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ABSTRACT 

 

Indie or independent is a movement and a music label. Indie musicians distribute, record and 

promote their works with their own funds or known as do it yourself (DIY) system. Folk music can 

also be interpreted as the music that describes the everyday life of the musician. Humi Dumi is 

one of the folk band that worked on the indie music scene. With the technology that covers new 

media, then Humi Dumi also adapted so that they can communicate their work through the media. 

New media used included the social media and digital music platform. Social media is used, among 

others, Instagram and Twitter. While the music platform that is used by Humi Dumi including 

SoundCloud, Spotify and iTunes. Therefore, this study aimed to analyze the marketing 

communication strategy undertaken by Humi Dumi using new media. This study is a qualitative 

study using the case study method. This type of research is descriptive research that is supported 

by the data collection technique through observation, interview, and documentation. The results 

of this study demonstrate the use of new media that include Instagram, Twitter, SoundCloud, 

Spotify and iTunes as a media to communicate Humi Dumi’s work in the form of CD albums and 

merchandise. In addition this study also shows the advantages and disadvantages of using the new 

media. This study aims to analyze the marketing communication strategy undertaken by Humi 

Dumi using new media. This study is a qualitative study using the case study method. This type of 

research is descriptive research that is supported by the data collection technique through 

observation, interview, and documentation. The results of this study demonstrate the use of new 

media that include Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify and iTunes as a media to communicate 

Humi Dumi work in such as CD albums and merchandise. In addition this study also shows one 

of the advantage of using the new media. With new media, the interaction between Humi Dumi 

and fans becomes easier and the image that Humi Dumi can get is formed. With a good interaction, 

the awareness of the audience to Humi Dumi will also increase. 
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Pendahuluan 

 Dalam sejarah musik di dunia, terdapat beberapa genre musik antara lain adalah folk, rock, 

pop, electronic dance music atau EDM, dan lain sebagainya. Genre musik tersebut berpengaruh di 

industri label atau rekaman. Dalam industri musik kita mengenal istilah Major label dan Indie label 

(Rez, 2008:21). Kedua label ini bertolak belakang meskipun bisa juga bersatu. Major label dikenal 

sebagai raksasa industri musik yang kuat, sementara Indie label diasosiasikan industri yang lebih 

kecil. Major label seperti Sony BMG Music Entertainment, Universal, EMI, dan Warner adalah 



contoh raksasa yang menguasai pasar musik sekitar 70% di dunia, dan 80% di Amerika saja. Dari 

data di atas maka Major label bisa diartikan sebagai perusahaan rekaman yang bernaung di suatu 

korporat besar dan dengan modal yang besar pula (Rez, 2008:21). 

Lagu atau jenis musik yang dipilih musisi-musisi dari Major label dipilih sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Selain itu, jenis musik tersebut diharuskan mengikuti music director label 

tersebut (Hadyan: 2013:12).  Dari segi promosi dari karya musisinya, major label menggunakan 

media promosi seperti televisi, radio, bahkan telepon genggam. Contoh promosi melalui telepon 

genggam yakni dengan adanya ring back tone atau RBT.  Perusahaan rekaman menanggung semua 

biaya yang dibutuhkan sehingga musisi tidak perlu membiayai sendiri proses produksinya 

(Hadyan, 2013:12).  

Kata indie bisa merupakan suatu gerakan dan bisa juga merupakan suatu label rekaman. 

Musik indie adalah istilah untuk membedakan antara musik yang dimainkan oleh musisi 

professional dan musisi amatir. Secara umum indie adalah gerakan bermusik dari apa yang kita 

punya atau DIY (Do It Yourself); etika yang kita punya mulai dari merekam, mendistribusikan, 

dan mempromosikan dengan uang sendiri (Rez, 2008:26). Hal pendistribusian dan produksi secara 

independen seperti ini juga diterapkan oleh musisi-musisi indie di Indonesia.  

