengaruhi reputasi yang telah diperoleh perusahaan. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran 

PR dalam memulihkan reputasi PT Kereta Commuter Indonesia pasca krisis yang terjadi 

dalam perusahaan, yaitu pergantian sistem E-Ticketing. Penelitian ini akan diajukan dalam 

memberikan pandangan bagaimana peran Public Relations dalam memulihkan reputasi 

perusahaan. 

 

Kata kunci : Komunikasi, Peran PR, Manajemen Krisis, Reputasi 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi marketing public relations, aktivitas public 

relations serta bagaimana cara meningkatkan jumlah pelanggan. Penelitian dilakukan terhadap 

PT. Bach Multi Global (BMG),  salah satu perusahaan telekomunikasi yang berada di Jakarta. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan pihak perusahaan yaitu sales dalam satu departemen dengan 

marketing public relations, serta pelanggan dari perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa PT. Bach Multi Global menerapkan strategi marketing public relations yaitu promosi 

iklan, sales call ke kantor-kantor, direct marketing melalui situs website dan mobile, serta 

melaksanakan PR internal untuk membangun hubungan yang baik antar karyawan.  

 

Kata kunci: strategi marketing, public relations, marketing public relations 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan penggunaan berbagai media untuk 

menyampaikan pesan. Di era media baru, jarak bukan lagi penghalang bagi seseorang untuk 

dapat berkomunikasi satu sama lain. Salah satu konsekuensi dari media baru adalah segala 

bentuk informasi kini terkomunikasikan secara masif dan relatif singkat. Salah satu media 

baru yang digunakan pada saat ini adalah media sosial. Kehadiran media sosial nyatanya 

diterima dan disambut baik oleh masyarakat saat ini. Apalagi media sosial memberikan akses 

yang mudah dan tidak terbatas sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi kapan saja 

dan dimana saja. Media sosial telah mengubah cara perusahaan dalam mengimplementasikan 

keseluruhan strategi bisnis dan pemasaran yang dilakukan. Media tradisional seolah mendapat 

pesaing baru dalam mendistribusikan berita. Jika selama ini institusi media merupakan 

lembaga yang mendominasi pemberitaan, namun saat ini kehadiran internet dan media sosial 

memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut menyebarkan informasi atau peristiwa yang 

terjadi di lingkungan sekitar mereka. Artikel ini membahas bagaimana media sosial menjadi 

alat dan strategi perusahaan berbasis teknologi dalam membangun dan mempertahankan citra 

di mata publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, artikel ini mencoba 

menjabarkan strategi apa saja yang diambil oleh perusahaan berbasis teknologi untuk 

membangun dan mempertahankan citra perusahaan dalam media sosial. 

 

Kata kunci: media sosial, strategi public relations, public relations, citra perusahaan  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Peran Humas Kantor Staf Presiden Dalam Mengedukasi Masyarakat 

Akan Bahaya Radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 

humas kantor staf presiden dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya radikalisme, 

mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh humas kantor staf presiden, juga 

mengetahui perencanaan humas pemerintah dalam menangkal isu terorisme dan untuk 

mengetahui hambatan-hambatan yang didapat humas kantor staf presiden dalam mengedukasi 

masyarakat akan bahaya radikalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif. Data penelitian yang diperoleh bersumber 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi.  

 

Kata kunci: peran humas, humas pemerintah, radikalisme 
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ABSTRAK 

 

Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa dengan tingkat konsumsi beras 

154 kg per orang per tahun. Jumlah konsumsi beras yang cukup tinggi membuat sektor 

pertanian menjadi sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. PT. CROWDE 

Membangun Bangsa merupakan perusahaan startup fintech yang bergerak di bidang agritech 

dengan basis peer to peer landing. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui aktivitas dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Marketing Public Relations dalam meningkatkan minat investasi 

di PT. CROWDE Membangun Bangsa. Selain itu juga untuk mengetahui fungsi Marketing 

Public Relations pada perusahaan yang berbasis peer to peer landing. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus yang dijabarkan 

secara deskriptif dan bertujuan untuk melihat strategi yang digunakan apakah akan berdampak 

pada minat investasi. Penelitian menggunakan wawancara mendalam terhadap Head of 

Marketing PT. CROWDE, Public Relations PT. CROWDE dan tiga investor aktif PT. 

CROWDE. Data penelitian yang diperoleh bersumber dari wawancara mendalam, observasi 

dan data dokumentasi. 

 

Kata kunci: marketing public relations, investasi, agriculture, petani, investor 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang kegiatan marketing public relations yang dilakukan oleh 

Grand Asia Hotel untuk menarik minat pengunjung. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana kegiatan marketing public relations dalam menarik minat pengunjung 

Grand Asia Hotel. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yang mendalam (in-depth interview) 

dan  observasi partisipatif, serta melalui studi pustaka dan internet. Peneliti memakai beberapa 

teori untuk mendukung penelitian ini yaitu Public Relations dan Marketing Public Relations. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan marketing public relations yang dilakukan 

oleh Grand Asia Hotel seperti event dan sponsorship dapat menarik minat pengunjung Grand 

Asia Hotel.  

 
Kata kunci: marketing public relations, minat  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang kredibilitas komunikator dengan menggunakan analisis opini 

publik generasi milenial pada Kepala Penerangan Kodam Jaya atau Kapendam Jaya. 

Penelitian ini menggunakan teori yang terdiri dari komunikasi publik, retrorika, opini publik, 

kredibilitas komunikator, dan teori generasi Strauss dan Howe. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data premier. Data tersebut 

diperoleh penulis dari survei mengenai kredibilitas Kapendam Jaya dalam menyampaikan 

pesan atau informasi pada generasi milenial yang selanjutnya menjadi opini publik. Setelah 

penulis melakukan survei penulis mewawancarai Kapendam Jaya untuk memperkuat data 

yang diperoleh oleh penulis. Sedangkan data sekunder berupa data pelengkap yang diperoleh 

dari buku dan sumber lain. Hasil dari penelitian ini, menunjukan opini publik generasi milenial 

pada Kapendam Jaya baik. Generasi milenial tersebut juga mengingat dengan jelas mengenai 

informasi yang disampaikan oleh Kapendam Jaya. 

 

Kata Kunci: Kapendam Jaya, Opini Publik, Generasi Milenial, Komunikasi Publik, 

Kredibilitas 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh antara iklim komunikasi dengan kinerja karyawan 

Ernst & Young Indonesia divisi Assurance sub-divisi Retail dan Consumer Product. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan akan dijabarkan secara deskriptif. 

