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STRATEGI KONTEN PT. ARWUDA INDONESIA 

(SOCIAL MEDIA AGENCY) DI MEDIA SOSIAL UNTUK 

MEMPROMOSIKAN FILM 

(STUDI KASUS PADA FILM JAILANGKUNG) 

ABSTRAK 

Oleh : Aaron Dharma 

Perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap proses dan alur 

komunikasi. Adanya media baru (media online) dan proses komunikasi digital 

menyebabkan banyak perubahan cara berkomunikasi. Media konvensional seperti 

televisi, radio, majalah dan koran perlahan mulai ditinggalkan. Banyak orang beralih 

ke media online dan media sosial. 

Dengan adanya media sosial, PT Arwuda Indonesia Arwuda memanfaatkan 

kesempatan besar tersebut sebagai public relations tools untuk mendukung promosi 

film Jailangkung lewat media sosial. Oleh karena itu, penulis memilih meneliti 

strategi konten dan pengimplementasiannya yang dilakukan oleh PT. Arwuda 

Indonesia untuk mempromosikan film Jailangkung di media sosial. PT. Arwuda 

Indonesia adalah social media agency yang merencanakan dan melaksanakan hingga 

monitoring strategi kampanye public relations di media sosial. Penelitian “Strategi 

Konten PT. Arwuda Indonesia (Social Media Agency) di Media Sosial untuk 

Mempromosikan Film (Studi Kasus pada Film Jailangkung)” ini merupakan hasil 

penelitian penulis selama kurang lebih empat bulan. 

 

Kata kunci: Arwuda, PT. Arwuda Indonesia, Online Public Relations, Media Sosial, 

Customer Engagement, Content Engagement  
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CONTENT STRATEGY OF PT. ARWUDA INDONESIA 

(SOCIAL MEDIA AGENCY) ON THE SOCIAL MEDIA 

DURING MOVIE PROMOTION 

(CASE STUDY ON JAILANGKUNG MOVIE) 

ABSTRACT 

By : Aaron Dharma 

 

 

 The development of communication technology is very influential on the 

process and communication flow. The presence of online media and digital 

communication process causing many changes in how people communicate. 

Conventional media like television, radio, magazine and newspaper slowly began to 

be abandoned. Many people right now prefer to use online media and social media. 

    

 With social media and the big opportunities, PT. Arwuda Indonesia uses 

social media as their primary public relations tool for Jailangkung’s promotion. 

Because of it, the writer chose to observe what is the content strategy and how PT. 

Arwuda Indonesia implement the strategy. PT. Arwuda Indonesia is a social media 

agency, who plans and performs its content strategy on the social media. This 

observation named “Content Strategy Of Pt. Arwuda Indonesia (Social Media 

Agency) On The Social Media During Movie Promotion (Case Study On Jailangkung 

Movie)” is a result of research for about four months. 
 

 

Keyword: Arwuda, PT. Arwuda Indonesia, Online Public Relations, Social Media, 

Customer Engagement, Content Engagement 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang 

berjudul “Strategi Konten PT. Arwuda Indonesia (Public Relations Agency) di Media 

Sosial untuk Mempromosikan Film (Studi Kasus pada Film Jailangkung)” ini. 

Penelitian ini berisi penjelasan deskriptif mengenai strategi penyusunan dan 

pengimplementasian konten di media sosial yang dilakukan oleh PT. Arwuda pada 

promosi film Jailangkung di media sosial.  

PT. Arwuda Indonesia adalah public relations agency yang merencanakan dan 

melaksanakan hingga monitoring strategi kampanye media sosial. Dalam 

melaksanakan praktik kerja magang hingga selesainya laporan praktik kerja magang, 

tentunya penulis selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan, 

yaitu kepada: 

1. Cherry Kartika, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah 

membimbing dengan sabar dan memberikan saran serta dukungan 

kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

2. Inco Hary Perdana, M.Si, selaku Kepala Program Studi Public 

Relations Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan 

tanda tangan pengesahan. 
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3. Calvin Eko Saputro, dosen dan pembimbing yang telah dengan sangat 

rendah hati membantu perkuliahan penulis saat praktik kerja magang 

dan proses penyusunan skripsi ini. 

4. PT. Arwuda Indonesia yang telah bersedia dijadikan objek penelitian 

penulis dan sudah memberikan ijin untuk pengambilan data sekunder 

oleh penulis. 

5. Arismuda Irawan selaku narasumber praktisi (direktur senior PT. 

Arwuda Indonesia bagian promosi film) dan Dizzy Christianty (senior 

community manager di PT. Arwuda Indonesia) dan Ricardo Indra 

(dosen S2 di Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti) selaku 

narasumber akademisi. 

6. Orang tua tercinta yang tanpa lelah memberikan dukungan dan 

semangat melalui doa serta nasihat kepada penulis untuk melakukan 

praktik kerja magang dan mengerjakan laporan praktik kerja magang 

hingga selesai. 

7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu setia memberikan dukungan 

kepada penulis selama masa kuliah. 

8. Pihak-pihak lain terkait yang tidak dalam penulis sebutkan satu per 

satu. 

  

 

Strategi Konten PT.Arwuda..., Aaron Dharma, FIKOM UMN, 2018



viii 
 

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang online 

public relations di tengah pesatnya perkembangan pengetahuan teknologi 

komunikasi. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna 

karena keterbatasan pada aspek-aspek tertentu. Untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pihak-pihak terkait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangerang, 27 Mei 2018 

 

Aaron Dharma 
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