Dengan penjelasan tentang indie dan major label diatas terdapat perbedaan diantara kedua 

label tersebut. Karya lagu dari Major label cenderung mengikuti tren atau keinginan pasar. Karya 

mereka biasanya diatur oleh music director. Sedangkan musik dari musisi indie label, tidak 

mengikuti permintaan pasar. Musisi-musisi dari indie label bebas berkarya dan memasukkan 

instrument sesuka hati mereka. Lagu-lagu dari band indie juga tidak diatur oleh siapapun kecuali 

pelaku musik itu sendiri. Dari segi produksi, band-band yang berada di major label diberi dana 

dan diproduksi oleh perusahaan rekamannya, sedangkan band maupun musisi indie label mendanai 

proses produksi mereka sendiri. Dari segi kegiatan promosi, major label dapat melalui televise, 

media cetak, maupun radio. Kemudian dari segi distribusi, major label didistribusikan di toko 

resmi dan didistribusikan secara merata. Sedangkan indie label, distribusinya cenderung tidak 

merata dan bukan di toko distribusi resmi atau melalui komunitas. Musisi-musisi indie lebih 

banyak melakukan kegiatan publikasi melalui media baru terutama media sosial (Hadyan, 

2013:12). 



Kegiatan promosi album tersebut dipengaruhi oleh globalisasi dan pada akhirnya 

berpengaruh pada gulung tikarnya distributor musik di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, isu 

mengenai anjloknya pendapatan para musisi karena pembajakan sering terdengar. Namun hal ini 

tidak terjadi pada distributor rilisan fisik berskala kecil. Mereka mampu bertahan di era digital 

dengan mengandalkan rilisan fisik dari band-band indie. Sebut saja Omuniuum dan Lou Belle 

Shop di kota Bandung dan Cempaka Musicstore di Surabaya. Bertahannya distributor seperti 

mereka ditopang oleh kesetiaan para penggemar untuk membeli rilisan fisik dari para musisi-

musisi indie. Selain menjual rilisan fisik, mereka juga menjual merchandise dan gimmick dari 

band-band tersebut seperti kaos, buku, dan pernak-pernik lain dari musisi indie tersebut. 

Musik berevolusi dengan adanya media baru yang membuat komunikasi dan informasi 

berkembang sangat pesat, bebas tanpa batas. Menurut Mondry definisi dari media baru atau new 

media adalah media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter 

fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 

2008:23).  

Salah satu genre musik yang saat ini populer di Indonesia adalah genre folk. Berawal di 

Amerika Serikat, musik folk pada umumnya dirasa sebagai pusat dari budaya rumah kopi yang 

menonjolkan lagu – lagu bertema politik, status quo, dan introspeksi diri. Pada tahun 1960an, 

aktivis menggunakan musik folk untuk menyebarkan pesan mereka dan mendapatkan perhatian 

dari media massa. Hal ini berarti musik folk adalah musik rakyat, yang dekat dengan rakyat serta 

kehidupannya. Salah satu musisi folk yang sedang menjadi perhatian dari pendengar musik di 

Surabaya adalah Humi Dumi. Humi Dumi adalah sebuah band folk dari Surabaya yang 

beranggotakan Qanita atau Nitnot, Briliyan, Yufi Jauhari, Raja, Irna, dan Bimo. Yang 

membedakan Humi Dumi dengan band folk lainnya adalah konsep dan tema lagu yang mayoritas 

bercerita tentang imajinasi. Hal ini terlihat dari nama album Perdana mereka yaitu I Am Ij Sin A 

merupakan kata ‘imajinasi’ yang diacak. Album tersebut diberi nama sedemikian rupa sebagai 

perkenalan atas identitas Humi Dumi, yang sarat akan imajinasi, kepada khalayak. Menurut media 

online Ronascent, Humi Dumi merupakan salah satu band indie bergenre folk yang memunculkan 

kembali gairah musik folk di tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Humi Dumi mendapatkan 

penghargaan The Most Favorite Local Heroes dari radio Hardrock FM Surabaya. 



