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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. 1 Latar Belakang 

Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles pernah mengatakan bahwa 

manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon). Pada dasarnya, manusia 

adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia lain. 

Dalam bergaul dan berkumpul bersama, terjadi sebuah pertukaran nilai yang 

merupakan hasil dari interaksi antar manusia. Interaksi dan pertukaran nilai terjadi 

secara terus menerus sehingga membawa manusia menjadi makhluk yang memiliki 

pola atau cara hidup bersama. Cara hidup yang dimiliki bersama ini berkembang 

secara terus menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi membentuk sebuah 

pola yang disebut sebagai budaya. Seperti yang dijelaskan oleh Marsella dikutip 

dari Samovar (2004) mengatakan bahwa budaya adalah perilaku yang dipelajari 

bersama kemudian di wariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dengan tujuan 

mendukung kelangsungan hidup individu dan sosial, adaptasi, pertumbuhan dan 

perkembangan. 

Budaya tidak hanya terdiri dari sistem sosial saja, melainkan terdapat 

berbagai elemen lainnya yakni sejarah, nilai- nilai, bahasa, adat istiadat, politik, 

bangunan, karya seni, pakaian, perkakas, hingga sistem kepercayaan dan agama. 

Agama merupakan salah satu komponen terpenting dalam budaya. Selama ribuan 

tahun agama telah digunakan oleh manusia untuk memahami alam semesta, 

fenomena alam, bagaimana kematian dijelaskan, dan bagaimana tinggal di antara 

orang lain. Pengaruh agama dapat dilihat dalam keseluruhan struktur budaya karena 
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menjadi fungsi dasar (Samovar, 2013). Fungsi-fungsi ini termasuk kontrol sosial, 

resolusi konflik, penguatan solidaritas kelompok, penjelasan tentang hal-hal yang 

tidak dapat dijelaskan, dan dukungan emosional (Ferraro, 2008). Menurut Samovar 

(2013), dalam banyak hal, agama sama seperti budaya itu sendiri, karena agama 

memberi para pengikutnya seperangkat nilai, kepercayaan, dan bahkan pedoman 

untuk perilaku tertentu. Clifford Geertz (1973) mendefinisikan agama sebagai 

sistem budaya yang merupakan sebuah sistem simbol yang bertindak untuk 

membangun suasana hati yang kuat, meresap, dan tahan lama dan motivasi pada 

manusia dengan merumuskan konsepsi tatanan keberadaan umum dan konsepsi ini 

dibungkus dengan aura faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi tampak unik-

realistis. 

PEW Research Center (2015) dalam “The Future of World Religions: 

Population Growth Projections, 2010-2050” memprediksi pada tahun 2020 salah 

satu agama terbesar di dunia adalah agama Kristen dengan presentase 31,1% dari 

populasi seluruh dunia. Kristen, Kekristenan, Kristianitas atau agama Kristen 

adalah agama Abrahamik Monoteistik yang berasaskan riwayat hidup dan ajaran 

Yesus Kristus. 

Para pengikut atau komunitas/ perkumpulan agama Kristen sering disebut 

sebagai gereja. Kata gereja di Indonesia dapat di artikan sebagai tempat (rumah) 

ibadah atau badan/organisasi/ perkumpulan umat Kristen. Namun dalam arti yang 

sesungguhnya, gereja berasal dari bahasa Portugis: igreja, yang berasal dari bahasa 

Yunani: εκκλησία (ekklêsia) yang berarti dipanggil keluar (ek= keluar; klesia dari 

kata kaleo= memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari dunia; 'umat' 
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atau persekutuan orang Kristen (Eda, 2014). Secara singkat definisi gereja adalah 

suatu perkumpulan orang - orang yang beragama Kristen. Gereja menjadi sebuah 

wadah dimana manusia berkumpul atau bersosialisasi dengan manusia lain karena 

memiliki sistem kepercayaan yang sama. Dalam perkembangannya, gereja telah 

melewati berbagai peristiwa penting bahkan hingga saat ini. Gereja menjadi sebuah 

komunitas yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki peran besar terhadap 

peradaban manusia.  

