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KATA PEMBUKA
Dr. Prima Mulyasari Agustini, M.Si.

Konsultan, Trainer, Dosen Komunikasi

P
erkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubah-
an signifikan pada cara bagaimana perusahaan mengkomuni-
kasikan eksistensi dan aktivitasnya pada publik, baik internal 

maupun eksternal. Dalam perkembangannya, media bergerak dari 
media konvensional ke media multikonteks dalam berbagai hubungan 
sosial. Internet hadir sebagai media yang menjadi wadah semua ben-
tuk komunikasi, mulai dari komunikasi antar persona hingga komu-
nikasi massa. Yang menarik, internet hadir bukan membidik perilaku 
penerima pesan komunikasi secara pasif, namun membutuhkan ko-
munikan yang aktif untuk berminat dan terdorong mencari beragam 
informasi dalam media virtual.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang saat ini menjadi 
isu penting dalam pembangunan secara berkelanjutan, juga dapat 
memanfaatkan kekuatan dari media internet. CSR sebagai kegiatan 
bersama antara perusahaan, masyarakat, juga pemerintah, dan stake-
holder lainnya seringkali perlu dikomunikasikan untuk mencapai kes-
epakatan bersama. Media untuk mengkomunikasikan semua gagasan, 
ide, pesan, kebijakan, dan aktivitas CSR, selain menggunakan media 
konveional, dapat juga menggunakan media on line. Tujuannya untuk 
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membentuk pendapat, sikap, dan perilaku stakeholder untuk berubah 
sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Selain tiu, penggunaan 
media on line juga dapat mempengaruhi agenda media konvensional 
dan sebagai gate keeper dari media massa. Hasil akhir dari komunikasi 
CSR melalui berbagai media, adalah tercapainya citra positif perusa-
haan, menjalin hubungan dengan stakeholder, dan semua pihak dapat 
mengambil manfaat dari kegiatan komunikasi ini.

Pengenalan dan pengembangan konsep Cyber PR, seperti yang 
menjadi bahasan utama dalam buku ini, perlu dilakukan di Indonesia. 
Selama ini, pengembangan komunikasi CSR kurang memanfaatkan 
kekuatan cyber media. Dengan cyber media, komunikasi yang dilakukan 
sifatnya konstan selama 24 jam, responnya instan, khalayaknya global, 
dapat dilakukan komunikasi dua arah, dan media ini dikenal sebagai 
media yang murah. Jadi, penggunaan media on line dapat dilakukan 
dengan cara menggabungkannya dengan kegiatan yang diekspos di 
media konvensional. Bahkan, tak jarang dalam beberapa kasus, isu-isu 
yang didorong melalui media internet, mempengaruhi agenda setting 
media konvensional. 

Cyber CSR sebagai salah satu media yang membantu komunikasi 
CSR, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima pesan 
komunikasi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan 
perilakunya. Untuk itu, pengelola cyber media untuk kegaitan CSR 
bukan hanya perlu meng-update informasi, namun juga mengetahui 
respon stakeholder. Dengan demikian, pemanfaatan media ini dapat 
berjalan optimal. Selamat membaca!



KATA PENGANTAR

S
adar atau tidak, saat ini kita telah memasuki dunia teknologi 
komunikasi modern. Semakin majunya teknologi, berdampak 
positif pada perkembangan media komunikasi yang beragam. 

Media-media komunikasi semakin maju, dan mampu memberikan 
pelayanan dan fungsi-fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam 
berkomunikasi. Salah satu media yang mampu melakukan hal ini 
adalah komputer. Melalui komputer, gadget dan lainnya, kini setiap 
individu dapat dengan mudah mengakses internet. 

Komunikasi melalui internet telah menjadi topik penelitian 
dalam beberapa tahun terakhir. Isaksson & Jørgensen (2010) misal-
nya, telah menyelidiki bagaimana organisasi berkomunikasi melalui 
website. Solis & Breakenridge (2009) melihat bagaimana media sos-
ial merubah cara Public Relations dalam menjalin hubungan dengan 
pelanggan. Redish (2007) menyelidiki fitur linguistik dan bagaimana 
menulis konten website yang efektif. Kelleher & Miller (2006) meneliti 
website organisasi dan strategi relasional. Lain itu, Pollach (2005) leb-
ih dulu telah meneliti bagaimana organisasi menampilkan diri dalam 
dunia maya dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kredi-
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bilitas dan utilitas. Benang merah dari beberapa penelitian tersebut, 
para peneliti memfokuskan penelitian pada hubungan antara organ-
isasi dan stakeholder melalui internet.

