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ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan strategi online public relations dalam
brand awareness AIESEC Surabaya, Dalam penelitian ini penyusun membahas
kegiatan online public relations AISEC Surabaya pada online media resminya.
AIESEC Surabaya berada di bawah jaringan AIESEC International. Sebagai
organisasi internasional yang tidak berorientasi pada profit, AIESEC Surabaya hadir
di Surabaya sejak tahun 2007. Oleh karenanya, tingkat kesadaran publik akan
AIESEC Surabaya masih tergolong lemah. Dengan demikian, AIESEC Surabaya
perlu melakukan kegiatan public relations unuk meningkatkan brand awareness.
Sebagai organisasi not-for-profit, AIESEC Surabaya membutuhkan media yang
murah dalam melakukan kegiatan public relations. 70% kegiatan public relations
AIESEC Surabaya memanfaatkan Facebook dan Twitter, konsep pemilihan Facebook
dan Twitter sebagai sarana komunikasi muncul ketika McLaughlin menyatakan
konsep Facebook dan Twitter perlu dimasukkan dalam social media must-have list.
Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik observasi partisipan dan
indepth interview. Hasil penelitian ini adalah strategi online public relations dalam
brand awareness AIESEC Surabaya.

Kata kunci: online public relations, brand awareness, social media, AIESEC
Surabaya.

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini terletak pada penerapan strategi penggunaan online media

untuk meningkatkan brand awarenss oleh AIESEC (Association Internationale des

Étudiants En Sciences Économiques et Commerciales) Surabaya, yakni dengan

metode studi kasus strategi public relations AIESEC Surabaya dalam menggunuakan

online media untuk meningkatkan brand awarenesss. Topik penelitian mengenai

public relations memungkinkan untuk menggunakan metode studi kasus sebab

sebagai ilmu sosial, apa yang diperoleh dalam literatur belum tentu sesuai dengan

realita yang ada. Dalam metode studi kasus, peneliti membutuhkan objek penelitian

yang spesifik agar dapat diperoleh deskripsi – yang dalam konteks penelitian ini

mengenai strategi penggunaan online media yang digunakan dalam kasus yang

spesifik yang hanya berlaku pada satu kesempatan, lokasi dan waktu (Neuman, 2000,

p. 148)
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia masa kini tergolong sangat baik dan

signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ketika krisis di dunia terjadi

dan mengguncangkan perekonomian di negara-negara di dunia, Indonesia justru

bertumbuh cukup tinggi dan terbilang stabil. Hal ini tentu positif bagi Indonesia dan

juga tak lepas dari peran diaspora Indonesia. Diaspora adalah istilah yang diserap dari

bahasa Yunani, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebaran. Dalam

surat undangan Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles tahun 2012,

Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal merujuk pada semua

orang di luar negeri yang berdarah, berjiwa dan berbudaya Indonesia.

Berdasarkan data CIA (Central Intellegence Agency) pada July 2013,

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 5 di dunia dengan

jumlah penduduk 251.160.124 jiwa. Presiden Jaringan Kerja Diaspora Indonesia,

Mohamad Al-Arief menyebut total diaspora Indonesia di seluruh dunia diperkirakan

mencapai tujuh juta orang. Angka ini hampir menyamai jumlah penduduk di Hong

Kong.

Ada beragam alasan tentang mengapa diaspora memiliki andil dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu kontribusi dari keberadaan diaspora

adalah dalam bentuk remitans (pengiriman uang dari luar negeri). Menurut Wahid

Supriyadi, Kepala Desk Diaspora dari Kementerian Luar Negeri, pemasukan remitans

diaspora India mencapai 69 juta dollar Amerika Serikat dari 35 juta orang diaspora

mereka. Dari pernyataan Supriyadi, bisa ditarik asumsi bahwa remitans Indonesia bisa

mencapai hampir 14 juta dollar Amerika Serikat.

Sri Mulyani, Direktur Manajer Bank Dunia, menilai diaspora memegang

peranan penting dalam menghubungkan potensi-potensi di Indonesia untuk

pembangunan dalam negeri. Besarnya remitans yang ada menggambarkan betapa

besarnya potensi Indonesia.