Sebagai sebuah komunitas atau organisasi, gereja pun melakukan proses 

komunikasi dengan anggotanya maupun kepada publik. Komunikasi itu dilakukan 

antara lain untuk menyampaikan kesaksian Kabar Baik, pengajaran Injil, hingga 

menginformasikan kegiatan maupun program gereja. Namun, mengkomunikasikan 

pengajaran Injil-lah yang menjadi tugas utama gereja dalam meneruskan dan 

menyebarluaskan pengajaran Kristus kepada dunia. Tugas ini disebut sebagai 

Amanat Agung yang tertulis dalam Matius 28:19-20 (Alkitab Terjemahan Baru) 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 

sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman.”. Tugas Amanat Agung ini menjadi fokus 

utama seluruh gereja di dunia maupun di Indonesia. 

Sejak Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) didirikan (sekarang 

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)) pada 25 Mei 1950, mereka telah 

merumuskan tugas gereja di bidang komunikasi dan informasi yaitu 

menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan 
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kesaksian Kabar Baik melalui berbagai media komunikasi (Gulton, 2018). Media 

komunikasi yang dimaksud dapat berupa mimbar khotbah gereja, media massa 

hingga media baru yakni media sosial. 

Namun, jauh sebelum adanya media sosial, pelayanan, kesaksian Kabar Baik 

maupun pengajaran Injil pada dasarnya disampaikan melalui tatap muka atau secara 

langsung. Saat itu, komunikasi dilakukan melalui khotbah di mimbar yang dalam 

Ilmu Komunikasi dapat dianggap sebagai suatu bentuk komunikasi publik. 

Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan seseorang di depan khalayak 

secara satu arah dengan tujuan menghibur, menginformasikan, hingga mempersuasi 

(Wood, 2011). Komunikasi publik sebagai media penginjilan telah ada sejak zaman 

Yesus, dimana Ia berkotbah di berbagai tempat dan diikuti oleh banyak orang. 

Metode ini pun hingga sekarang masih dipakai gereja terutama oleh pendeta untuk 

menyampaikan Firman Tuhan dan kesaksian Kabar Baik kepada jemaat.  

Selain komunikasi publik, Yesus juga melakukan komunikasi kelompok, 

dimana ia sering berkomunikasi secara dua arah bersama keduabelas murid-Nya. 

Hal ini juga dilakukan gereja pada zaman sekarang seperti yang dapat kita temui 

pada kegiatan komunitas sel (komsel). Kegiatan komsel merupakan kegiatan atau 

program yang dihadiri oleh beberapa orang (anggota gereja) yang melakukan 

aktivitas kerohanian. Membahas Firman Tuhan, menyampaikan kesaksian Kabar 

Baik, hingga berbagi pengalaman hidup menjadi ruang komunikasi transaksional 

yang terjadi di dalam kelompok tersebut.  

Tidak hanya komunikasi publik dan kelompok, namun kesaksian Kabar Baik 

dapat disampaikan secara personal. Dalam berbagai peristiwa di Alkitab, 
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diceritakan Yesus kerap kali bertemu dengan berbagai orang secara personal dan 

pada saat itulah Ia menyampaikan Firman Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, 

dapat kita temui banyak komunikasi personal yang terjadi, salah satunya adalah 

konseling secara tatap muka antara pendeta atau konselor dan jemaatnya. 

Seiring perkembangan zaman, komunikasi gereja tidak hanya dilakukan 

secara langsung, namun dapat melalui perantaraan teknologi. Gereja dan teknologi 

khususnya teknologi informasi komunikasi melebur menjadi satu 

memanifestasikan sebuah tujuan mulia yaitu menyebarkan Injil ke seluruh dunia. 

Teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan oleh gereja sebagai 

media komunikasi dalam menyampaikan pengajaran injil dengan berbagai 

pendekatan. Pendekatan – pendekatan gereja zaman sekarang dalam berkomunikasi 

menggunakan teknologi dilakukan melalui media massa hingga media sosial.  

 Beberapa gereja atau yayasan Kristen di Indonesia memiliki media massa 

yang dapat menjadi saluran informasi dan kesaksian Kabar Baik seperti warta 

jemaat, majalah/ tabloid, radio hingga stasiun televisi. Majalah atau tabloid rohani 

Kristen yang ada di Indonesia antara lain : Bahana, Buletin Pillar, Laskar, Curahan 

Hati, Charisma Magazine, The Christian Century, Relevant Magazine, Buletin 

Kefas, dan masih banyak lagi. Kemudian media massa yang paling banyak 

digunakan oleh sebuah institusi gereja/ yayasan Kristen di Indonesia adalah radio. 