Tujuannya untuk melihat pengaruh antara iklim komunikasi dengan kinerja karyawan Ernst 

& Young Indonesia Divisi Assurance sub-divisi Retail dan Consumer Product. Penelitian ini 

menggunakan kuisoner dengan teknik random sampling. Data dalam penelitian ini bersumber 

dari kuisioner dan studi kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan 

adanya pengaruh antara iklim komunikasi dan kinerja pegawai. Teori yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah teori komunikasi organisasi, iklim komunikasi, manajemen sumber daya 

manusia, dan kinerja pegawai.  
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ABSTRAK 

 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang 

lain. Oleh karena itu komunikasi sangat diperlukan untuk membentuk suatu interaksi sosial. 

Kemajuan teknologi saat ini membuat komunikasi menjadi gaya hidup manusia. 

Perkembangan tersebut menghadirkan suatu media baru yang ditandai dengan kemunculan 

internet. Kehadiran internet telah membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan, salah 

satunya melalui pemanfaatan media sosial Instagram. Instagram menjadi wadah 

berkumpulnya suatu komunitas untuk berinteraksi, mengenal jati diri dan memperkuat 

identitas di tengah masyarakat. Fungsi media sosial Instagram tidak hanya digunakan untuk 

kepentingan individual saja, namun juga sebagai penggerak tumbuhnya gerakan sosial baru 

di masyarakat. Hal ini menarik perhatian komunitas Koalisi Pejalan Kaki memanfaatkan 

media sosial Instagram sebagai media komunikasi dengan khalayaknya. Komunitas Koalisi 

Pejalan Kaki membuat suatu gerakan Selamatkan Pejalan Kaki yang disosialisasikan melalui 

media sosial Instagram untuk pembentukan identitas kelompok. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. 

Teori yang digunakan terdiri dari teori komunikasi kelompok, media baru, media sosial, 

komunitas, identitas kelompok. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Melalui 

tulisan ini akan dibahas bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram oleh komunitas 

Koalisi Pejalan Kaki dalam mensosialisasikan gerakan selamatkan pejalan kaki untuk 

pembentukan identitas kelompok 

 

Kata kunci: komunitas, identitas kelompok, media baru, media sosial, Instagram 
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ABSTRAK 

 
 

Komunikasi selalu digunakan dan mempunyai peran yang penting dalam segala aspek 

kehidupan manusia, salah satu jenis komunikasi yang berperan penting adalah komunikasi 

massa. Pemilihan umum merupakan salah satu contoh kegiatan komunikasi di Indonesia dan 

sebuah tradisi di Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi. Belakangan ini di media 

daring marak beredar berbagai macam berita tentang pemilihan umum presiden 2019 

mendatang, mulai dari pengumuman calon pemimpin dan wakilnya, hingga hasil hitung suara, 

yang tidak luput dari mata media. Berkaitan dengan hal tersebut, fokus pada penelitian ini 

adalah bagaimana okezone.com dan suara.com sebagai media daring yang penulis pilih untuk 

dianalisis, merekonstruksikan sebuah realita untuk membingkai sebuah peristiwa menjadi 

berita serta untuk mengetahui bagaimana aplikasi elemen jurnalisme dalam pembingkaian 

beritanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan analisis framing Zondang Pan dan Kosicki, kemudian data dalam kerangka 

framing yang sudah dipaparkan akan dikaji menggunakan Elemen-elemen Jurnalisme Bill 

Kovach untuk mengetahui apakah kedua media siber tersebut masih menerapkan Elemen-

elemen Jurnalisme dalam pemberitaannya.  

 

Kata kunci: analisis framing, elemen-elemen jurnalisme, media siber 
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ABSTRAK 

 

Keberagaman  sangat  erat  dengan masyarakat  Indonesia  yang  terdiri  dari berbagai budaya, 

latar  belakang,  etnis, dan agama  yang  disebut   dengan multikultur, hal tersebut  membuat 

masyarakat belajar untuk  hidup harmonis dengan sesama, namun adanya  perbedaan  tetap  

berpotensi  memicu  konflik  bahkan  perpecahan.  Ditambah  dengan  kemajuan teknologi 

dan informasi yang terjadi terutama pada media komunikasi dan informasi media siber berita 

dalam memberitakan suatu peristiwa berkaitan dengan isu keberagaman. Media siber berita 

pada prinsipnya memberikan informasi yang penting diketahui kepada masyarakat 

berdasarkan fakta dan independen untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Namun 

pemberitaan media siber juga dibuat oleh jurnalis yang memiliki perspektif dan 

interpretasinya sendiri serta dipengaruhi juga oleh latar belakangnya.  Bahkan adanya 

kepentingan media itu sendiri seharusnya tidak boleh diterapkan sehingga objektivitas dan 

independen media mulai bergeser.  Dalam penelitian ini, peneliti membahas penerapan  

prinsip  jurnalisme  damai  pada  media  siber Kompas.com, Liputan6.com, dan  Okezone.com  

mengenai  pemberitaan isu  keberagaman   tragedi  Bom Surabaya Mei 2018.  Penelitian  ini  

menggunakan  metode  kualitatif  dengan  analisis isi,  serta  untuk  menguatkan  validitas  

data  yang  telah  diamati, peneliti  juga melakukan  wawancara terarah, peneliti  menemukan  

bahwa  pemberitaan  tiga media siber tersebut bersifat faktual dan hati-hati terutama pada 

berita terkait isu keberagaman seperti penerapan jurnalisme damai pada media siber tersebut. 

 

Kata Kunci:  jurnalisme  damai,  keberagaman,  bom  Surabaya,  teroris, media  siber 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya media online saat ini. Media online tersebut berefek 

pada mudahnya komunikasi dan mendapatkan informasi dari manapun. Ditambah lagi dengan 

adanya perkembangan teknologi yang canggih. Media online sendiri dibagi menjadi media 

mainstream dan media alternatif. Media alternatif memiliki perbedaan dengan media 

mainstream. Media alternatif cenderung bersifat non-comercial dan bertujuan melawan 

hegemoni yang ada. Oleh karena itu, media alternatif memiliki sedikit pembaca. Contoh yang 

diambil adalah magdalene sebagai media siber yang mengedepankan keberagaman terutama 

pada kaum feminis. Pada media mainstream, topik ini sangat jarang dibahas sehingga tidak 

banyak memberi pemahaman kepada pembaca. Selain itu, magdalene sebagai media alternatif 

memerlukan sebuah strategi hingga tetap eksis hingga saat ini. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk melihat strategi pemberitaan sebuah media alternatif magdalene ketika memberitakan 

isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan teori strategi pemberitaan 

yang dilakukan oleh magdalene untuk memberitakan isu-isu kekerasan terhadap perempuan. 

