
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah banyak mempengaruhi 

aspek-aspek kehidupan manusia. Salah satu yang ikut berkembang adalah media 

komunikasi serta sistem informasi. Media komunikasi dan sistem informasi sekarang 

ini menjadi bagian yang sangat dekat dan dianggap sangat penting oleh pihak-pihak 

yang menggunakannya sebut saja pribadi, perusahaan, sampai seniman (musisi, 

selebriti, sutradara dan pelaku seni lainnya) di era sekarang ini tidak bisa lepas dari 

media komunikasi digital serta smartphone seperti Blackberry, iPhone, ataupun 

Laptop, serta yang terdapat di dalamnya seperti media sosial Facebook, Twitter, Path, 

Instagram, dan lainnya yang mereka gunakan dalam hal promosi atau sekedar 

menjalankan relasi dengan khalayak mereka. Media komunikasi yang Penulis maksud 

diatas adalah media komunikasi digital (internet), Flew (2005, 2) menyatakan bahwa 

media komunikasi baru dapat disebut juga sebagai media komunikasi digital yang 

merupakan suatu bentuk dari isi suatu media yang menggabungkan tulisan, gambar, 

video dan berbagai hal lain yang kemudian disimpan kedalam format digital dan 

didistribusikan melalui jaringan kabel fibre-optic, satelit, yang kemudian disebut 

sebagai jaringan internet. 

 



 Menurut Terry Flew (2005, 7) kembali dalam bukunya yang berjudul New 

Media juga menyatakan bahwa:   

 “Internet use is no longer a novelty but a part of their everyday reality of media and 

communications usage, with checking email or browsing the Web being no more novel or 

significant than turning on the Television or making a telephone call.” 

 Jadi dapat dikatakan bahwa di era yang modern dikarenakan perkembangan 

media komunikasi digital yang pesat ini membuat masyarakat sekarang lebih banyak 

menghabiskan waktu menggunakan internet dibandingkan waktu di media elektronik 

konservatif seperti televisi, radio, ataupun media cetak konservatif seperti majalah, 

koran, dan lainnya.  

 Flew (2005, 13) juga menyatakan di dalam bukunya yang berjudul New 

Media bahwa dapat katakan media komunikasi digital merupakan suatu bentuk dari 

gabungan tiga C pada awalnya yaitu; computing and information technology, 

communications networks, and digitised media and information content, and lastly 

added was convergence. 

Jadi teknologi media komunikasi digital ini hanya dapat diakses melalui sebuah 

teknologi komputer ataupun smartphone sebagai bentuk compact dari komputer yang 

tentunya memiliki akses kepada jaringan komunikasi (internet) sehingga informasi 

apapun dapat dengan mudah serta cepat diakses. 

 Di Indonesia sendiri perkembangan media komunikasi digital juga turut 

berkembang dengan pesat. Dengan masuknya jaringan internet yang cepat serta 

penjualan smartphone seperti Blackberry, iPhone dan lainnya di Indonesia, membuat 



masyarakat Indonesia sendiri tidak dapat terlepas dari hal yang juga disebut sebagai 

dunia maya tersebut. Perkembangan media komunikasi digital juga didukung dengan 

berkembangnya media sosial yang membuat masyarakat Indonesia makin tidak bisa 

jauh lagi dari media komunikasi digital mereka. Salah satu faktor yang membuat 

masyarakat sekarang ini merasa harus selalu terhubung dengan dunia media 

komunikasi digital karena adanya juga perkembangan media sosial yang pesat di 

dalamnya. Menurut Brown (2009, 50) sejarah sosial media di dunia media 

komunikasi digital sebenarnya telah dimulai dari tahun 1995 ketika diluncurkannya 

