
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi berkembang telah menjadi salah satu perangkat yang banyak 

digunakan oleh semua orang. Seiring berjalannya waktu, banyak aplikasi yang 

muncul untuk membantu masyarakat membangun dan memperkenalkan brand 

mereka. Social Media menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan oleh 

masyarakat baik dari golongan remaja sampai dewasa. Menurut Puntoadi (2011:5) 

pengguna media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi interaksi 

lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan content komunikasi yang 

lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui 

kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal serta 

dapat membangun sebuah ketertarikan yang lebih dalam. Pesatnya perkembangan 

teknologi dan semakin canggih membuat media sosial pun menjadi bertambah mulai 

dari Facebook, Path, Instagram, Twitter, dll. Terlebih lagi banyak sekali brand – 

brand terkenal yang sukses karena media sosial dan hampir semua orang 

menggunakan media sosial untuk mencari eksistensi, bisnis, membangun hubungan, 

memperluas pertemanan dan sebagainya.  

Dilansir dari Tekno.Kompas (Kompas, 2011), Studi yang digagas 

perusahaan konsultan komunikasi global Burson-Marsteller “2011 Asia Pacific 
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Corporate Social Media Study” menyatakan, sebanyak 80 persen perusahaan di Asia 

yang terdaftar di The Wall Street Journal’s Asia 200 Index telah memiliki akun di 

sosial media. Angka ini meningkat 40 persen dibandingkan 2010 lalu. "Fakta, bahwa 

penggunaan sosial media di perusahaan multinasional Asia yang telah meningkat dua 

kali lipat dibandingkan tahun lalu ini menggarisbawahi sebuah kesempatan bagi 

komunikasi korporasi global pada platform digital yang berbasis di Asia," ujar Bob 

Pickard, Presiden dan CEO Burson-Marsteller Asia Pasifik.  

Berdasarkan kutipan diatas Perusahaan – perusahaan sudah banyak yang 

menggunakan sosial media untuk meningkatkan kesempatan untuk dapat 

berkomunikasi dengan masyarakat – masyarakatnya. Dengan adanya sosial media, 

perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih detail dan lebih menyeluruh 

sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh 

perusahaan tersebut. 

Pada Era Millenial, Media Sosial sudah berkembang sangat pesat khususnya 

di Indonesia. Pengguna Media Sosial di Indonesia pun juga sudah terbilang aktif dan 

sangat banyak. Hampir semua orang sekarang tidak bisa terlepas dengan smartphone 

mereka untuk membuka media sosial mereka. Dilansir dari Inet.detik.com 

(Detik.com,2018), berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wearesocial yang 

bekerjasamadengan Hootsuite pada bulan Januari 2018, Indonesia memiliki 130juta 

orang yang aktif dalam media sosial mereka. 
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Gambar 1.1 Data Pengguna Media Sosial di Indonesia 
Sumber: Wearesocial.com 

 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Hootsuite, Indonesia sangat aktif 

dalam menggunakan media sosial. 120 juta orang menggunakan media sosial berbasis 

smartphone yang sangat aktif pada tahun 2018 ini. 

Oleh karena itu, PR harus dapat beradapatsi dengan perkembangan jaman 

sekarang. Public Relations memiliki tanggung jawab yang besar dalam perusahaan 

untuk dapat menjalin hubungan dengan masyarakat umum, Karyawannya dan 

perusahaan lainnya. Dilansir dari Wartaekonomi ( Wartaekonomi.co.id, 2018), PR 

harus bertransformasi dan berevolusi dan profesi PR semakin dituntut tidak hanya 

sebagai mulut dari sebuah organisasi, tapi juga menjadi mata dan telinga bagi 

perusahaan. Profesi ini dituntut memiliki kemampuan lebih dari sekadar 

komunikasi. PR harus memiliki tanggung jawab 

untuk management, brand dan advertising. Oleh karena itu, PR harus memiliki 

disiplin ilmu dari marketing hingga social media. Kutipan diatas menyatakan 
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bahwa PR harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan 

perkembangan jaman. 

Dengan munculnya banyaknya media sosial tentu Public Relations juga tidak 

boleh tertinggal mengikuti perkembangan arus teknologi. Oleh karena itu muncul 

istilah Cyber PR, E-PR ,dan Online PR. Dimana Cyber PR tidak akan lepas dari 

sarana media elektronik dan sangat berhubungan erat dengan perkembangan 

teknologi. Dijaman sekarang sepertinya sangat sedikit orang yang tidak mengenal 

internet. Oleh karena itu  Cyber PR bertindak sebagai salah satu dari peran yang 

penting di media sosial. Cyber Public Relations atau E-PR adalah merupakan inisiatif 

public relations yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas (Julius 

Onggo, 2004:1) Dengan memanfaatkan internet, perusahaan berusaha untuk 

membangun sebuah one to one relations secara simultan dan bersifat interaktif 

dengan publik sasarannya. 

Public relations membawa peran penting dalam menjaga Citra perusahaan. 

Bagaimana jika suatu perusahaan memiliki image yang jelek? Pastinya para 

pelanggaan akan membentuk persepsi yang jelek juga dan mengurangi minat dari 

pelanggaan untuk mempunyai menggunakan jasa perusahaan. Dilansir dari Liputan6 

(Liputan6.com,2016), Pengaruh Citra Perusahaan akibat pilot yang mabuk membuat 

persepsi negatif terhadap para penumpang yang ingin menggunakan Citilink sebagai 

maskapai penerbangannya yang membuat citra perusahaan dari Citilink pun menjadi 
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rusak. Oleh karena itu, Citra perusahaan membawa peran yang penting dalam 

pembentukan persepsi dari masyarakatnya.  