AIESEC Surabaya sebagai organisasi (not-for profit) pemuda global mampu

memberi dampak positif pada diaspora Indonesia; khususnya kepada para pemuda

dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun. Organisasi nirlaba yang pada prinsipnya

bergerak di bidang pengembangan kepemimpinan (leadership) ini, tidak ekslusif pada

kegiatan kepemimpinan di dalam organisasi saja. AIESEC Surabaya juga

menjembatani para pemuda untuk turut aktif melakukan diaspora melalui program

pertukaran budaya ke dan dari berbagai negara.
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Sebagai organisasi pemuda berskala internasional yang mampu memberi

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, AIESEC perlu dikenal olah

khalayak yang lebih luas. AIESEC Surabaya yang baru hadir di kota Surabaya sejak

tahun 2007 ini, perlu melakukan kegiatan PR yang tepat dalam memperkenalkan

program pertukaran budaya kepada publiknya. Kegiatan-kegiatan PR yang dapat

membuat publiknya mengingat dengan mudah tentang AIESEC, ketika mereka

berkeinginan untuk memiliki pengalaman pertukaran budaya di luar negeri.

Suatu organisasi, apapun jenisnya pasti melakukan kegiatan PR agar

organisasi memiliki citra (corporate image) yang positif di publik konsumen.

Sehingga diharapkan dengan citra yang positif itu akan diperoleh pandangan yang

baik dari konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran merek (brand awareness) dari

publiknya. Strategi yang tepat dan dirancang secara berkesinambungan merupakan

langkah mutlak yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Bagaimana pun bentuk

kegiatan public relations yang dilakukan oleh AIESEC Surabaya pada akhirnya, salah

satu muaranya adalah pada penjualan jasa program pertukaran pelajar.

Pelaksanaan kegiatan public relations membutuhkan strategi PR yang

terencana dengan baik untuk mendekati publiknya guna meningkatkan brand

awareness. Pemilihan media yang tepat dalam mengkomunikasikan pesan kepada

publik juga termasuk hal yang tak kalah penting.

Seiring dengan perkembangan zaman, utamanya dalam bidang teknologi

komunikasi, maka perubahan dalam masyarakat pun terjadi dengan sangat cepat.

Komunikasi antar manusia yang dulunya dilakukan secara surat menyurat, jasa pos,

telegram, telepon, pager, hingga ke masa kini, dimana manusia sudah sangat familiar

dengan teknologi digital. Terlebih setelah adanya internet disaat dunia sudah seperti

tak lagi mengenal batas ruang dan waktu lagi.

Adanya fenomena penggunaan media digital secara besar-besaran ini,

membuat para praktisi PR beradaptasi dengan proses yang sedang berlangsung. Jika

dahulu praktik PR bersifat konvensional dan bergantung pada media cetak maupun

televisi, distribusi pesan pun cukup memakan waktu serta tenaga, maka di era modern

ini, praktik PR berubah ke arah digital. Praktik-praktik PR tidak hanya bergantung

pada media massa konvensional, namun juga menggunakan internet.

Sejak kemunculan internet pada awal 1990an, perkembangan teknologi

komunikasi dan informasi tumbuh dengan sangat cepat. Sejak saat itu pula ranah
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public relations secara independen mulai memanfaatkan internet untuk kepentingan

berkomunikasi. Hal ini diungkapkan oleh Dilenschneider Group dalam Straubhaar &

LaRose (2000: 327):

“…the public relations field has been quick to take advantage of the Internet for
communications purposes through independent public relations firms trail corporate PR
departments in this regard.”

Dampak dari perkembanagn di bidang teknologi informasi tersebut memaksa

praktisi PR untuk mampu menguasai teknik pencitraan melalui berbagai wadah online

media. Social media merupakan penemuan dibidang teknologi komunikasi yang dapat

membantu komunikator menyampaikan informasi kepada publik dengan jangkauan

yang lebih luas, cakupan lebih banyak dan waktu yang lebih singkat.

Dewasa ini, penetrasi social networking melalui social media berkembang

sangat pesat. Berdasarkan data Global Web Index pada bulan Juni tahun 2011,

penetrasi penggunaan jejaring sosial (social network) berkembang dengan sangat

cepat, utamanaya Cina dan Indonesia. Tercatat tidak kurang dari 18,93 juta orang di

Indonesia adalah pengguna aktif jejaring sosial yang kecenderungan kegiatan online-

nya adalah saling berbagi content (‘Global Map of Social Netrowrking 2011’, Juni

2011).