 

Kata kunci: media alternatif, strategi pemberitaan 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh terpaan media LINE WEBTOON 

‘WONDERWALL’ terhadap opini pembaca mengenai isu kesehatan mental. Peneliti ingin 

melihat apakah Line Webtoon sebagai media baru, dengan berbagai komiknya dapat 

mempengaruhi opini pembaca mengenai suatu isu, khususnya kesehatan mental. Peneliti 

tertarik untuk melihat pengaruh sebuah komik dari media baru terhadap opini pembacanya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan variabel 

terpaan media dengan dimensi frekuensi, durasi, dan atensi dan juga variabel opini dengan 

dimensi kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Populasi pada penelitian ini sendiri adalah 

sekitar 1,9 juta pembaca dari Line Webtoon ‘Wonderwall’. Penelitian ini menggunakan 

random sampling dalam menentukan responden, dengan jumlah sampel sebanyak  seratus 

orang. Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan menyebarkan angket. Data pada penelitian 

ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

 

Kata kunci: terpaan media, opini, isu kesehatan mental 
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ABSTRAK 

 

Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya merupakan salah satu bagian penting 

untuk mendistribusikan informasi mengenai kondisi lalu lintas pada masyarakat. TMC Polda 

Metro Jaya awalnya dirintis pada tahun 1997 melalui call center, namun saat ini berkembang 

melalui media sosial, salah satunya Instagram. Dengan berbagai kegunaan, media sosial 

Instagram, akun @tmcpoldametro menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu akun 

yang menyampaikan informasi resmi dari instansi negara. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui motif terkuat yang mempengaruhi para followers serta tingkat kepuasan followers 

setelah mengikuti akun @tmcpoldametro. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, 

dengan menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah followers 

@tmcpoldametro yang saat ini berjumlah 435.400 akun dengan sampel penelitian sebanyak 

100 responden. 

 

Kata kunci: media sosial, instagram, motif, kepuasan, 
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ABSTRAK 

 
Suatu studi analisis wacana mengenai penggunaan infografis sebagai media dalam 

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang bersinggungan dengan 

Kementerian Perdagangan RI yang disebarkan melalui media sosial instagram Kementerian 

Perdagangan RI. Studi ini menggunakan metode analisis wacana dan konsep teori “medium is 

the message” dari Marshall McLuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

Kementerian Perdagangan RI dalam menggunakan infografis sebagai media untuk menyebar 

luaskan informasi yang bersinggungan dengan Kementerian Perdagangan RI dan mengetahui 

apakah infografis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI menarik dan mudah 

dipahami bagi masyarakat.  

 

Kata kunci : infografis, media, new media. 
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ABSTRAK 

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa disebut dengan PDIP adalah salah 

satu partai politik yang berperan penting dalam kemajuan dunia politik di Indonesia. Salah 

satu tokoh yang berperan penting sebagai salah satu juru bicara dan penggagas dari PDIP 

adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati merupakan Ketua Umum PDIP yang juga 

berperan penting sebagai wajah dari PDIP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis citra 

atau brand image PDIP melalui komunikasi politik yang dilakukan oleh Megawati 

Soekarnoputri. Penelitian ini merupakan penelitian kualititf dengan menggunakan metode 

studi kasus. Adapun teori yang digunakan di dalam penelitian ini, diantaranya seperti ilmu 

politik, komunikasi politik, partai politik, dan juga brand image atau citra merek. 

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan wawancara dengan orang-orang terdekat 

Megawati Soekarnoputri di PDIP, observasi, studi pustaka dan juga dengan melakukan 

penelusuran data online. 

 

Kata kunci: Komunikasi Politik, Brand Image, Megawati, PDIP 
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ABSTRAK 

 

Di zaman modern ini, media sosial banyak sekali berpengaruh terhadap masyarakat dalam 

aktivitas kehidupan sehari–hari. Salah satu media yang sering digunakan ialah website. 

Masyarakat dapat memperoleh informasi dari website maupun berbagai media online lainnya 

melalui bantuan internet. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang merupakan lembaga 

baru pemerintah juga memiliki sebuah website, yaitu bpip.go.id. Disebut sebagai lembaga 

baru pemerintahan, karena BPIP baru saja dibentuk dari yang sebelumnya merupakan Unit 

Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kini dengan status baru, BPIP 

merupakan lembaga yang setingkat dengan kementrian dan memiliki wewenang lebih. Dalam 

Perpres No. 7 Tahun 2018, BPIP sendiri memiliki dasar hukum dan tugas untuk membantu 

Presiden untuk membuat kebijakan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Fungsinya 

untuk menjaga nilai–nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat warga negara. 

Penelitian ini akan membahas konten website bpip.go.id tersebut secara rinci melalui 

observasi dan wawancara ke materi yang lebih spesifik, yaitu strategi konten pada bpip.go.id 

dalam pengarus utamaan Pancasila sebagai tugas dari BPIP.  

 

Kata kunci: konten strategi, pengarusutamaan Pancasila, BPIP 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi marketing public relations, aktivitas public 

relations serta bagaimana cara meningkatkan jumlah pelanggan. Penelitian dilakukan terhadap 

PT. Bach Multi Global (BMG),  salah satu perusahaan telekomunikasi yang berada di Jakarta. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan pihak perusahaan yaitu sales dalam satu departemen dengan 

marketing public relations, serta pelanggan dari perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa PT. Bach Multi Global menerapkan strategi marketing public relations yaitu promosi 

iklan, sales call ke kantor-kantor, direct marketing melalui situs website dan mobile, serta 

melaksanakan PR internal untuk membangun hubungan yang baik antar karyawan.  