Kanekin.co merupakan suatu perusahaan creative agency  yang mengelola 

social media yang di mulai pada tahun 2014. Di Instagram, Kanekin.co memiliki 

followers sekitar 44,9k. Kliennya yang banyak membuktikan bahwa citra perusahaan 

yang di miliki oleh kanekin.co sangat baik dan sangat dipercaya oleh klien-kliennya. 

Tidak hanya klien dari produk saja yang meminta Kanekin.co untuk menghias social 

media mereka. Faktanya Kanekin.co telah mengurusi brand -  brand yang terkenal 

seperti Aqua, Cleo, Gojek, Intel, 3mongkis, dan lain – lainnya. 

 

Gambar 1.2 Klien – Klien Kanekin.co 
Sumber : kanekin.co/portfolio 

 

http://www.kanekin.co/portfolio
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Gambar 1.3 Klien Aqua Kanekin.co 
Sumber: behance.net/Kanekin.co 

 
Kanekin.co juga memiliki sebuah komunitas yang sudah banyak dikenal oleh 

kalangan remaja, sehingga Kanekin.co membuat program CSR Kanekin Gathering 

dimana komunitas Kanekin.co dapat berkumpul bersama, yang berarti Kanekin.co 

juga menjalankan CSR yang termasuk dalam kegiatan Public Relations.  Contoh yang 

umum yaitu amal , program edukasi , dan yayasan anak muda. Perusahaan harus 

mengetahui pentingnya CSR didalam suatu organisasi karena dampak dari CSR akan 

mempengaruhi mata dari para lingkunga sekitar perusahaan tersebut. Karena selain 

menjalankan CSR, perusahaan turut mendapatkan social investment dari masyarakat 

sekitar dan ini bisa bersifat jangka panjang jika program CSR tersebut dijalankan 

dengan baik.  Dilansir dari marketing.co.id ( Marketing.co.id, 2011), Tanggung jawab 

CSR adalah tanggung jawab jangka panjang, buka tanggung jawab sesaat  CSR 

dengan mudahnya angkat tangan saat perusahaan tidak mendapatkan profit. Pelaku 

CSR juga harus ikut memikirkan bagaimana programnya dapat ikut mendukung 

http://www.behance.net/Kanekin.co
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keberlangsungan perusahaan mendapatkan profit, karena itu juga bagian dari 

keberlangsungan programnya terhadap masyarakat. Dengan begitu, refleksi sosial 

perusahaan pun memiliki kesinambungan siklus yang menguntungkan banyak pihak. 

Berdasarkan fakta diatas CSR memberikan dampak secara tidak langsung dalam 

jangka panjang.  

Pemagang yang melakukan magang di Kanekin.co ingin mengetahui peran 

Public Relations yang digunakan oleh Kanekin.co untuk menjalankan perusahaan 

sehingga memiliki perusahaan yang memiliki citra yang baik. 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai Pemagang dalam pelaksanaan magang adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Instagram oleh Public Relations 

Kanekin.co dalam mempertahankan citra perusahaan. 

2. Untuk mengetahui bagiamana peran Public Relations Kanekin.co dalam 

mempertahankan citra perusahaan 

1.3 Ruang Lingkup 

    Pemagang melaksanakan magang di Kanekin.co dan ditempatkan pada Divisi 

Kanekin. Divisi Kanekin merupakan divisi yang menangani media sosial Kanekin.co, 

CSR dan semua yang berhubungan dengan brand Kanekin. Pemagang ditempatkan 

pada divisi Kanekin khususnya dibagian produksi Story Instagram Kanekin.co. 

Pemagang menjabat sebagai asisten Public Relations dari Kanekin. Sebagai asisten 

Public Relations, Pemagang bertanggung jawab membantu Public Relation Officer 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan Cyber Public Relations dari Kanekin.co. 
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     Sedangkan batasan magang Pemagang berada pada wilayah Cyber Public 

Relation dari Kanekin.co 

     Pemagang Memiliki beberapa tugas pokok seperti: 

1. Melakukan seluruh kegiatan Cyber Public Relations yang diberikan Kanekin.co. 

Kegiatan Cyber Public Relations ini meliputi mengunggah Instastory Kanekin.co 

di Instagram Kanekin.co, membalas chat yang masuk di Direct Message 

Instagram, re-posting foto yang telah diunggah oleh Instagram user di Instagram.  

2. Melakukan kegiatan CSR yang diberikan Kanekin.co. Kegiatan CSR Kanekin.co 

meliputi event – event yang diadakan seperti menjadi Master of Ceremony  acara 

Kanekin Gathering di Tangerang, Kegiatan Charity acara Kanekin Charity di 

Menteng, Jakarta Selatan. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang Pemagang bertempat di Green Lake City Ruko Crown blok i 

no. 32, Jakarta Barat 11750, Jakarta, Indonesia. Sedangkan waktu magang Pemagang 

di laksanakan selama empat bulan, dimulai dari tanggal 20 Oktober 2017 sampai 21 

Febuary 2018.  

 

 
Gambar 1.4 Logo perusahaan Kanekin.co. 

Sumber : kanekin.co 

http://www.kanekin.co/