Pertumbuhan media komunikasi yang semakin beragam merupakan tantangan

tersendiri bagi public relations. Michal Sadowski (2013), seorang pengamat social

media, menegaskan Jakarta merupakan “social media capital of the world”. Di

Indonesia sendiri, Facebook dan Twitter masih menjadi pioneer aplikasi social media

yang banyak digunakan oleh masyarakat. Mengalahkan applikasi social media tenar

lainnya, seperti LinkedIn, YouTube dan Flickr.

Public relations bertanggung jawab atas perancangan strategi pencitraan

perusahaan, dituntut untuk memahami karakter maupun dampak positif dan negatif

dari penggunaan online media. Penggunaan online media yang tepat dapat membantu

organisasi meningkatkan brand awarenessnya yang kemudian akan berujung pada

pencitraan yang positif. Perlu disadari oleh public relations bahwa untuk mencapai

brand awareness yang baik, sebaiknya mereka tidak hanya bergantung pada cara

konvensional dengan menempatkan iklan pada media massa. Perlu dilakukan inovasi

sesuai dengan trend media yang banyak digunakan oleh masyarakat masa kini supaya

pesan yang disampaikan dapat mencapai khalayak secara lebih luas.
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Brand awareness yang kuat dapat dilihat dari seberapa akrab brand tersebut di

telinga masyarakat. Shcacter dalam Rosenbaum-Elliat dkk (2011: 94), memaparkan

bahwa keakraban dari suatu brand melibatkan perasaan sangat mengetahui tentang

brand terkait tanpa perlu merincikannya secara spesifik.

Hampir seluruh organisasi baik profit maupun non-profit telah menyadari

peran penting online media dalam meningkatkan brand. Namun masih belum banyak

yang benar-benar memaksimalkan pemanfaatan online media. Padahal jika saja

dimanfaatkan secara maksimal, online media dapat menjadi media yang paling efektif

dalam meningkatkan brand awareness.

Sebagai organisasi yang masih tergolong muda, maka brand awareness

merupakan hal yang sangat penting bagi AIESEC Surabaya. Keberadaan organisasi

AIESEC di Surabaya yang tergolong baru yaitu sejak 2007, dirasa perlu untuk

melakukan kegiatan brand awareness supaya organisasinya lebih familiar di telinga

khalayak Surabaya. Dengan dikenalnya suatu brand dari organisasi, maka hal ini

diharapkan dapat membantu efektifitas kegiatan organisasi AIESEC untuk mencapai

visi yang ingin diraihnya pada tahun 2015, yaitu menghubungkan seluruh pemuda-

pemudi yang ada di dunia.

PEMBAHASAN

AIESEC Surabaya memafaatkan beragam media dalam melakukan aktifitas

organisasinya. Utamanya pada lini strategi untuk mempromosikan program

pertukaran pelajar. Menilik konsep peran dan fungsi public relations, dalam model

dari Glenn dan Danny Griswold dalam (Ruslan, 2010: 33-35), public relations adalah

suatu pilar kekuatan keempat dalam mendukung keberadaan manajemen organisasi

(the forth pillar of support in organization management). PR dalam suatu organisasi

berperan dalam konteks: 1) Manipulatif, 2) Kuratif, 3) Preventif, 4) Promosional, 5)

Pendidikan, dan 6) Misi.

Pada kepentingan ini, online public relations AIESEC Surabaya membantu

kepentingan AIESEC Surabaya melalui media online yang dimilikinya. Artikel dan

video yang disematkan oleh online public relations AIESEC Surabaya pada media

online-nya selalu terkait dengan visi-misi utama AIESEC Surabaya.

Public relations AIESEC Surabaya tertautkan dalam divisi Information

Management & Communication (IM & Comm) pada manajemen AIESEC Surabaya.
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Tugas public relations di AIESEC Surabaya, memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 1)

Mengelola brand dari AIESEC terkait dengan pengimplementasian, pengelolaan,

legalitas, pendidikan dan pemahaman soal brand AIESEC. 2) Menjalin komunikasi

dengan public internal maupun eksternal AIESEC Surabaya. 3) Menengelola saluran

resmi dari AIESEC Surabaya (website, blog, Facebook, YouTube, Twitter) 4)

Menciptkakan eksposur dan image yang kuat tentang AIESEC di kalangan

stakeholders, 5) Memastikan adanya pendidikan yang baik terhadap anggota terkait

dengan area penting pada online platform di AIESEC, serta keterampilan dasar

teknologi informasi, 6) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin yang melibatkan

seluruh publik AIESEC Surabaya, 7) Mengawasi dan mengatur pendidikan terhadap

anggota AIESEC Surabaya sehubungan dengan data pada online platform dari

AIESEC.

