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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis, berikut 

merupakan simpulan atas rumusan masalah. 

5.1.1. Analisis Strategi Media Sosial Komikin Ajah  

Berikut beberapa strategi media sosial yang dibuat oleh PR Komikin 

Ajah, di antaranya : 

1. Menggunakan Instagram sebagai Channel 

Mengapa mereka menggunakan Instagram ialah karena Instagram 

bersifat fleksibel, bisa di akses di manapun, kapanpun, dan oleh 

siapapun. Dengan sifat Instagram yang mempublikasikan gambar 

secara langsung, hal ini mempermudah komunitas komik seperti 

Komikin Ajah dalam mempromosikan hasil karya mereka. 

2. Adanya penggunaan hashtag  

Komikin Ajah sendiri juga memiliki hashtag khusus untuk 

digunakan setiap harinya, dan ini mereka sebut sebagai hashtag 

harian. Mereka juga menggunakan hashtag khusus di momen-

momen tertentu, tujuannya ialah untuk ikut meramaikan dan 

berpartisipasi di momen tersebut.  

3. Pembuatan Video 

Dengan adanya video diharapkan bisa menarik masyarakat untuk 

bisa lebih kenal seperti apa komikus lokal itu sendiri, dan 
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mempermudah masyarakat yang ingin belajar membuat komik 

untuk melihat bagaimana proses pembuatan komik itu sendiri.  

4. Pembuatan Website 

Dengan adanya website mempermudah mereka untuk membahas 

diri mereka secara mendalam, fungsi website juga bisa memudahkan 

para investor-investor untuk melihat profil dari para komikus.  

5. Engagement dengan Audiens 

Salah satu strategi untuk menjaga engagement dengan pengikutnya 

ialah dengan cara terus memproduksi gambar, dengan begitu 

pengikut akan merasa bahwa komikus tersebut aktif.  

Secara umum strategi-strategi yang dilakukan Komikin Ajah 

dianggap sudah berhasil. Karena dengan angka followers yang tinggi 

untuk sebuah komunitas merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. 

Selain itu Komikin Ajah juga sudah berhasil masuk ke dalam sejarah 

perkembangan komik Indonesia.  

5.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Strategi 

a. Faktor Pendukung 

Ada empat faktor pendukung dari penerapan strategi oleh Komikin 

Ajah di antaranya sebagai berikut: 

1. Pemilihan Media Sosial Sebagai Channel 

- Media sosial bersifat fleksibel, di mana dia bisa diakses 

kapan saja dan di mana saja.  

- Media sosial bisa digunakan sebagai media promosi 

secara gratis.  
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- Media sosial yang sifatnya dua arah. 

2. Jumlah komikus yang banyak dan berasal dari berbagai 

daerah. Dengan banyaknya jumlah komikus yang mereka 

miliki, bisa memunculkan banyak ide-ide baru dalam 

pengembangan strategi mereka. 

3. Tahun 2014 merupakan tahun kenaikan Instagram, maka 

penggunaan Instagram menjadi keputusan yang tepat untuk 

meningkatkan popularitas mereka. 

4. Jumlah Followers yang Cukup Tinggi 

Dengan banyaknya followers mereka bisa meraih banyak 

audiens ketika sedang mengadakan event. Selain itu dengan 

banyaknya jumlah followers akhirnya menumbuhkan 

banyak komunitas-komunitas komik lainnya.  

b. Faktor Penghambat 

Ada tiga faktor penghambat dalam penerapan strateginya, di 

antaranya: 

1. Algortitma baru Instagram. Dulu Instagram akan memunculkan 

gambar di timeline sesuai kronologis, tapi sekarang Instagram 

menerapkan sistem random. Sehingga mengakibatkan 

berkurangnya angka followers dan likes setiap harinya.  

2. Memprivate akun juga merupakan salah satu hambatan dalam 

berkembang.  

3. Konten negatif yang berasal dari para komikus yang hanya 

mengejar followers. Karena dengan keberadaan dan postingan 
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mereka akan memperburuk nama Komikin Ajah sendiri, karena 

mereka juga itu serta dalam penggunaan hashtag yang dipakai 

oleh Komikin Ajah.  

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Akademis 

Peneliti merasa perlu adanya penelitian lanjutan. Karena dalam 

pengambilan data fokus peneliti hanya kepada strategi PR yang 

dilakukan Komikin Ajah, Terkait hal ini, penelitian lanjutan dapat 

disusun dengan menggunakan metode lain yang mampu 

menyingkap dampak dari strategi Public relations terhadap 

awareness masyarakat mengenai Komikin Ajah. 

5.2.2. Saran Praktis 

Sebagai komunitas komik terbesar di Instagram, Komikin Ajah 

memiliki peran penting dalam perkembangan industri kreatif di 

Indonesia. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa strategi 

yang dilakukan oleh Komikin Ajah sudah cukup baik dalam 

meningkatkan popularitas komikus Indonesia itu sendiri. oleh 

karena itu, kedepannya Komikin Ajah diharapkan bisa terus 

mempertahankan eksistensi diri mereka di mata masyarakat. Selain 

itu juga perlu dibuatnya strategi yang lebih spesifik untuk 

pertumbuhan followers dan peningkatan interaksi di Instagram.  
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