Di tengah persaingan dengan major label dan semakin maraknya media baru, strategi 

komunikasi pemasaran band Humi Dumi di Surabaya melalui media baru merupakan hal yang 

menarik untuk diteliti. Menurut De Lozier (1996:169), dalam buku Sinergi Komunikasi 

Pemasaran: Integrasi Iklan, Public relations, dan Promosi, komunikasi pemasaran adalah proses 

penyampaian dan perpaduan stimuli kepada target pasar yang bertujuan untuk menimbulkan 

respon dan minat akan produk serta membangun saluran untuk menerima, menginterpretasikan 

dan melakukan tindakan terhadap pesan dari pasar dengan maksud menyesuaikan ide perusahaan 

saat ini dan mengidentifikasi peluang baru dalam berkomunikasi. Marketing communication mix 

merupakan implementasi IMC yang termasuk salah satu tahap dari stategi komunikasi pemasaran. 

Tahap-tahap dari strategi komunikasi pemasaran menurut Belch dan Belch adalah review 

perencanaan komunikasi pemasaran, analisis situasi promosi, analisis proses komunikasi, 

penentuan anggaran, implementasi atau pengembangan program IMC, lalu tahap yang terakhir 

adalah monitor, evaluasi, dan kontrol. Implementasi dari IMC yang bisa disebut sebagai marketing 

communiication tool terdiri dari: 1) Advertising; 2) Direct Marketing; 3) Sales Promotion; 4) 

Personal Selling; 5) Interactive Marketing / Online Marketing; 6) Public relations.  

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Humi Dumi mengkomunikasikan karyanya 

dengan menggunakan strategi komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan media baru dan apa 

saja hambatan yang dialami. 

 

Landasan Teori 

Komunikasi Pemasaran 

 Menurut De Lozier (1996:169) komunikasi pemasaran adalah proses penyampaian dan 

perpaduan stimuli kepada target pasar yang bertujuan untuk menimbulkan respon dan minat dari 

konsumen serta membangun saluran untuk menerima, menginterpretasikan dan melakukan 

tindakan terhadap pesan dari pasar dan membuka kesempatan akan adanya komunikasi – 

komunikasi baru. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi / membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan (Tjiptono, 1995:219) 



Strategi Komunikasi Pemasaran 

 Strategi merupakan rencana cermat dan sistematis mengenai suatu kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus. Belch menyatakan bahwa strategi komunikasi pemasaran menyediakan 

kerangka untuk membangun, mengimplementasikan, dan mengontrol program serta aktivitas 

komunikasi pemasaran dalam suatu organisasi. Unsur – unsur yang harus diperhatikan adalah: 1) 

Review perencanaan komunikasi pemasaran; 2) Analisis komunikasi pemasaran; 3) Analisis proses 

komunikasi; 4) Penentuan anggaran; 5) Implementasi atau pengembangan program integrated 

marketing communication (IMC); 6) Monitor, evaluasi, dan kontrol 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) 

 Menurut Asosiasi Biro Iklan Amerika (American Association of Advertising Agencies), 

definisi IMC adalah Suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai 

tambah dari satu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin 

komunikasi – misalnya, iklan umum, respons langsung, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat – dan menggabungkan berbagai disiplin tersebut guna memberikan kejelasan, 

konsistensi, serta dampak komunikasi yang maksimal (Morissan, 2014:8). IMC merupakan upaya 

untuk menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dapat menghasilkan citra 

atau image yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Salah satu konsep turunan dari IMC 

adalah marketing communication tool. Elemen-elemen dari marketing communication tool antara 

lain adalah: Iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, pemasaran 

langsung, dan internet/online marketing.  

Media Baru 

 Media baru atau new media diasosiasikan dengan berkembangnya teknologi sehingga 

muncul internet. Media baru memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, 

lebih murah, lebih cepat untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru. Menurut Flew (2008:2), 

media baru adalah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital 

yang terhubung ke jaringan. Hubungan teknologi tersebut dapat melalui computer maupun telepon 

genggam. . Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa ciri utama media 

baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima 



maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, 

dan sifatnya yang ada di mana-mana. 