sebuah website  di Amerika Serikat yang bernama classmates.com kemudian 

berlanjut di tahun tahun 2000 awal muncul suatu media sosial bernama Friendster 

dan Myspace di Amerika dan juga pada tahun yang sama di Inggris muncul website 

yang bernama Friends Reunited, kemudian berlanjut lagi di tahun 2004 ketika 

diciptakannya media sosial yang lebih menarik dan juga tepat karena di tahun itu 

hampir semua orang di dunia sudah memiliki akses yang sangat mudah kepada media 

komunikasi digital, oleh seorang mahasiswa dari Harvard University, Amerika 

Serikat yang bernama Mark Zuckerberg dengan media sosialnya yang diberi nama 

Facebook, kemudian muncul lagi di tahun 2006 sebuah media sosial bernama Twitter 

yang kemudian juga bekerja sama dengan Facebook dan kedua perusahaan tersebut 

baik Facebook maupun Twitter saat ini telah menjadi dua perusahaan media sosial 

terbesar di dunia. 

 Dengan adanya perkembangan di dalam media sosial membuat masyarakat 

lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi dengan orang lain 



melalui sosial media ini apalagi di dalam sosial media sekarang ini penggunanya 

dapat melakukan chatting, sharing foto dan video, serta berbagai aplikasi lain di 

dalamnya yang dapat digunakan oleh pengguna dalam berinteraksi dengan pengguna 

lain.  

 Rob Brown (2009, 50) menyatakan bahwa: 

 “Social networking is revolutionalizing the way we communicate and share 

information.” 

 Salah satu sosial media yang sekarang ini banyak dipakai menjadi sebuah 

ajang eksistensi diri masyarakat setelah Facebook adalah Twitter yang fungsinya 

adalah sebagai micro-blogging website atau aplikasi (apabila diakses melalui aplikasi 

smartphone). Dalam buku karangan Rob Brown (2009) yang berjudul Public 

Relations and the Social Web, dikatakan bahwa perkembangan Twitter menjadi suatu 

hal yang sangat efektif sebagai suatu cara baru untuk berbagi informasi dan bekerja 

bagaikan personal newswire. Banyak perusahaan, orang biasa dan selebriti yang telah 

menggunakan Twitter sebagai ajang bagi mereka untuk berbagi informasi mengenai 

produk, program, informasi terbaru, gosip terbaru, share foto dan video akan kegiatan 

yang sedang dilakukan dengan tujuan untuk membuat seseorang yang membacanya 

merasa dekat dan selalu up-to-date akan informasi yang sedang di share oleh 

pengguna Twitter lainnya. 

 Bagi perusahaan serta kalangan selebriti Twitter menjadi suatu alat baru dan 

paling efektif bagi mereka untuk menjalankan program-program Marketing dan 



Public Relations. Menurut David Meerman Scott (2010, 23) dalam bukunya yang 

berjudul The New Rules of Marketing and PR, menyatakan bahwa:     

1. Marketing is more than just advertising. 

2. PR is for more than just a mainstream media audience. 

3. You are what you publish. 

4. People want authenticity, now spin. 

5. People want participation, not propaganda. 

6. Instead of causing one-way interruption, marketing is about to delivering 

content at just the precise moment your audience needs it. 

7. Marketers must shift their thinking from mainstream marketing to the masses 

to a strategy of reaching vast numbers of underserved audiences via the web. 

8. PR is not about your boss seeing your company on TV. It’s about your buyers 

seeing your company on the web. 

9. The Internet has made public relations public again, after years of almost 

exclusive focus on media. 

10. Companies must drive people into the purchasing process with great online 

content. 

11. Blogs, online video, e-books, news releases, and other forms of online content 

let organizations communicate directly with buyers in a form they appreciate. 

12. On the Web, the lines between marketing and PR have blurred. 



 Dari keseluruhan point diatas dapat Penulis katakan bahwa kegiatan Public 

Relations dan kegiatan Marketing di dalam internet telah menjadi buram karena telah 

menjadi satu tujuan yaitu mencapai goal terbesar. 