 

Kata kunci: strategi marketing, public relations, marketing public relations 
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ABSTRAK 

 

Dangal merupakan film keluarga dengan genre drama yang bertemakan olahraga yang 

diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan Aamir Khan Productions karya sutradara Nitesh 

Tiwari. Film yang diangkat dari kisah nyata ini, menceritakan tentang dua orang kakak beradik 

perempuan asal India bernama Geeta dan Babita, yang mengalami kehidupan tidak 

sewajarnya seperti perempuan kebanyakan. Geeta dan Babita sengaja dilatih oleh sang ayah 

menjadi atlet gulat untuk dapat mengibarkan bedera negaranya dalam ajang kejuaraan 

olimpiade, yang mana olahraga gulat sangat terkenal di India. Film ini berbeda dari film-film 

terdahulu, karena dalam film Dangal ini menggambarkan peran perempuan mengambil peran 

yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki dalam bidang gulat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana representasi perempuan di dalam film tersebut. Penelitian ini 

menggunakan Standpoint Theory atau teori sudut pandang. Dalam menganalisis film ini, 

metode yang digunakan yaitu semiotika Roland Barthes, yang membagi ke dalam mitos dan 

konotasi. Melalui analisis semiotika, penulis ingin membongkar mitos apa yang ingin 

dibangun oleh sineas dalam film Dangal. 

 

Kata kunci: representasi, perempuan, film, semiotika, standpoint theory 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengenai Palang Pintu yang ada dalam prosesi upacara pernikahan masyarakat 

Betawi. Prosesi upacara ini bertujuan untuk menghormati mempelai perempuan dan sebagai 

bentuk simbolik mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bahwa telah siap membina 

hubungan rumah tangga. Dalam prosesinya Palang Pintu sangat melekat dengan adu pantun 

dan adu silat sebelum pernikahan berlangsung, Palang Pintu dari mempelai laki-laki memohon 

izin masuk dan menyampaikan tujuan kedatangannya kepada Palang Pintu yang ada di pihak 

mempelai perempuan. Keseluruhan prosesi yang ada dalam Palang Pintu syarat akan unsur 

dan makna simbolik. Penelitian ini akan diuraikan dengan analisis makna simbolik dalam 

komunikasi antarbudaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif bersifat deksriptif  dengan metode penjaringan data bersifat fenomenologi. 

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan informan kunci dan informan 

serta didukung dengan observasi, studi kepustakaan dan penelusuran data secara online. 

 

Kata kunci: makna simbolik, komunikasi antar budaya, etnis Betawi 
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ABSTRAK 

 
Blibli.com adalah salah satu e-commerce yang ada di Indonesia di bidang digital. Blibli sendiri 

adalah produk pertama dari PT.Global Digial Niaga yang merupakan anak perusahaan dari 

Djarum. Konsep yang dipakai Blibli sendiri adalah belanja online seperti belanja di mall, 

sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk pergi ke mall ketika ingin berbelanja. Blibli sendiri 

berbentuk aplikasi yang terdapat di handphone (mobile apps). Peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang komunikasi yang terjadi pada divisi IT karena divisi IT berperan penting 

dalam aktivitas aplikasi Blibli. Peneliti ingin mengetahui apakah komunikasi yang terjalin 

dalam divisi IT di Blibli mampu mempengaruhi motivasi kerja para karyawan atau tidak. 

Peneliti memilih divisi IT yang dipilih karena peneliti ingin lebih spesifik dan dikarenakan 

aplikasi adalah sebuah teknologi sehingga peneliti memilih divisi IT untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

survei. Populasi dalam penelitian yaitu karyawan divisi IT sebanyak 50 orang sehingga sampel 

yang didapat sebanyak 45 orang/responden.  

 

Kata kunci : komunikasi organisasi, motivasi, aplikasi, media digital  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengangkat pemaknaan fanatisme para pengguna Vespa di kota Tangerang 

yang dapat dikatakan sangat loyal terhadap Vespa. Penelitian ini menggunakan metode 

fenomenologi untuk melihat fenomena yang terjadi. Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka 

penulis ingin melihat pandangan pengguna Vespa yang ada di kota Tangerang mengenai 

fanatisme itu sendiri. Dengan menggunakan Teori Iklan dan Teori Fanatisme maka penulis 

memilih objek penelitiannya yaitu member komunitas Moca Vespa, pengguna Vespa extreme 

dan Marketing Piaggio Cabang Tangerang.  Hasil analisis dari wawancara yang telah penulis 

lakukan dengan informan yaitu bahwa kefanatikanlah yang membuatnya tetap setia 

menggunakan vespa walaupun di era kemajuan teknologi dan transportasi. Selain itu juga 

vespa dianggapnya sebagai sahabat, kekasih bahkan dianggap sebagai istri. Piaggio sudah 

beriklan sejak dulu sebelum sempat vakum, oleh karena itu Piaggio sudah mendapat nama 

besar dan pengguna yang fanatik. Seperti yang kita tahu bahwa di era sekarang sudah jarang 

dan bahkan tidak ada iklan tentang Vespa namun masih banyak peminat produk tersebut.  

 

Kata Kunci: Vespa, pemaknaan, fanatisme 
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ABSTRAK 

 
Penelitian igin melihat bagaimana proses sebuah brand kaos @YAJUGAYA dalam 

melakukan sebuah budaya perlawanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses produksi setiap design tulisan brand kaos @YAJUGAYA dan dampak apa 

yang ditimbulkan oleh karya brand kaos @YAJUGAYA sebagai respon terhadap counter-

ideology. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu studi kasus (case study). Adapun 

sumber data yang akan digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari wawancara dan 

studi keperpustakaan. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori 

yang digunakan adalah teori komunikasi, teori komunikasi visual, teori hermeneutika, dan 

teori kritis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses design tulisan 

brand kaos @YAJUGAYA terbentuk dari fenomena konflik yang sedang terjadi dan menimbulkan suatu 

bentuk budaya perlawanan melalui atribut sebagai identitas dari makna design tulisan pada brand kaos 

@YAJUGAYA. 

 

Kata kunci: komunikasi visual, budaya perlawanan, counter-ideology, @yajugaya 
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ABSTRAK 

 

Penelitin ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpribadi yang terjadi 

antara mertua dan menantu yang berbeda agama, mengetahui hambatan atau kendala 

komunikasi antarpribadi yang terjadi antar mertua dengan menantu dan mengetahui 

bagaimana mengatasi masalah atau konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus yang akan dijabarkan secara deskriptif 

bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi antarpribadi yang terjalin antara mertua 

dengan menantu. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam terhadap lima pasangan 

mertua dan menantu yang berbeda agama. penelitian ini juga berusaha memaparkan 

bagaimana hubungan mertua dengan menantu yang berbeda agama dapat saling menghargai 

dan menghormati satu sama lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komunikasi antarpribadi, agama dan hubungan keluarga. 