Komunikasi Pemasaran dan Media Baru 

 Internet sebagai media baru menjadi sarana utama bagi individu maupun perusahaan untuk 

menjalin komunikasi terhadap konsumen dan memasarkan produknya. Definisi dari internet 

menurut Belch dan Belch (2003) adalah suatu metode yang mendunia untuk saling bertukar 

informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling terkoneksi. Sedangkan menurut 

McQuail (2011:57) internet adalah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki 

teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image sendiri. Internet dapat membantu 

perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, karyawan, serta 

stakeholders melalui fleksibilitas dan interaktivitasnya (Morissan, 2014:318). Seperti contoh 

konsumen dapat mengajukan pertanyaan, memesan barang secara online, dan menyampaikan 

keluhan terhadap produk yang bersangkutan. 

 Salah satu cara perusahaan agar dapat melakukan persebaran informasi kepada konsumen, 

hingga berinteraksi melalui internet adalah dengan pembuatan situs web atau website (Morissan, 

2014:317). Website adalah tempat informasi disediakan oleh penyedia informasi (Belch dan Belch, 

2003:21). Melalui situs web, konsumen dapat melihat produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan di seluruh negara dalam waktu yang bersamaan karena internet dapat menjangkau 

seluruh dunia dan tersedia selama 24 jam. Situs web sendiri telah dikelola dengan cara yang kreatif. 

Tidak hanya sekedar berisi informasi, situs web juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur seperti 

chat rooms atau ruang dialog, pesan, audio, animasi, video, bahkan transaksi penjualan barang dan 

jasa secara online atau biasa disebut dengan payroll (Morissan, 2014:320). Situs web yang pada 

awalnya berfungsi sebagai sumber informasi sebuah produk, bertambah fungsinya menjadi sebuah 

alat untuk berkomunikasi dan alat untuk penjualan dengan adanya fitur – fitur tadi. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek 

dalam penelitian ini adalah Humi Dumi, sebuah band indie folk asal Surabaya. Penelitian ini ingin 

melihat strategi komunikasi Humi Dumi dalam mengkomunikasikan karyanya kepada khalayak 



baik dalam negeri maupun luar negeri melalui media baru. Peneliti memilih pesonel Humi Dumi 

karena yang bertanggung jawab dalam kegiatan promosi adalah dua orang yaitu Yufi dan Briliyan, 

yang merupakan drummer dan gitaris dari Humi Dumi. Selain itu, dengan wawancara terhadap 

personel Humi Dumi, mereka dianggap mengetahui keadaan internal maupun eksternal dari band 

itu sendiri.Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Surabaya karena terdapat band folk yang 

yang merupakan salah satu penggerak musik folk di Surabaya yang bernama Humi dumi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam , dan dokumentasi.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam strategi komunikasi pemasaran, Humi Dumi tidak terlepas dari kegiatan komunikasi 

pemasaran sebagai salah satu sarana untuk membentuk strategi baik perencanaan dalam 

melakukan penyebaran informasi dan promosinya, dan juga eksekusi program yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, terutama untuk target 

pasarnya. Melalui beragam data yang didapatkan seperti hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, diketahui bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Humi Dumi 

ini memiliki rangkaian atau alur. Untuk itu, di dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep 

strategi komunikasi pemasaran dari George E. Belch dan Michael A. Belch (2003) melalui 

bukunya yang berjudul ‘Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication 

Perspective’ dalam melakukan pengolahan data dan analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

Adapun strategi komunikasi pemasaran ada beberapa tahap. 

Review Perencanaan Komunikasi Pemasaran 

Tahap pertama dalam strategi komunikasi pemasaran adalah pengecekan kembali 

perencanaan komunikasi pemasaran dan tujuan dari instansi atau organisasi tertentu. Berdasarkan 

pada wawancara yang dilakukan, pada tahap ini, Humi Dumi tidak melakukan review dari rencana 

promosi mereka. 