 Kalangan lain lagi yang juga sangat terkait dengan dunia sosial media 

merupakan kalangan musisi independent atau biasa lebih dikenal dengan sebutan 

pendeknya yaitu musisi indie. Dengan berpegang teguh kepada prinsip D.I.Y. atau 

(Do it Yourself) yang telah diperkenalkan dan dikibarkan oleh Flower Generation 

atau biasa dikenal sebagai kaum Hippies, musisi indie di Indonesia saat ini menurut 

seorang penulis blogzine asal Bogor, Jawa Barat, Achal Fansuri dalam blognya yang 

bernama http://jumpingdew.blogspot.com, menyatakan bahwa istilah indie baru 

populer di Indonesia pada pertengahan tahun 1990. Awalnya Indonesia lebih 

mengenal istilah underground sebutan bagi musik yang ‘lari’ dari trend budaya 

mainstream. Perkembangan musik kuar yang menghasilkan beberapa varian-varian 

baru seperti grunge, brit pop, hip-hop, melodic punk, hardcore, metal, grindcore, dan 

lainnya. Hal ini menyeret anak-anak mudah Indonesia pada sekian banyak pilihan 

bermusik. Selanjutnya di kota-kota besar, banyak bemunculan band-band serta 

komunitas-komunitas dengan varian musik yang beragam. Sejak saat itu istilah 

underground dirasa terlalu identik dengan musik keras sehingga mulai digantikan 

dengan istilah independent atau indie dan menjadi istilah yang terkesan lebih modern 

dan lazim untuk digunakan. 

 Prinsip D.I.Y. ini benar-benar di artikan dalam mengerjakan semua kegiatan 

sendiri, biaya sendiri, konser sendiri, promosi sendiri, demi kelangsungan hidup / 



eksistensi musisi indie ini. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah musisi indie 

dianggap “tidak bisa hidup” karena “uangnya sedikit tapi pengeluaran besar”, tidak 

seperti diluar negeri terutama Amerika Serikat dan Eropa yang bahkan band indie 

bisa sampai mengadakan konser tunggal di negara tetangga dan dibayar mahal serta 

bisa promosi dengan mudah di media TV. Salah satu band indie Indonesia yang 

sudah berumur 13 tahun sejak berdirinya di tahun 1999 adalah Rocket Rockers, lima 

pemuda asal Bandung, Jawa Barat, ini mengusung aliran melodic punk atau mereka 

biasa menyebutnya juga dengan college punk karena mereka semua adalah musisi 

indie yang bergelar S1 di bidang yang berbeda dan kampus yang berbeda di kota 

Bandung dan Jakarta.  

 Adhe Patria dari Killed by Butterfly menyatakan bahwa Rocket Rockers itu 

sendiri adalah salah satu akar dari band punk asal kota kembang Bandung, band yang 

cukup dikenal kalangan luas (indie / mainstream) ini sudah menunjukan ribuan aksi 

panggung yang mengesankan, dan melakukan beberapa perform di luar negeri (Asia / 

beberapa negara Eropa) salah satu legend di komunitasnya. 

 

I.2  Identifikasi Masalah 

 Suatu band harus menjalankan fungsi Public Relations dalam kegiatan-

kegiatan mereka, menjaga relasi dengan komunitas, melakukan kegiatan promosi, 

iklan, dan terutama menjalin relasi dengan fans mereka. Karena itu band indie dengan 

prinsip Do it Yourself, butuh suatu wadah yang sangat efektif dan terutama efisien 

dari segi waktu dan biaya untuk dapat membantu mereka dalam melaksanakan 



kegiatan-kegiatan tersebut. Di era yang biasa disebut sebagai era digital sekarang ini 

perkembangan media komunikasi digital dan juga Social Media di internet telah 

berkembang pesat, hal ini membuat baik para fans maupun musisi lebih mudah untuk 

saling melakukan suatu proses interaksi dan dengan hitungan detik proses interaksi di 

antara keduanya dapat terjadi. Karena dengan tidak adanya dukungan dari media 

traditional terutama televisi, hanya dengan Social Media-lah para band indie dapat 

dengan mudah menjalankan prinsip Do it Yourself ini dengan publikasi yang tidak 

mengeluarkan biaya di dalam Social Media. 