Peran utama public relations AIESEC Surabaya adalah menjembatani

komunikasi antara manajemen AIESEC Surabaya dengan publiknya, baik internal

maupun eksternal.

Luasnya cakupan audience bagi AIESEC Surabaya serta pesatnya

perkembangan teknologi informasi, membuat AIESEC Surabaya tidak berhenti

melakukan inovasi dalam kegiatan public relations-nya. Selain menggunankan cara

konvensional seperti mengadakan kegiatan gathering, melakukan kegiatan-kegiatan

komunitas hingga bekerja sama dengan komunitas lain, memanfaatkan media

konvensional seperti menempelkan poster, baliho, AIESEC Surabaya juga

memanfaatkan keberadan teknologi internet.

Robbi Firmansyah, LCVP IM & Comm AIESEC Surabaya menyatakan:

“Dewasa ini AIESEC Surabaya beradaptasi dengan perkembangan budaya di masyarakat
Surabaya sendiri, khususnya yang terkait dengan penggunaan teknologi. Ya, jadi kegiatan PR
kami sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama kami lakukan secara online dan juga ada yang
tetap kami lakukan melalui media konvensional” (Robbi Firmansyah 7 April 2014).

Pemilihan media yang dilakukan oleh AIESEC dalam pelaksanaan kegiatan

public relations-nya sudah sesuai dengan teori public relations yang dikemukakan

oleh Seitel dalam Soemirat dan Ardianto. 2010: 105. Saitel menyebutkan media yang

digunakan sebaiknya adalah media yang memiliki karakteristik yang tidak jauh

berbeda dengan karakteristik kosumennya. Hal ini bertolak dari latar belakang

diskursus pembentukan opini publik. Diketahuhi bahwa karakter dari konsumen

AIESEC Surabaya, yaitu pemuda berusia 18–30 tahun, lebih aktif menggunakan
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online media. Sehingga, pemilihan media dalam pelaksanaan kegiatan PR guna

meningkatkan brand awareness dari organisasi AIESEC Surabaya sendiri harus

relevan dengan karakter konsumen dengan rentang usia 18–30 tahun.

Media online bukan merupakan media yang asing lagi bagi suatu organisasi,

baik profit maupun non-profit. Dewasa ini sudah banyak organisasi, yang sangat

menggantungkan sarana promosinya pada online media karena beberapa karakter

online media yang dianggap menguntungkan bagi organisasi. Online media memiliki

beragam karakter unggul dibandingkan dengan media konvensional lainnya.

“Online media memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional
(cetak/elektronik, yaitu: (1) Multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita/informasi
dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. (2) Aktualisasi, berisi
info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. (3) Cepat, begitu diposting atau di
unggah, langsung bisa diakses semua orang. (4) Update, pembaruan (updating) informasi
dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan
ketik/ejaan. (5) Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. (6)
Fleksibilitas, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit
(update) dapat dilakukan setiap saat. (7) Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses
internet. (8) Interaktif, dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chat room. (9)
Terdokumentasi, informasi tersimpan di “bank data” dan dapat ditemukan ketika diperlukan.
(10) Hyperlinked, terhubung dengan sumber lain (links) yang terkait dengan informasi tersaji”
(Syamsul, 2012: 11)

Disamping karakter online media yang dipaparkan oleh Syamsul, salah satu

keunggulan utama yang menyebabkan banyak organisasi memutuskan untuk

menggunakan online media adalah bersifat murah. Dalam menggunakan online

media, online public relations hanya membutuhkan koneksi internet yang baik.

Menurut Holtz (2002:4), salah satu keuntungan melakukan kegiatan PR melalui

media internet adalah lebih murah dibandingkan dengan media yang dalam bentuk

cetak. Online public relations merupakan alternatif yang secara logis lebih murah

untuk mendistribusikan pesan.