Analisis Situasi Program Promosi dari Humi Dumi 

Tahap ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi atau relevan dengan pengembangan 

strategi promosi yang meliputi analisis kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal dari Humi 



Dumi dilihat dari dalam band tersebut dari bagaimana perencanaan mereka dalam 

mempromosikan album. Sejak awal karirnya, Humi Dumi memilih untuk berkarya di jalur Indie 

karena adanya kebebasan bagi musisi untuk menampilkan karyanya. Jika band-band yang 

berkarya di Major label diatur oleh label mereka mulai dari materi lagu, merchandise, dan promosi, 

Humi Dumi melakukan itu dengan biaya dan sumber daya yang mereka miliki. Humi Dumi juga 

menginginkan awareness masyarakat Surabaya akan band Indie yang berasal dari Surabaya 

bertambah karena menurut mereka, band-band Indie lokal Surabaya pun mempunyai karya yang 

tidak kalah dengan band-band dari kota lain.  

Faktor eksternal dari analisis situasi ini adalah bagaimana Humi Dumi mengetahui 

lingkungan dari tempat mereka berkarya, segmentasi khalayak yang ingin dicapai oleh karya 

mereka, lalu bagaimana posisi karya mereka di masyarakat. Menurut Humi Dumi, masyarakat 

Surabaya sudah cukup aware atas mereka. Sebagai contoh, apabila Humi Dumi akan bermain di 

suatu tempat, fans mereka akan tahu dan datang. Hal ini juga disebabkan oleh spanduk, banner, 

atau pamflet dari pihak penyelenggara yang ada di jalan raya maupun dari mulut ke mulut. Selain 

itu, awareness dari masyarakat Surabaya juga ditandai dengan mulai adanya event-event yang 

mengundang band-band Indie sebagai bintang tamu acara mereka. Untuk segmentasi pasar, Humi 

Dumi sendiri tidak mengklasifikasikan secara khusus target pasar mereka. Humi Dumi 

menyatakan bahwa pada saat mereka bermain di suatu event atau konser, maka khalayak yang 

datang rata-rata adalah mahasiswa. Jarang ada khalayak yang masih duduk di bangku SMA yang 

menikmati lagu Humi Dumi secara live. Hal ini juga diperkuat oleh event-event yang diterima oleh 

Humi Dumi, yang kebanyakan berasal dari universitas daripada dari Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Analisis Proses Komunikasi dari Humi Dumi 

 Dari hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti, komunikasi yang dilakukan oleh 

Humi Dumi adalah komunikasi dua arah antara Humi Dumi dan fans mereka. Proses komunikasi 

tersebut dipermudah dengan kemajuan teknologi karena interaksi dari Humi Dumi lebih banyak 

terjadi di media sosial dari Humi Dumi baik Instagram, Twitter, dan Facebook. Fans tersebut 

biasanya mengkomentari unggahan Instagram dari Humi Dumi dan mengirim direct message atau 

pesan kepada mereka. Dari situ maka Humi Dumi akan memberikan feedback dengan membalas 

pesan-pesan maupun komentar dari fans tersebut. Humi Dumi menyatakan bahwa hal ini dilakukan 



untuk meningkatkan awareness khalayak kepada Humi Dumi dan untuk membangun citra mereka 

kepada para fans.  Proses komunikasi tersebut terbukti efektif karena semakin banyaknya feedback 

dari khalayak baik yang sudah mengenal Humi Dumi maupun yang belum mengenal mereka. 

Selain melalui media sosial, Interaksi Humi Dumi juga terjadi di media cetak maupun media 

online. Humi Dumi pernah diliput di media cetak terutama majalah seperti contoh majalah Grand 

Story, majalah Hai, dan majalah Provoke!. Sedangkan di media online, Humi Dumi diliput oleh 

Ronascent. 