 
Kata kunci: komunikasi antarpribadi, beda agama, hubungan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONFERENSI NASIONAL KOMUNIKASI HUMANIS 2018 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 15-16 November 2018 

108 
 

 

ANALISIS SELF-DISCLOSURE PENARI DALAM  

KOMUNITAS DANCE WAACKING 
 

Gabriel Joshua Natanael 

 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara  

Email: gabrielnatanael1993@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Pada era modern saat ini, tarian sudah sangat berkembang dan sudah dikenal dalam ruang 

lingkup masyarakat di Indonesia sebagai bentuk ekspresi emosi, interaksi sosial atau olahraga, 

dalam pengaturan spiritual dan kadang digunakan untuk mengekspresikan ide-ide atau 

bercerita. Salah satunya adalah Waacking yakni tarian yang terbentuk di sebuah klub gay di 

kota Los Angeles. Di klub ini, mereka para warga kulit hitam, kaum Latin dan kaum gay Asia 

berkumpul bersama dan menyembunyikan identitas asli mereka dari publik. Melalui tarian ini 

mereka menemukan jati diri mereka. Selain itu mereka juga dapat melakukan self-disclosure 

untuk menghindari diri dari asumsi dan prasangka masyarakat mengenai kaum gay. Oleh 

sebab itu, penelitian ini bertujuan mengetahui, memahami dan memberikan gambaran 

bagaimana self-disclosure para penari waacking dalam komunitas. Teori yang digunakan 

adalah teori komunikasi antarpribadi, yaitu teori self-disclosure. Metode penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan dengan jenis penelitian studi kasus. 

Informan kunci dan narasumber dalam penilitian ini adalah. Bagsy, Suzan Natanael, Danzel, 

Herdy, Aldi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, waacking tidak hanya menjadi sebuah 

tarian, tapi juga menjadi bentuk self-disclosure bagi para pelakunya. 

 

Kata kunci: self-disclosure, penari waacking, komunikasi antarpribadi 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana identitas diri dibangun dan dibentuk. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kajian budaya yang terdiri atas konsep 

budaya populer, budaya populer Jepang, sub-kultur cosplay, pakaian fashion dalam gender, 

identitas diri yang terdiri dari konstruksi identitas diri, faktor-faktor yang mempengaruhi 

identitas, proses pembentukkan identias diri. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi 

yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data yakni dengan teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipan, 

studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

identitas diri dipengaruhi oleh proses pembentukkan identitas diri yang dikarenakan adanya 

figur yang menjadi model dan tingkat keterbukaan individu terhadap berbagai alternatif 

identitas dari seorang cosplayer yang melakukan crossdress terbentuk melalui konsumsi, baik 

media dijital maupun media konvensional seperti Anime (kartun Jepang), Manga (komik 

Jepang), serta lingkungan disekitarnya. Mereka akan mampu “membuang” sementara 

identitas dirinya dan berusaha menjadi identitas dari nama panggung mereka untuk lebih 

mendalami tokoh yang berbeda dari gender asli mereka saat mereka tampilkan di festival 

Jepang. 

 

Kata Kunci: identitas diri, budaya populer Jepang, cosplay, cosplayer, crossdress. 
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ABSTRAK 

 
Dalam kehidupan sehari-hari internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang 

sangat mempengaruhi proses komunikasi seseorang. Banyaknya media baru membuat 

individu dalam suatu kelompok minoritas dapat  mengubah perilaku komunikasi mereka, salah 

satunya dalam perilaku penyingkapan diri (self disclosure), hal ini seringkali didorong oleh 

situasi dan kondisi untuk bertukar pikiran dikarenakan sifat media baru yang universal dan 

dapat diakses kapan saja. Penelitian ini menggambarkan penyingkapan diri di kalangan 

minoritas yaitu kaum lesbian. Ketertutupan yang terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari 

membuat peneliti memberikan gambaran realitas yang terjadi dalam komunikasi dunia maya 

mereka yang ditunjukan kepada masyarakat sekitar. Analisis dilandaskan pada teori 

komunikasi antar pribadi, konsep penyingkapan diri, proses keterbukaan melalui teori Jendela 

Johari, kalangan lesbian, media baru dan Facebook. Penelitian dilakukan dengan pendekatan 

penelitian kualitatif deskriptif melalui metode penelitian studi kasus.  

 

Kata kunci: self disclosure, lesbian, media baru, Facebook. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai komunikasi antar pribadi guru dan siswa bermasalah di 

SMKN 1 Jakarta. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang melakukan komunikasi dengan 

orang lain. Pada dasarnya komunikasi berawal dari lingkungan keluarga. Akan tetapi, 

komunikasi juga dapat terjadi dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. 

Seringkali, dalam proses komunikasi ditemui kegagalan-kegagalan yang biasanya disebabkan 

oleh lemahnya komunikasi. Oleh karena itu, dapat menimbulkan berbagai masalah bagi 

kalangan siswa. Masalah utama yang dihadapi oleh siswa yaitu masalah tawuran dan sikap 

senioritas antar siswa. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat menjalin hubungan yang 

lebih personal antara guru dan siswa bermasalah. Penelitian ini menggunakan teori yang 

terdiri dari teori komunikasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi pendidikan, psikologi 

komunikasi, analisis siswa bermasalah dan analisis masa remaja. Penelitian dilakukan dengan 

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif melalui metode penelitian studi kasus hubungan 

guru dan siswa bermasalah di SMKN 1 Jakarta.  

 

Kata kunci: komunikasi antar pribadi, siswa bermasalah, masa remaja. 
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ABSTRAK 

 

Lagu yang terdiri dari video klip dan lirik merupakan media komunikasi bagi pencipta lagu 

dalam menyampaikan pesan kepada pendengar. Melalui video klip, lagu Mandarin “Tong 

Hua” yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti dongeng, merupakan sebuah 

realitas yang dikonstruksi. Dongeng selalu memiliki cerita bahagia. Namun nyatanya dalam 

kehidupan, manusia pasti akan mengalami kesedihan dan kematian. Terkadang manusia tidak 

percaya dengan akhir hidup yang bahagia. Namun demikian, menurut lagu ini manusia harus 

tetap  menyimpan sebuah dongeng di dalam hati. Manusia harus berusaha hidup bahagia 

seperti dalam dongeng. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam terkait makna 

realitas kehidupan manusia. Kehidupan seperti apa, bagaimana lagu tersebut menggunakan 

“tanda” untuk memberi sebuah makna denotasi, konotasi, dan mitos menjadi tujuan dari 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian, 

seperti media komunikasi massa, konstruksi realitas kehidupan, lagu melalui video klip, lagu 

sebagai media komunikasi realitas kehidupan, dan semiotika Roland Barthes. Dengan 

menggunakan acuan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif penelitian ini dibedah dengan 

menggunakan metode penelitian semiotika Roland Barthes untuk mengkaji makna denotasi, 

konotasi, dan mitos melalui sebuah tanda yang digunakan dalam video klip. Melalui penelitian 

ini, peneliti mendapatkan makna dari lagu “Tong Hua” yang berkaitan dengan realitas 

kehidupan. 