Karena sifatnya yang murah ini maka AIESEC Surabaya yang notabene

merupakan organisasi pemuda not-for profit memilih untuk memanfaatkan online

media semaksimal mungkin. Online media adalah salah satu media penting yang telah

diadopsi oleh public relations dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“...70% kegiatan PR AIESEC Surabaya dilakukan melalui online media. Kenapa? Karena
yang pertama penggunaan online media itu sendiri ‘kan gratis ya. Jadi, kami sebagai not-for-
profit organization yang tidak berorientasi pada profit mencari media yang semurah-
murahnya dalam pelaksanaan kegiatan PR kami, online media salah satunya. Dan yang
kedua,  online media ini penyebarannya luas. Dia viral dan massive. Itu kenapa kami memilih
online media untuk kegiatan PR kami. Keberadaan online media ini sangat penting bagi
AIESEC Surabaya, berikut dengan publik online-nya.” (Robbi Firmansyah, 7 April 2014)
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Ada beragam bentuk online media yang dimanfaatkan oleh public relations.

Eyrich, Padman, dan Sweetser dalam Agozzino (2011: 22) telah mengumpulkan

informasi dari beragam praktisi public relations, dan pada akhirnya mereka

berpendapat, “overall, practitioners have adopted nearly six different social media

tools professionally”.

McLaughlin (dalam Agozzino, 2011: 22) berargumentasi bahwa Facebook dan

Twitter perlu dimasukkan dalam social media must-have list (social media yang wajib

dimiliki, red). Dalam artikel yang dituliskannya tersebut McLauglin juga

menyebutkan: Tellindus, suatu perusahaan jasa di bidang teknologi informasi,

mengungkapkan bahwa menghindari akses pada Facebook dan Twitter dapat

berpengaruh buruk terkait soal pencarian pekerja dengan rentang usia 18 tahun hingga

24 tahun. Keduanya, baik Facebook maupun Twitter memiliki peranan penting bagi

perusahaan yang memiliki orientasi untuk meraih publik utamanya, yaitu konsumen.

AIESEC Surabaya menyadari pentingnya pemanfaatan Facebook dan Twitter

untuk meraih publik utamanya, yaitu pemuda. Rentang usia pemuda yang menjadi

sasaran utama AIESC Surabaya adalah para mahasiswa dan fresh graduate yang

berusia sekitar 18 tahun hingga 30 tahun. Bagi AIESEC Surabaya, Facebook dan

Twitter merupakan social media utama yang digunakan dalam memperkenalkan

beragam program kegiatan kepada khalayaknya.

Williams (dalam Agozzino, 2011: 22) menyatakan bahwa perlu diingat,

saluran social media seperti Facebook dan Twitter adalah tentang membangun

hubungan. Kunci dari kesuksesan perusahaan adalah dengan menciptakan konten

yang bernilai berita sehingga dapat menghubungkan perusahaan lebih dalam lagi

dengan konsumen yang ada dan tentu saja untuk membangun hubungan yang baru

pula. Tujuan utama dari menyebarkan konten-konten tertentu dalam social media

AIESEC Surabaya adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan audience.

Hubungan yang baik antara organisasi dan khalayaknya dirasa perlu, karena dengan

adanya hubungan yang positif tersebut bisa membantu popularitas dari organisasi

terkait. Khalayak yang memiliki kesan positif terhadap suatu organissai cenderung

memberikan referensi yang baik kepada orang lain di sekitarnya. Dengan demikian,

penyebaran informasi mengenai keberadaan AIESEC Surabaya menjadi otomatis

tersebar secara viral.
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Hubungan yang baik bisa terjadi dimulai dengan memberi stimulasi interaksi.

Stimulasi interaksi yang ada pada social media dilakukan dengan menyebarkan

konten-konten yang bernilai tinggi supaya menarik perhatian target audiens suatu

organisasi. Ketika konten pada social media dinilai cukup menarik bagi publik online

sutua organisasi, tidak dapat dipungkiri maka interaksi pun akan secara natural.

Dengan adanya interaksi tersebut online public relations organisasi dapat

menyelipkan pesan-pesan utama yang bisa membantu organisasi mencapai visi dan

misinya.