Radio rohani Kristen dapat kita temui di seluruh Indonesia. 

Di Jabodetabek sendiri radio rohani Kristen antara lain : Radio Pelita Kasih, 

Radio Prestasi, Radio Haleluya, Radio Heartline, Radio Mazmur, Radio Dakta, 

Radio Suara-suara Kemenangan, dan lain – lain. Selain itu dalam dunia 
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pertelevisian, ada beberapa stasiun televisi rohani Kristen di Indonesia antara lain : 

U-Channel, Hope Channel, Pijar TV, Life Channel, I Am channel, HI! TV, INTV, 

Pelayanan TV,  Grace TV, Ainos TV, Shine TV, Reformed 21, HCBN Indonesia, 

Impact Channel TV, dan beberapa siaran televisi lainnya. 

Teknologi berkembang, dunia digital pun dalam hal ini media sosial menjadi 

sebuah wadah baru bagi manusia untuk berkomunikasi. Gereja pun mengikuti dan 

menaruh perhatiannya pada arus perkembangan dunia digital khususnya media 

sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku “Warga Gereja Meresponi Revolusi 

Media Sosial : Panduan Bermedia Sosial” oleh Persekutuan Gereja-gereja di 

Indonesia (PGI) pada tahun 2018. 

  

 
Buku tersebut merupakan sinergi program literasi media oleh PGI dan 

Kementerian Informasi dan Komunikasi. Pada halaman kata sambutan oleh Pendeta 

Gomar Gultom selaku sekretaris umum PGI mengatakan bahwa buku tersebut 

diharapkan dapat menjadi bekal umat Kristiani khususnya generasi millennial, agar 

Gambar 1.1 Cover Panduan Bermedia Sosial oleh PGGI 
Sumber : Warga Gereja Merespon Revolusi Media Sosial 
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bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial serta mampu mewartakan kabar 

baik bagi semua makhluk. 

Selain mewartakan Kabar Baik dan Injil, banyak gereja menggunakan media 

sosial untuk menyampaikan pengumuman, kegiatan gereja, program-program, 

acara, hingga kata – kata mutiara, pesan singkat, kutipan dari pendeta. Dapat 

dikatakan media sosial sebagai media baru yang menggantikan warta jemaat atau 

media konvensional lainnya. 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010) media sosial adalah 

sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi 

dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-

generated content. Clow & Baack (2016) mendefinisikan media sosial sebagai 

semua alat digital yang memungkinkan individu dapat bersosialisasi dalam web. 

Media sosial menjadi salah satu sarana yang sering digunakan oleh manusia untuk 

berkomunikasi, bersosialisasi, dan terhubung dengan orang lain. Berikut data 

tentang media sosial dari We Are Social. 

 

 
Data We Are Social menunjukan dari 7,676 miliar jiwa di seluruh dunia (56% 

Urbanisasi), 3,484 miliar merupakan pengguna aktif media sosial. Sedangkan di 

Gambar 1.2 Digital Around The World & Indonesia In 2019 
Sumber : 2019 Global : Digital Yearbook Report 
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Indonesia, dari total 268,2 juta jiwa penduduk, 150 juta jiwa merupakan pengguna 

aktif media sosial dan sebanyak 130 juta jiwa menggunakannya melalui ponsel. 

Dari data tersebut dapat dilihat bagaimana media sosial menjadi bagian dari 

kehidupan manusia khususnya di Indonesia. Ketergantungan terhadap media sosial 

membuatnya berpengaruh dalam sendi - sendi kehidupan manusia. Salah satunya 

penggunaan media sosial di dalam gereja. Penggunaan media sosial oleh gereja kini 

telah menjadi salah satu opsi untuk mengkomunikasikan Injil atau kesaksian Kabar 

Baik.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada zaman sekarang media 

sosial memiliki peran komunikasi yang cukup signifikan bagi gereja dalam 

menyampaikan kabar baik atau injil kepada masyarakat. Ketika pada zaman dulu 

para Rasul maupun gereja memberitakan injil melalui komunikasi secara langsung, 

namun seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Injil dan 

kesaksian Kabar Baik dapat disebarkan secara instan oleh gereja melalui media 

sosial. Media sosial seakan menjadi sarana “penyambung lidah Tuhan” yang 

digunakan gereja untuk memperluas kerajaan Allah. 