 

Kata kunci: Lagu, Video Klip, Dongeng, Realitas, Semiotika 
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ABSTRAK 

 

Kemudahan penggunaan internet menyebabkan media konvensional seperti televisi, koran, 

radio, majalah, dikesampingkan oleh masyarakat. Penggunaan fasilitas internet semakin 

banyak digunakan masyarakat sebagai sarana pencarian informasi, khususnya melalui media 

sosial. Akun Instagram @jktinfo adalah akun Instagrasm berbasis konten informasi seputar 

wilayah Jakarta. Akun tersebut memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang 

sedang terjadi di Jakarta. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh informasi 

akun Instagram @jktinfo terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers di Jakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh informasi akun Instagram @jktinfo 

terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers di Jakarta. Dasar teoritik yang digunakan 

dalam penelitian ini mencakup teori komunikasi massa, uses and gratification, user generated 

content, media sosial, Instagram, dan kebutuhan informasi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik 

pengumpulan data yaitu kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer untuk mengetahui 

pengaruh informasi akun Instagram @jktinfo terhadap pemenuhan kebutuhan informasi 

followersnya.  

 

Kata kunci: pengaruh informasi, komunikasi massa, Instagram, uses and gratification 
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ABSTRAK 

 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas dari ninteraksi 

dengan manusia lain. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi komponen utama dalam 

menciptakan interaksi sosial. Dalam berinteraksi,  manusia menggunakan simbol atau 

lambang untuk menyatakan makna tertentu. Lambang bahasa baik lisan maupun tulisan 

disebut dengan lambang verbal. Sedangkan lambang-lambang lain diluar tulisan disebut 

lambang non-verbal. Lambang dalam komunikasi merujuk pada tanda yang menyatakan suatu 

hal atau mengandung maksud tertentu dan digunakan untuk menyampaikan pesan dalam 

proses komunikasi. Jika dilihat secara kasat mata, lagu “Color” yang dibawakan oleh penyanyi 

MNEK seperti lagu dengan nuansa romantisme pada umumnya. Namun penulis melihat 

adanya sisi lain dari lagu “Color”. Terdapat makna tersendiri yang hendak disampaikan oleh 

penyanyi. Dalam lagu tersebut, penulis melihat adanya kode dan unsur tersembunyi yang 

menarik untuk dikaji sebagai bahan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

representasi gay pada video klip lagu “Color” oleh MNEK, bentuk dan makna pesan interaksi 

simbolik pada video klip tesebut dalam konteks nilai budaya timur. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan tekhnik analisis data menggunakan semiotika model 

Derrida. 

  

Kata kunci: lambang komunikasi, makna,  representasi gay, semiotika Derrida. 
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ABSTRAK 

 

Budaya merupakan suatu hal yang terus ada dalam peradaban manusia, sehingga dari sana 

terciptalah sebuah kebiasaan atau kepercayaan yang melandasi perilaku manusia dalam 

kesehariannya. Budaya sendiri merupakan komunikasi antar manusia untuk saling memahami 

serta membentuk pandangan tersendiri,budaya dibagi menjadi dua hal yaitu Budaya Material 

serta Budaya Non-Material. Budaya Material mencakup sebuah objek materi yang digunakan 

dan dihasilkan oleh manusia misalnya selendang orang Sabu dan lainnya, sedangkan Budaya 

Non-materil mencakup nilai-nilai,gagasan, atau ide-ide yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam budaya terdapat komunikasi dan dalam komunikasi terdapat simbol-simbol yang 

dihasilkan dan disepakati bersama. Kucing Hoki merupakan bagian dari budaya material dari 

Etnis Tionghoa yang melekat dan menjadi simbol keberuntungan dari Etnis Tionghoa. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan Etnis Tionghoa terhadap Kucing Hoki serta 

budaya yang terdapat didalamnya. Dalam melakuakan penelitian ini penulis menggunakan 

teknik wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa Etnis 

Tionghoa memandang Kucing Hoki sebagai simbol  keberuntungan dan kepercayaan mereka 

dilandaskan oleh berbagai faktor dari usia, keyakinan dan lainnya.  

 

Kata Kunci: Kucing Hoki, Etnis Tionghoa, Budaya dan Simbol  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai komunikasi antarpribadi antara pedagang-pedagang etnis 

Tionghoa di kawasan Pasar Pagi Lama. Mayoritas pedagang di kawasan Pasar Pagi Lama 

berasal dari etnis Tionghoa, yang berarti mereka berasal dari latar belakang budaya yang sama. 

Kesamaan etnis ini menjadi salah satu faktor bagi sesama pedagang etnis Tionghoa di kawasan 

Pasar Pagi Lama untuk saling berkomunikasi dan membangun sebuah hubungan. Penelitian 

ini menggunakan teori komunikasi, komunikasi antarpribadi, daya tarik kesamaan, bahasa, 

kebiasaan dan hubungan antarpribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan dengan metode penelitian studi kasus. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data dari hasil wawancara 

dengan narasumber yang terdiri dari enam orang pedagang di kawasan Pasar Pagi Lama dan 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal dan data online. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi non-

partisipan, studi kepustakaan dan penelusuran data online. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Antarpribadi, Pedagang Etnis Tionghoa, Pasar Pagi Lama 
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ABSTRAK 

 

Fenomena di dalam dunia hiburan saat ini sangat menarik, budaya populer Korea 

mendapatkan perhatian dan minat yang tinggi. Grup BTS merupakan salah satu artis K-Pop 

yang sukses dan memiliki banyak penggemar dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. 

Kehadiran idola seperti BTS secara tidak langsung membuat penggemar membentuk 

kelekatan dengan idolanya. Fenomena ini disebut interaksi parasosial. Interaksi parasosial 

merupakan suatu interaksi sosial yang terjalin antara individu dengan artis atau tokoj media 

dan terjadi seperti interaksi sosial secara langsung. Hal ini disebabkan karena manusia 

memproses pengalaman melalui media sama seperti kejadian langsung. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan interaksi parasosial yang dialami penggemar BTS 

laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi 

penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Subjek 

penelitian berjumlah enam orang ARMY, tiga orang perempuan (fangirl) dan tiga orang laki-

laki (fanboy). 