 Sebagai band indie, Rocket Rockers dengan prinsip Do it Yourself yang 

menjadi prinsip mereka, dapat lebih mudah untuk dijalankan dengan mengakses 

berbagai macam social media dan mengontrol sendiri bagaimana mereka harus 

berinteraksi dengan sesama musisi indie lain dan terutama kepada fans mereka 

bahkan walaupun sebelumnya mereka tergabung bersama major label SONY MUSIC 

mereka tetap menjalankan proses promosi di Social Media dan mengontrol 

komunikasi di dalam Social Media mereka sendiri dan tanpa biaya. Bagaimana 

mudahnya sekarang ini bagi musisi indie untuk share foto, video, musik mereka 

hanya dengan akses dari Social Media yang digunakan. Seperti yang dikatakan oleh 

Cutlip dalam Breakenridge (2008, 15) bahwa:  

  “Public Relations is the management functions that establish and maintains mutually 

 beneficial relationship between an organization and the publics on whom its success of 

 failure  depends.” 



 Jadi bagaimana dari pernyataan Cutlip tersebut dapat Penulis hubungkan 

kepada musisi indie dengan fans mereka, bahwa musisi / band indie merupakan suatu 

organisasi dan fans merupakan publik yang mereka tuju dan musisi / band indie 

sendirilah yang menentukan bagaimana sukses atau tidaknya hubungan komunikasi 

yang mereka jalin di dalam social media.  

 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diutarakan, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

“Bagaimana Rocket Rockers sebagai band indie menjalankan proses relasi 

dengan fans mereka di komunitas independent melalui social media” 

 

I.4  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana band indie 

Rocket Rockers menjalin relasi dengan fans mereka di komunitas independent 

melalui social media serta apakah memang social media menjadi faktor yang penting 

dalam hal menunjang eksistensi mereka dalam komunitas indie. 

 

 

 

 



I.5  Kegunaan Penelitian 

 Dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana proses band indie Rocket 

Rockers dalam menjalin relasi dengan fans mereka di social media, diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh hasil sebuah kesimpulan dan 

saran untuk menambahkan referensi-referensi teori dibidang komunikasi 

media digital dan terutama di dalam social media itu sendiri bagi band 

indie lain yang ingin menggunakan social media sebagai salah satu wadah 

untuk melakukan kegiatan promosi dan juga menjalin relasi dengan 

komunitas mereka. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat memberikan masukan-

masukan bagi pihak band indie yang bersangkutan, yaitu band indie 

Rocket Rockers atas strategi word-of-mouth yg mereka jalankan melalui 

street team di social media. 

3. Kegunaan Sosial 

Bagi khalayak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif 

tambahan dari pembaca terhadap band indie yang ada di Indonesia. 

 

 



I.6  Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan dapat dibagi menjadi bagian-bagian. Bagian-

bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Pembatasan dan 

asumsi berisi tentang batasan dan juga asumsi-asumi yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang maksud atau 

tujuan penelitian ini dilakukan,  sistematika penulisan berisi garis besar isi 

bab dari skripsi ini. 

 

BAB II  OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang objek yang diteliti oleh Penulis yaitu Rocket Rockers 

seperti visi dan misi, sejarah, serta yang dilakukan oleh Rocket Rockers 

terkait dengan social media. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini berisikan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini. Konsep dan teori tersebut digunakan oleh Peneliti untuk menganalisis 

data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan. 

 



BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metode penelitian yang Penulis gunakan  untuk 

penelitian ini berupa studi kasus yang dilakukan melalui wawancara dan 

analisa data. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang hasil dari analisa dan wawancara yang dilakukan 

Penulis serta didukung oleh konsep yang digunakan sebagai framework 

dalam penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga saran 

yang dapat berguna untuk keperluan akademis baik keperluan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