Penggunaan media sosial di gereja - gereja Indonesia rupanya telah marak 

dilakukan. Gereja - gereja ini berusaha menjadi relevan dengan zaman dimana 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, menjadi aspek 

penting dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, berikut beberapa gereja besar 

yang memiliki jumlah jemaat mencapai lebih dari sepuluh ribu orang dan 

menggunakan media sosial sebagai media komunikasinya. Gereja – gereja tersebut 

antara lain: Gereja Mawar Sharon, Christ Cathedral (GBI Basilea), GBI Glow, 
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Jakarta Praise Community Church (JPCC), dan gereja – gereja besar lainnya di 

Indonesia. 

Selain gereja – gereja tersebut, salah satu gereja lainnya yang menggunakan 

media sosial sebagai sarana komunikasinya adalah Gereja IFGF. Gereja IFGF 

adalah Gereja yang memiliki kepanjangan International Full Gospel Fellowship ini 

memulai pergerakannya pada tahun 80an dan kini telah memiliki lebih dari 3000 

gereja yang tersebar di 40 negara. Mendeklarasikan diri sebagai “cutting edge 

church” yang mengikuti visi progresif Tuhan.  

Cutting edge church artinya menjadi gereja progresif yang relevan dalam 

pelayanan, terlibat dengan masyarakat, dan inovatif dalam fungsinya. 

Menginvestasikan pelatihan bagi setiap jemaatnya untuk menjadi pemimpin 

selanjutnya bagi generasi, gereja dan komunitas. Dengan prinsip cutting edge 

tersebut mereka mengedepankan tiga hal, antara lain progresivitas, relevansi, dan 

inovasi. Dengan demikian, penggunaan media sosial menjadi hal yang strategis 

untuk Gereja IFGF menjadi gereja yang progresif, relevan, dan inovatif dengan 

zaman. 

 

I. 2 Identifikasi Masalah 

Gereja IFGF sebagai gereja yang memiliki nilai cutting edge, 

mengaplikasikan media sosial sebagai sarana komunikasi gereja. Penggunaan 

media sosial oleh Gereja IFGF dapat ditemui dari berbagai akun resmi media sosial 

mereka. Pada penelitian ini, peneliti akan meninjau media - media sosial yang 
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digunakan Gereja IFGF khususnya di media sosial IFGF Jakarta yang antara lain, 

Instagram, Facebook dan Youtube.  

 Pertama, yang menjadi perhatian peneliti adalah penggunaan media sosial 

Instagram. Berdasarkan data We Are Social, pada 2019 Instagram menjadi media 

sosial yang paling banyak digunakan secara global. Dengan pertumbuhan 4.4% atau 

38 juta pengguna, Instagram menjadi media sosial yang paling populer 

dibandingkan Facebook dan Twitter.  

 
 

Di Indonesia, berdasarkan riset IDN Research Institute (2019), Instagram 

menjadi media sosial kedua yang paling banyak dimiliki dan paling sering 

digunakan oleh millennial, terpaut di bawah Facebook. Disebutkan juga dalam hal 

frekuensi update status dalam satu hari, data menunjukan para pengguna media 

sosial Indonesia meng-update paling banyak 2-5 kali sehari (79,5%) dan 6-8 kali 

sehari sebanyak 52,5%. 

Gambar 1.3 Perubahan Pengguna Aktif Berdasarkan Platform Media Sosial 
Sumber : 2019 Global : Digital Yearbook Report 
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Sementara menurut data We Are Social, Instagram berada di urutan ke 3 di 

angka 80% sesudah Youtube (88%) dan Facebook (81%) terkait media sosial yang 

paling aktif digunakan oleh pengguna internet Indonesia. 

  

 
 

Berdasarkan pemaparan data tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana IFGF 

Jakarta mengoptimalkan komunikasinya melalui media sosial yang paling populer 

yakni Instagram.  Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti penggunaan Instagram 

gereja IFGF yang diwakilkan oleh IFGF Jakarta pada akun @ifgfjakarta. Hingga 

penelitian ini ditulis (1 Januari 2020) akun tersebut telah memiliki 6.491 pengikut 

dengan 2.138 posts. 