“Tim kami melakukan analisis-analisis dari trend yang ada pada publik
online kami, biasanya dilihat dari kegiatan pada timeline mereka.” (Robbi
Firmansyah, 7 April 2014)

Kesadaran merek merupakan langkah awal bagi setiap konsumen terhadap

setiap produk atau merek baru yang ditawarkan melalui periklanan. Kegiatan suatu

organisasi akan berjalan secara berkesinambungan hanya jika organisasi itu telah

dikenal oleh khalayaknya. Suatu organisasi perlu melakukan kegiatan periklanan

supaya khalayaknya memiliki kesadaran merek akan organisasi tersebut.

AIESEC Surabaya merupakan organisasi pemuda internasional yang awal

mulanya berbasis universitas dan telah berevolusi menjadi berbasis kota. Keberadaan

AIESEC Surabaya ini diharapkan dapat membantu pemuda Surabaya dalam

meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan memberi kesempatan kepada para

pemuda Surabaya untuk memiliki pengalaman magang professional ke luar negeri.

Tujuannnya adalah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di masa yang

akan datang.

Kehadiran AIESEC di kota Surabaya tergolong baru. Dimulai pada tahun

2000 dengan basis universitas, AIESEC Surabaya resmi berubah menjadi basis kota

sejak tahun 2007. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk

memperkenalkan brand AIESEC kepada khalayak Surabaya.

Untuk menarik audience dalam mempromosikan programnya, AIESEC

Surabaya secara konsisten memberikan ciri dengan berpegang teguh pada value

AIESEC. Value yang diciptakan dalam rangka meyakinkan audience bahwa program

yang ditawarkan berkualitas dan sangat bermanfaat. Aaker dan John mengungkapkan

bahwa iklan menciptakan kesadaran pada suatu merek baru, dan kesadaran itu sendiri

menghasilkan keinginan untuk membeli, kemudian setelah itu suatu merek akan
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mendapatkan jalannya untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Brand awareness

didefinisikan dalam hal kemampuan yang dimiliki konsumen untuk mengasosiasikan

suatu merek dengan kategori produknya (Aaker dalam Durianto. 2004: 6). Hal ini

merujuk pada kekuatan dari keberadaan suatu merek pada pikiran konsumen.

Membangun kesadaran merek pada khalayak dapat dilakukan dengan beragam

cara. Inti utamanya adalah dengan melakukan promosi. Terkait konten dari promosi

yang disampaikan, tergantung bagaimana organisasi yang melakukannya.

Kesadaran merek (brand awareness) yaitu kesanggupan calon pembeli

mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan bagian dari kategori

produk tertentu (Rangkuti. 2002: 40)

Berdasar definisi Rangkuti di atas, brand awareness merupakan tingkatan

kesan yang terbentuk di benak mssyarakat tentang organisasi, dimana tingkatan kesan

tersebut berhubungan dengan nama organisasi, variasi dari program  dan kegiatan

organisasi, tradisi, dan simbol-simbol lain yang melambangkan suatu organisasi

tersebut.

Online public relations AIESEC Surabaya berpegang teguh kepada kedua

definisi brand awareness di atas. Untuk itu, maka AIESEC Surabaya ssecara terus-

menerus dan berkesinambungan memperbarui konten-konten yang ada pada social

media nya. Hal ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari supaya brand AIESEC

Surabaya memiliki exposure yang tinggi di benak publik onlinenya.

Online public relations pada dasarnya adalah konsep kegiatan public relations.

Namun seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, tools yang

digunakan dalam praktik public relations semakin beragam. Secara mendasar, maka

tindakan yang perlu dilakukan online public relations AIESEC Surabaya adalah

melakukan kegiatan public relations agar organisasinya dikenal oleh khalayak

Surabaya. Strategi yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut bisa dalam

beragam cara sepanjang media yang digunakan adalah media digital atau yang

memerlukan internet.

Joyce O. Gordon (dalam Cutlip, dkk, 2007: 6) medefinisikan public relations

sebagai berikut:

“Public relations (PR) adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang
mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasai tersebut”
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Definisi tersebut menempatkan public relations sebagai bagian dari fungsi

manajemen, yang berarti bahwa manajemen di semua organisasi harus

memperhatikan public relations. Definisi ini juga mengidentifikasi pembentukan dan

pemeliharaan hubungan mutualis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya.