Perkembangan teknologi memiliki peran yang besar dalam 
dunia sosial manusia. Hal ini dikarenakan, komunikasi memiliki peran 
penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia 
membangun interaksi dengan manusia lain. Namun yang menarik, 
dalam kajian komunikasi kesenjangan yang paling utama adalah belum 
adanya kepastian tentang status internet dalam konteks sebagai media 
komunikasi. Banyak yang mempertanyakan status internet sebagai 
media komunikasi interpersonal ataukah media massa – umumnya 
memasukkan internet sebagai media massa bentuk baru.

Sayangnya, belum banyak yang melakukan riset internet dari 
sudut pandang ilmu komunikasi, khususnya di Indonesia. Publikasi 
tentang website misalnya, masih banyak membahas tentang hardware 
dan software yang merupakan hasil kajian para peminat studi Teknologi 
Komunikasi dan Informatika (TIK). Selangkah lebih maju, ditunjukkan 
publikasi yang mengkaji media sosial, tetapi topiknya belum variatif 
– umumnya hanya sebagai media komunikasi pemasaran. Kondisi ini 
kadang menimbulkan pertanyaan penulis, lalu dimana letak “sosial” 
dari media ini?

Senada dengan itu, kajian CSR di Indonesia umumnya juga 
masih dilakukan oleh peminat studi Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi 
Pembangunan, Manajemen, Hukum dan Akuntansi. Terbukti dengan 
banyaknya publikasi terkait topik tersebut di Indonesia. Sama halnya 
dengan website, CSR dalam kaitannya dengan studi Ilmu Komunikasi 
masih sedikit dikaji – bila tidak ingin dikatakan tidak ada di Indonesia. 
Padahal, CSR dalam studi komunikasi perusahaan (Corporate 
Communication) telah menjadi pembahasan mendalam, sebagai sub-
bab, seperti yang terdapat dalam publikasi Joep Cornelissen (2004) 
dan Paul A. Argenti (2009). 
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Perkembangan komunikasi CSR di Indonesia lebih lanjut, dapat 
dikatakan senasib dengan investor relations (hubungan inverstor) – 
dikenal tapi tidak banyak dikaji. Mengapa demikian? Bila dibanding-
kan dengan sub fungsi Corporate Communication lainnya, kedua sub 
fungsi Corporate Communication ini kalah popular dengan Media 
Relations, Internal Relations, atau Crisis Management. Pepatah lama 
“tak kenal maka tak sayang” nampaknya pas untuk menggambarkan 
kondisi ini. 

Inilah yang kemudian menarik penulis menerbitkan buku 
sebelumnya, “CSR Communication: A framework for PR Practioners” 
pada tahun 2013. Dalam buku yang sedang Anda pegang ini, lebih 
spesifik membahas komunikasi CSR di media on-line. Dengan 
demikian, buku ini penulis harapkan dapat menambah khasanah 
internet sebagai media komunikasi – khususnya sebagai media untuk 
mengkomunikasikan CSR. Bagaimanapun, Internet secara umum, 
website dan social media secara khusus, ternyata bukan sekedar 
menjadi alternatif media komunikasi saja, tetapi ikut membentuk pola-
pola komunikasi CSR. Bentuk komunikasi baru ini akan dikaji lebih 
jauh dalam buku ini. 

Apresiasi penulis sampaikan kepada orangtua (Bapak Tata 
Setiawan, dan Ibu Wagini), Sekar Wandawa dan Keluarga Bapak 
Irwan, Keluarga Adik Mellin Hdianti. Tak lupa, kepada Bapak Edwi 
Arief Sosiawan yang telah bersedia memberikan pengantar dalam 
buku ini dan Dr. Prima Mulyasari, M.Si sebagai Ibu, Guru dan the 
best partner bagi penulis. Lain itu, pada para dosen Ilmu Komunikasi 
di Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan Universitas Mercu Buana, 
Jakarta yang telah mentransfer ilmu pada penulis. Atas terbitnya buku 
ini penulis juga mengucapkan terima kasih pada penerbit yang telah 
bersedia menerbitkan buku ini. 

Singkatnya waktu dalam penyusunan buku ini, disadari bahwa 
buku ini masih jauh dari sempurna, dengan tangan terbuka dan dada 
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yang lapang penulis menerima kritik dan saran yang berharga untuk 
pengembangan selanjutnya di masa datang. Terima kasih. 
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