Gambar 1.4 Perilaku Media Sosial 
Sumber : Indonesia Millennial Report 2019 

Gambar 1.5 Platform Media Sosial Paling Aktif  
Sumber : 2019 Global : Digital Yearbook Report 
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Kedua, media sosial yang digunakan oleh IFGF Jakarta adalah Facebook. 

Berdasarkan gambar 1.3, Facebook menunjukan peningkatan 1,7% dari 

sebelumnya yang berjumlah 37 juta pengguna secara global. Di Indonesia, 

berdasarkan gambar 1.4, menurut IDN Research Institute Facebook berada di 

urutan pertama dari semua media sosial dengan 62,6% pengguna aktif. Menurut We 

Are Social, Facebook berada di urutan kedua dengan angka 81%, terkait media 

sosial yang paling aktif digunakan oleh pengguna internet Indonesia. Pada 

penelitian ini, peneliti juga ingin melihat penggunaan Facebook IFGF Jakarta pada 

Facebook pages IFGF Jakarta. Hingga penelitian ini ditulis (1 Januari 2020) 

Facebook pages tersebut telah memiliki 2.020 pengikut dengan 1.979 likes. 

Gambar 1.6 Halaman Instagram IFGF Jakarta (@ifgfjakarta) 
Sumber : Instagram 
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Media sosial terakhir yang akan diteliti adalah Youtube. Berdasarkan gambar 

1.5 oleh We Are Social, Youtube berada di urutan pertama sebagai media sosial 

yang paling aktif digunakan oleh pengguna internet Indonesia dengan angka 88%. 

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna 

mengunggah, menonton, dan berbagi video. Youtube menjadi salah satu media 

sosial yang hanya berfokus pada konten video. Sama seperti TV, Youtube 

menyajikan audio visual yang dapat menarik ketertarikan audiens.  

Dengan demikian, IFGF Jakarta juga mencoba berkomunikasi melalui audio-

visual yang dibagikan lewat Youtube. Tidak hanya berbagi konten video yang 

berdurasi singkat, IFGF Jakarta juga menggunakan Youtube untuk menyiarkan 

kegiatan ibadah mereka setiap hari minggu secara live streaming. Terkait hal 

tersebut peneliti ingin meneliti penggunaan Youtube oleh IFGF Jakarta pada akun 

IFGF Jakarta. Hingga penelitian ini ditulis (1 Januari 2020) akun tersebut telah 

memiliki 1,720 subscribers, unggahan 110 video dengan total 52.815 views. 

Gambar 1.7 Halaman Facebook IFGF Jakarta 
Sumber : Facebook 

 

https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Layanan_penyimpanan_video&action=edit&redlink=1
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Melalui penelitian terhadap ketiga media sosial tersebut, peneliti ingin 

melihat bagaimana aktivitas komunikasi yang dilakukan Gereja IFGF khususnya 

IFGF Jakarta melalui media sosial, apa saja konten yang ditampilkan, dan 

bagaimana melalui media sosial, Gereja IFGF mengelola hubungan dengan jemaat 

maupun masyarakat luar. 

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media sosial menjadi sarana 

bagi gereja untuk berkomunikasi, namun penggunaannya juga secara tak kasatmata 

membentuk citra gereja sebagai sebuah brand (merek). Dan strategi menciptakan 

dan pembentukan citra gereja seperti sebuah brand dapat dikatakan sebagai proses 

branding.  

Hal ini merujuk pada pernyataan Keller (2013) yang mengatakan bahwa 

media sosial memainkan peran penting sebagai alat komunikasi brand karena 

pertumbuhannya yang masif. Sedangkan arti branding itu sendiri menurut Kotler 

(2000) adalah sebuah strategi komunikasi yang berfungsi untuk mengekspos brand 

dan menciptakan citra brand. Dan brand (merek), berdasarkan American Marketing 

Association (AMA) yang dikutip dari Keller (2013) adalah sebuah nama, istilah, 

Gambar 1.8 Halaman Youtube IFGF Jakarta 
Sumber : Youtube 
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tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi keduanya, dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk 

membedakan mereka dari pesaing.  