AIESEC Surabaya memahami bahwa kegiatan public relations organisasinya

terkait erat dengan pemeliharaan hubungan mutualis antara ogranisasi dan publiknya.

Pemeliharaan hubungan antara organisasi dan khalayaknya ini diperlukan selain untuk

menjaga citra organisasi, juga untuk meningkatkan kesadaran publik akan keberadaan

organisasi AIESEC di Surabaya. Tidak hanya itu, dengan kegiatan public relations,

diharapkan khalayak organisasi juga memahami apa saja kegiatan organisasi AIESEC

Surabaya.

Lattimore, dkk (2010: 4) menawarkan rumusan public relations yang lebih

terperinci dengan berusaha menggambarkan secara luas, realistis dan akurat tentang

fungsi public relations, yaitu:

“Public relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu
pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi
perubahan organisasi. Para prakisi public relations berkomunikasi dengan semua masayarakat
internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta
menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga
mengembangkan, melaksanakan, dan mengevealuasi program organisasi yang
mempromosikan pertukaran pengaruh serta pemahaman di antara konstituen organisasi dan
masyaarakat.”

Riset ini mengkombinasikan teori public relations oleh Gordon dan Lattimore,

dkk. maka didapat kesimpulan sederhana mengenai hubungan antara public relations,

organisasi dan audiens sebagai bagian dari publik eksternalnya. Peran public relations

dalam hal ini adalah untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara

organisasi dengan publiknya. Dengan kata lain, peran public relations disini adalah

bertanggung jawab atas eksposur brand dari suatu organisasi dengan menggunakan

teknik dan strategi tertentu. Public relations akan mengkoordinir seluruh bagian

organisasi untuk turut mensukseskan program-program public relations yang tujuan

utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas eksistensi organisasi.

Hasil kerja public relations dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat kesadaran

anggota dan khalayak terhadap brand organisasi. Juga terlihat dari hubungan baik

antara stakeholder dan organisasi. Dalam melakukan aktifitasnya, praktisi public

relations harus jeli dalam memilih media yang akan digunakan untuk berkomunikasi

dengan konsumennya. Media yang digunakan sebaiknya adalah media yang memiliki
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karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik kosumennya, disamping

pertimbangan financial dalam melakukan kegiatan promosional akan brand dari

organisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bermaksud mendeskripsikan strategi

Public Relations (PR) AIESEC (Association Internationale des Étudiants En Sciences

Économiques et Commerciales) Surabaya dalam menggunakan online media untuk

meningkatkan brand awareness, yakni menggunakan metode studi kasus dengan

melihat bagaimana strategi public relations AIESEC Surabaya dalam menggunakan

onilne media untuk meningktakan brand awareness AIESEC, khususnya pada

program pertukaran pelajar (Global Internship Programme – GIP).

Strategi online public relations AIESEC Surabaya untuk membentuk brand

awareness adalah antara lain sebagai berikut: 1) Memanfaatkan Website untuk

menampilkan data yang bersifat statis yaitu informasi yang ada pada website hanya

informasi-informasi mendasar yang tidak perlu diubah pada periode yang singkat, 2)

Tumblr (sebagai bentuk dari blog), biasanya digunakan untuk berbagi gambar-gambar

partisipan AIESEC Surabaya yang melakukan pertukaran pelajar di luar negeri dan

juga artikel-artukel mengenai pertukaran pelajar itu sendiri, 3) Social media yang

digunakan hanya hanya terbatas pada Facebook, Twitter dan YouTube.

Mayoritas kegiatan public relations AIESEC Surabaya dilakukan oleh divisi

Information Managament & Communication dengan memanfaatkan online media

karena lebih murah dibandingkan dengan media yang dalam bentuk cetak sesuai

dengan Teori Holtz. Social media dan publik online merupakan salah satu media

public relations dan khalayak yang sangat penting bagi AIESEC Surabaya. Hal ini

dikarenakan 70% kegiatan public relations AIESEC Surabaya dilakukan secara

online. Social media juga menjadi salah satu tools utama dalam membangun brand

awareness AIESEC Surabaya. Brand awareness merupakan poin penting bagi

AIESEC Surabaya dalam mendorong keberlangsungan kegiatan organisasi.
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