 

Kata kunci: Studi Komparasi, Interaksi Parasosial, BTS, K-Pop, ARMY. 
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ABSTRAK 

 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi melalui komunikasi dengan 

manusia lainnya. Dalam perkembangannya, komunikasi didukung oleh adanya kemajuan di 

bidang teknologi dan melahirkan media baru, salaj satu contohnya adalah media sosial. 

Karena kemajuan ini, muncul tokoh yang disebut sebagai food blogger, makanan yang kini 

dianggap memiliki nilai estetika dan dijadikan sebagai objek foto kemudian diberi ulasan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penggunaan Instagram yang dilakukan oleh food blogger untuk 

memberikan rekomendasi kuliner kepada followersnya dan hasilnya cenderung berkredibilitas 

bagi followers-nya. 

 

Kata kunci : Media Sosial, Instagram, Food Blogger, Followers, Rekomendasi. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang eksploitasi loyalitas penggemar  musik K-Pop yang 

dilakukan oleh agensi-agensi idola  di Korea dalam hal pembelian album. Hal ini berlaku bagi 

penggemar musik K-Pop terutama remaja yang sudah mengalami kemajuan teknologi dan 

dapat mempermudah penyebaran budaya populer sehingga menimbulkan perilaku konsumtif 

akan hal-hal yang berhubungan dengan idolanya. Peneliti menggunakan teori komunikasi 

massa yang kemudian diturunkan ke media massa dan media baru, lalu budaya populer, 

loyalitas penggemar dan eksploitasi dalam konteks budaya populer. Penelitian ini mempunyai 

subjek yaitu penggemar yang mempunyai kegemaran terhadap musik K-Pop, sedangkan untuk 

objek pada penelitian ini adalah loyalitas penggemar yang sudah dieksploitasi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data 

wawancara mendalam. Narasumber yang diteliti adalah penggemar K-Pop yang mempunyai 

hobi dan berperilaku konsumtif dalam pembelian album idola-idola K-Pop. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku konsumtif penggemar dalam pembelian album K-Pop 

disebabkan karena rasa keinginan penggemar untuk menghargai karya idolanya dan rasa 

kepuasan diri sendiri. 

 

Kata kunci: Budaya populer, komunikasi massa, K-Pop, penggemar, konsumtif. 
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ABSTRAK 

 

“Media memiliki kekuatan” mungkin merupakan sebuah kalimat biasa yang tidak semua 

orang dapat mengerti seberapa besar dan dahsyatnya kuasa tersebut. Media melakukan 

‘sesuatu’ terhadap khalayak dan media mengkonstruksi realitas khalayaknya dengan cara 

tertentu. Hal tersebut dilakukan melalui iklan, musik, film, berita, dan berbagai bentuk media 

lainnya disajikan melalui berbagai perangkat baik yang masih konvensional maupun sudah 

digital. Dalam hal musik, genre Pop lah yang menguasai pasar sehingga kekhasan dan 

kekayaan musik Indonesia tidak lagi menjadi sorotan. Maka dari itu dalam makalah ini, 

penulis akan membahas musik Indie sebagai perlawanan dan resistensi terhadap kekuatan 

media di Indonesia, khususnya bidang musik. Dalam makalah ini pula penulis tidak akan 

berfokus pada efek media yang secara tidak langsung menyatakan bahwa khalayak adalah 

sekelompok orang yang pasif, melainkan akan dikaji tentang seberapa aktifnya mereka dalam 

melakukan perlawanan dan seberapa besar resistensi masyarakat terhadap kekuatan media 

tersebut, baik secara individu maupun berkelompok. Metode yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah analisis teks, terutama pada lagu-lagu Indie yang ditulis oleh Banda Neira. Melalui 

analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa musik Indie merupakan resistensi dari musik 

mainstream yang adalah musik Pop.  

 

Kata kunci: musik Indie, kekuatan media, resistensi konsumen 
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ABSTRAK 

  

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin modern, sebagian besar perusahaan 

menggunakan sosial media dalam melakukan komunikasi pemasarannya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui media sosial terhadap minat beli konsumen, karena di 

dalam sosial media masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan 

informasi mengenai suatu produk dan nantinya konsumen mempunyai sebuah keputusan 

terhadap produk tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Dan teori yang digunakan 

dari penelitian ini menggunakan teori komunikasi, komunikasi massa, media baru, 

komunikasi pemasaran, minat beli. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan 

sosial media khususnya di instagram mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk membuat 

keputusan pada minat beli konsumen.  
 

Kata kunci: Komunikasi permasaran, minat beli, sosial media  
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ABSTRAK 

 

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin berkembang terlebih di bidang Kuliner. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa semakin banyak Restoran dan Kafe yang ada di sekitar kita. Pebisnis 

berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang unik untuk menarik perhatian 

pelanggannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh Kedai Kopi Guten Morgen dalam membangun brand awareness kepada 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi pemasaran dan brand awareness. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus  dengan pendekatan kualitatif.  

Dalam menganalisis data terhadap penelitian ini menggunakan analisis data interaktif. Selain 

menggunakan observasi dan studi pustaka, peneliti juga melalukan wawancara tidak 

terstruktur dengan pemilik dari Kedai Kopi dan konsumen untuk mendukung data penelitian. 

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Kedai Kopi ini dalam melakukan strategi 

pemasarannya dengan menggunakan beberapa mantan pecandu narkoba sebagai barista, 

tujuannya sekaligus melalukan rehabilitasi kepada mantan napi ini.  

 

Kata kunci: komunikasi pemasaran, brand awareness, kedai kopi 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi pemasaraan yang tepat bagi Calgiary 

Makeup Artist dalam membentuk brand image guna meningkatkan penjualan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptip. Informan penelitian ini 

merupakan informan kunci, Informan kunci dalam penelitian ini adalah Yulianti Calgiary 

yang merupakan seorang profesional Makeup Artist. Integrated Marketing Communication 

(IMC) merupakan sebuah strategi yang telah diterapkan oleh Calgiary Makeup Artist ,yaitu 

promosi penjualan, periklanan, penjualan personal, acara dan pengalaman, publisitas dan 

hubungan masyarakat, pemasaran interaktif dan pemasaran mulut ke mulut. Strategi tersebut 

merupakan kunci utama untuk membentuk citra Calgiary Makeup yang lebih efektif dalam 

membentuk brand image yang akan membuat Calgiary Makeup menjadi lebih dikenal di 

masyarakat luas. Penelitian ini membahas tentang kegiatan komunikasi yang dilakukan di 

media sosial Instagram sebagai media komunikasi pemasaran terpadu.   