Tidak hanya fungsi identifikasi belaka, Aaker (2014) mengatakan bahwa 

brand adalah janji organisasi kepada pelanggan untuk memberikan apa yang 

diperjuangkan brand tidak hanya dalam hal manfaat fungsional tetapi juga manfaat 

emosional, ekspresif diri, dan sosial. Artinya dari keempat pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat dijadikan alat atau media dalam 

mengaplikasikan branding sebuah brand untuk menginformasikan identitas 

maupun visinya. 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti melihat penggunaan media sosial 

tidak hanya sekedar media komunikasi, namun lebih dari itu, media sosial dapat 

dijadikan sebagai alat branding untuk menyatakan identitas dan visi yang kemudian 

membentuk citra gereja. Branding tidak hanya semata untuk keperluan komersial 

atau kegiatan jual-beli namun juga dapat diaplikasikan pada organisasi non-profit 

seperti gereja. Michael Persaud (2018) mengatakan bahwa terlepas dari 

kepercayaan umum, setiap gereja pasti memiliki brand. Tidak ada gereja, atau 

organisasi apa pun, yang tidak memiliki citra brand sendiri. Hal ini karena sebuah 

brand sederhananya adalah cara masyarakat memandang sesuatu. Sebuah brand 

gereja bukanlah apa yang kita pikirkan tentang gereja kita, tetapi bagaimana semua 

orang di luar memandang gereja kita. 

Banyak orang awam yang merasa bingung atau terusik dengan gagasan 

branding gereja ini, karena hal itu dikaitkan dengan taktik atau skema pemasaran 
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yang hanya berlaku di dunia bisnis. Branding dirasa memiliki tujuan hanya untuk 

mempersuasi orang agar mengambil tindakan seperti membeli sesuatu yang pada 

kenyataannya tidak bisa jauh dari kebenaran. 

Namun branding dalam gereja lebih kepada menceritakan kisah gereja 

tersebut dengan cara yang menunjukkan siapa dan apa visi dari gereja. Hal ini tentu 

bukan sebuah manipulasi, namun merefleksikan identitas gereja yang sebenarnya 

secara transparan yang dapat dirasakan orang lain. 

Menurut Cooke (2008), pada intinya branding adalah sebuah seni 

mengerubungi suatu produk, organisasi atau orang dengan kisah yang kuat dan 

menarik. Pada tingkat paling dasar, branding memberikan jawaban atas kebutuhan 

manusia yang sederhana untuk membedakan satu hal dari yang lain (Cooke, 2008) 

Menurut Wally Olins (Chairman of Saffron Brand Consultants) yang dikutip 

oleh Cooke (2008), sederhananya karena di dalam dunia yang membingungkan 

dalam hal persaingan kompetitif, di mana pilihan rasional menjadi hampir mustahil, 

branding mewakili kejelasan, kepastian, konsistensi, status, keanggotaan atau 

segala sesuatu yang memungkinkan manusia untuk membantu mendefinisikan hal-

hal tersebut, sehingga branding mewakili sebuah identitas. 

Sederhananya, brand gereja adalah persepsi yang dimiliki orang tentang 

gereja tersebut. Secara tidak langsung, setiap gereja telah memiliki semacam brand 

dan citranya. Orang-orang memiliki persepsi tentang suatu gereja (baik positif atau 

negatif). Namun, sebagian besar gereja tidak melakukan branding yang disengaja 

sehingga pemahaman tentang organisasi atau komunitas gereja tersebut hanya 

didasarkan pada informasi yang didengar dari orang lain yang telah hadir 
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sebelumnya. Jika orang - orang tidak memahami visi tersebut, sebuah gereja akan 

kehilangan kekuatan untuk menjadi komunitas yang lebih luas. 

Menurut Michael Persaud (2018) aktivitas branding terhadap gereja memiliki 

keuntungan untuk meningkatkan kualitas gereja. Michael Persaud (2018) 

memaparkan beberapa keuntungan dalam branding gereja antara lain : 

1) Branding Gereja Memberikan Keunikan 

Dengan begitu banyak pilihan gereja, dengan branding membawa 

gereja “muncul ke permukaan” atau dengan kata lain memiliki keunikan 

tersendiri, sehingga membawa lebih banyak orang masuk ke dalam 

komunitas gereja. Branding juga mengidentifikasi cara-cara unik yang 

dimiliki gereja. 