 

Kata Kunci : Komunikasi Pemasaran Terpadu, Instagram, Brand Image 
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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses personal selling yang 

dilakukan oleh etnis Tionghoa, selaku etnis yang terkenal dengan kemampuannya dalam 

berdagang, di blok B pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir terbesar di Asia 

Tenggara. Penelitian ini fokus pada proses personal selling, yang merupakan salah satu bauran 

komunikasi pemasaran untuk mengetahui secara mendalam bagaimana komunikasi personal 

dalam memasarkan produk, yang dilakukan pedagang etnis Tionghoa ke calon pelanggan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ciri deskriptif. Metode yang 

digunakan adalah studi kasus untuk melakukan wawancara mendalam kepada informan dan 

observasi non partisipan untuk mengamati secara langsung kegiatan personal selling yang 

dilakukan oleh pedagang etnis Tionghoa di Blok B pasar Tanah Abang. Dalam personal 

selling, terdapat tujuh proses yang dimulai dari prospecting (memilih dan menilai prospek), 

preapproach (prapendekatan), approach (pendekatan), presentation & demonstration 

(presentasi dan demonstrasi), handling objections (mengatasi keberatan), closing (penutupan), 

hingga follow up (tindak lanjut). Dengan adanya penelitian ini, ditemukan hasil bahwa para 

pedagang etnis Tionghoa memiliki cara-cara tertentu dalam menjalankan proses personal 

selling. Pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh pedagang etnis Tionghoa di Blok B pasar 

Tanah Abang dalam proses personal selling sangat mendalam, mulai dari sekedar hubungan 

jual beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab (cultivation).  

 

Kata Kunci: Personal Selling, Etnis Tionghoa, Komunikasi Pemasaran 
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ABSTRAK 

 
Semakin majunya teknologi dan arus informasi memudahkan masyarakat dalam segala 

aktivitas. Semakin berkembangnya teknologi juga diikuti dengan berkembangnya media baik 

media online maupun media elektronik. Media online tidak hanya digunakan untuk mencari 

informasi saja, namun kini sudah menjadi lahan bisnis online (e-commerce). Salah satu e-

commerce yang aktif dan dikenali oleh masyarakat adalah Tokopedia.  Penelitian dengan judul 

“Pengaruh Brand Image e-commerce Tokopedia terhadap Minat Beli Konsumen”, memiliki 

rumusan masalah apakah terdapat Pengaruh Brand Image e-commerce Tokopedia terhadap 

Minat Beli Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

Pengaruh Brand Image e-commerce Tokopedia terhadap Minat Beli Konsumen. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Adapun sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berjumlah 100 responden dengan teknik sampling non probabilitas. Metode pengumpulan 

data pada penelitian ini berupa kuisioner yang disebar melalui online kepada pengguna e-

commerce Tokopedia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori brand image dan 

teori minat beli. 

 

Kata kunci : e-commerce, brand image, minat beli 
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ABSTRAK 

  

Nama 9 Cups Coffee adalah sebuah buah kedai kopi kecil yang tidak hanya menjual minuman 

namun juga menjual kopi secara retail. Latar belakang penelitian ini dimulai dari pertumbuhan 

jumlah kedai kopi di Jakarta yang mulai bertambah secara signifikan berdasarkan data yang 

diambil melalui event Jakarta Coffee Manual yang diadakan oleh Manual Jakarta. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh kedai 9 Cups Coffee and Roastery untuk tetap dapat mempertahankan bisnisnya dari 

kedai-kedai kopi yang semakin bertambah jumlahnya. Untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh kedai 9 Cups Coffee and Roastery, penulis berfokus menggali 

pada teori bauran pemasaran yang mencakup 4P (price, place, product, promotion) dan lebih 

spesifik dalam menggali kiat promosi yang dilakukan oleh kedai 9 Cups Coffee. Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Key Informant dalam 

penelitian ini adalah pemilik kedai 9 Cups Coffee and Roastery serta barista yang bekerja di 

kedai tersebut.  

 

Kata kunci: strategi komunikasi pemasaran, promosi, kedai 
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ABSTRAK 

 
Kopi Es Tak Kie adalah salah satu kedai kopi tertua yang telah bertahan lama di Jakarta. 

Kedai kopi ini telah berdiri sejak tahun 1927 dan sudah berumur 91 tahun sampai saat ini. 

Kopi Es Tak Kie ini sendiri telah memiliki 4 generasi turun temurun dan saat ini yang 

mengelola kedai kopi tersebut adalah 2 generasi terakhir yaitu generasi ketiga dan keempat. 

Generasi ketiga adalah Ayauw (ayah dari generasi keempat) dan Generasi keempat adalah 

Willy Yulus (Putra Ayauw). Pada generasi ketiga ini masih memegang cara-cara tradisional 

yang sederhana dalam meneruskan usaha tersebut. Berbeda dengan generasi ketiga, generasi 

keempat memiliki cara tersendiri dalam melanjutkan kedai kopi tersebut dengan cara 

mengomunikasikan terobosan pemasaran yang modern, sehingga usaha kedai kopi tersebut 

diharapkan akan tetap eksis dan dikenal oleh penikmat kopi di generasi sekarang ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pemasaran Kopi Es 

Tak Kie ini dalam mempertahankan Brand Existence mereka. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran yang digunakan Kopi Es Tak Kie 

dalam mempertahankan Brand Existence mereka yang masih bertahan sampai 91 tahun. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi pemasaran yang 

promotional mix, word of mouth, social media marketing dan Brand Existence. Penelitian 

ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran generasi pertama sampai ketiga 

hanya menggunakan kekuatan Word of Mouth, tetapi berbeda dengan generasi keempat 

sekarang ini, yang di mana Willy Yulus mencoba untuk menyesuaikan komunikasi 

pemasaran versi modern dengan bantuan teknologi digital. Dari jenis komunikasi pemasaran 

yang tradisional hingga modern, semuanya berpadu menjadi satu dan menguatkan merek 

Kopi Es Tak Kie. 

 

Kata Kunci : Komunikasi Pemasaran, Brand Existence, Social Media Marketing. 

 

 

 

 