2) Branding Gereja Membangun Koneksi 

Brand yang kuat terhubung dengan orang-orang secara emosional, 

yang mengarah ke asosiasi positif dan ikatan yang lebih kuat ketika 

berinteraksi dengan aspek gereja. 

3) Branding Gereja Mengkomunikasikan Nilai-nilai yang Dianut 

Karena branding bukan hanya sebuah logo, tetapi segala sesuatu yang 

meliputi gereja dan bagaimana itu dilihat oleh komunitas, penting untuk 

membuatnya mencerminkan hal spesifik apa yang diperjuangkan dan nilai 

yang dimiliki oleh gereja. Dengan cara ini, ketika orang mendengar nama 

gereja tersebut atau melihat logo, nilai-nilai itu akan muncul di benak orang 

- orang. 
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4) Branding Gereja Positif Meningkatkan Partisipasi 

Semakin positif citra komunitas di gereja, maka semakin besar 

kecenderungan orang - orang untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuan 

sosial, pelayanan, dan aspek lain dari gereja. 

5) Branding Gereja yang Kuat Mengundang Lebih Banyak Orang 

Memiliki brand gereja yang kokoh menjadikan jemaat/ anggota gereja 

saat ini lebih mudah untuk mengundang orang lain dari luar untuk 

bergabung dan menghadiri ibadah. Ini juga memudahkan orang untuk 

merepresentasikan brand gereja di seluruh kota, memberikan lebih banyak 

penetrasi/paparan kepada orang-orang di daerah setempat dan bahkan di 

seluruh negeri. 

Dengan demikian, peneliti ingin melihat bagaimana Gereja IFGF 

membangun brand melalui ketiga media sosial IFGF Jakarta. Peneliti ingin 

mengetahui apa yang ingin diperjuangkan Gereja IFGF dan nilai - nilai apa yang 

ingin disampaikan kepada dunia dengan strategi branding melalui media sosial. 

 

I. 3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan permasalahan 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana strategi church branding oleh Gereja IFGF melalui akun 

media sosial IFGF Jakarta dalam meningkatkan brand knowledge. 
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I. 4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai 

peneliti dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui strategi church branding oleh Gereja IFGF melalui akun 

media sosial IFGF Jakarta dalam meningkatkan brand knowledge. 

I. 5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: 

1) Kegunaan Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat membuka penelitian - penelitian baru 

tentang gereja dan media sosial, bagaimana gereja memaksimalkan 

media sosial sebagai sarana komunikasi gereja. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat membuka penelitian - penelitian baru 

mengenai branding khususnya organisasi non-profit seperti gereja. 

c) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi akademisi 

ilmu komunikasi khususnya bida IMC (intergrated marketing 

communication). 

2) Kegunaan Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi gereja - 

gereja di Indonesia dalam memaksimalkan penggunaan media sosial 

sebagai sarana komunikasi. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu gereja - gereja di Indonesia 

untuk mempertajam visi-misinya dan mengetahui perannya di dalam 

masyarakat. 



 

 20 

c) Bagi Gereja IFGF, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

evaluasi dan masukan dalam membangun brand dan memaksimalkan 

media sosial sebagai sarana komunikasi.  

 

I. 6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan diselesaikan dan disusun kedalam enam bab: 

BAB I: Didalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari penelitian, 

analisa mengenai kondisi saat ini, masalah yang muncul terkait dengan topik, dan 

tujuan dari penelitian ini. 

BAB II: Didalam bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai objek penelitian 

dan subjek penelitian, dimana objek penelitian dari penelitian ini ialah strategi 

Gereja IFGF dalam membangun brand melalui media sosial. 

BAB III: Akan membahas teori dan juga konsep yang didapatkan melalui 

buku, jurnal, maupun artikel yang dapat mendukung penelitian ini. 

BAB IV: Membahas teknik penulisan, pendekatan penelitian, metode yang 

akan digunakan, bagaimana mengolah data yang didapatkan dan cara menganalisa 

penelitian. 

BAB V: Pada bab ini, akan dibahas penemuan-penemuan yang didapatkan 

setelah melakukan penelitian lebih lanjut. Tentunya juga akan membahas analisa 

dari penulis. 

BAB VI: Akan menjelaskan penjelasan mengenai kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian. Penulis juga akan memberikan saran dan masukan yang 

ingin disampaikan mengenai penelitian yang diteliti. 