Penentuan Anggaran daru Humi Dumi 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas, perencanaan anggaran menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan. Dan berdasarkan temuan peneliti dalam tahap penentuan anggaran atau budgeting, 

Humi Dumi melakukan perencanaan anggaran dengan cara mengelompokkan dana yang diperoleh 

dari hasil bermain di event-event maupun konser. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi 

beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah anggaran untuk promosi dan produksi yang mencakup 

pembuatan album dan merchandise dari Humi Dumi. Lalu dana yang digunakan untuk 

mendaftarkan lagu-lagu Humi Dumi ke dalam platform musik digital seperti Spotify dan iTunes. 

Dana sisa lalu dialokasikan untuk uang kas, dan yang terakhir untuk dibagikan kepada seluruh 

elemen Humi Dumi baik personel maupun kru yang membantu Humi Dumi. 

Implementasi Program Integrated Marketing Communication (IMC) 

 Pengimplementasian sales promotion atau promosi penjualan adalah bagaimana Humi 

Dumi melakukan sistem bundling merchandise dimana mereka memberikan diskon khusus setiap 

pembelian bundling tersebut. Stremersch & Tellis (2002:55) menjelaskan bahwa bundling adalah 

penjualan dua atau lebih produk terpisah yang dikemas dalam sebuah paket. Biasanya paket 

tersebut dijual lebih murah daripada harga barang secara satuan. Sebagai contoh apabila orang 

membeli sebuah CD atau kaos Humi Dumi saja maka harga CD dan kaos tersebut adalah harga 

normal. Namun bila orang membeli CD yang sudah dibundling atau jadi satu dengan kaos Humi 

Dumi, maka harga yang dibanderol akan menjadi lebih murah. Dalam bundling tersebut, Humi 

Dumi juga memberikan bonus barang lain atau merchandise seperti gantungan kunci, kartu pos, 

dan stiker dari Humi Dumi. 



 Implementasi IMC yang dilakukan oleh Humi Dumi selanjutnya adalah personal selling 

atau penjualan personal. Penjualan personal adalah interaksi langsung penjual dengan calon satu 

pembeli atau lebih untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. 

Humi Dumi melakukan penjualan personal kepada khalayak dengan cara mengkomunikasikan 

rilisan fisik mereka secara langsung dari mulut ke mulut. Humi Dumi juga menerapkan aktivitas 

promosi personal selling atau penjualan personal. Mereka berinteraksi langsung dengan pembeli 

di venue tempat mereka tampil. Disitu mereka akan membuka booth atau tempat berjualan yang 

menyediakan baik album maupun merchandise dari Humi Dumi. Humi Dumi juga menawarkan 

karya mereka kepada teman-teman mereka baik teman-teman sesama musisi maupun yang bukan 

musisi 

Humi Dumi juga melakukan implementasi dari public relations dengan cara memberikan 

informasi tentang Humi Dumi melalui media sosial. Mereka juga membalas komentar-komentar 

dari khalayak dan membalas direct message yang masuk ke Instagram Humi Dumi. Menurut 

Cutlip, Center, dan Broom dalam bukunya (2014:6), public relations adalah fungsi manajemen 

yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 

dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Public 

relations juga bisa diartikan sebagai usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui 

karakter yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah 

yang saling memuaskan. Seperti yang telah dijelaskan di bagian analisis proses komunikasi, salah 

satu kegiatan public relations dari Humi Dumi antara lain adalah persebaran informasi atau 

publikasi. Salah satu publikasi yang dilakukan oleh Humi Dumi adalah melalui Instagramnya. 

Humi Dumi memberikan informasi kepada follower-nya dengan cara menguggah poster suatu 

acara atau event yang memberikan informasi tentang dimana, kapan mereka akan bermain dan apa 

nama acara tersebut. Lalu Humi Dumi juga berinteraksi dengan khalayak melalui Twitter. Salah 

satu caranya adalah dengan melakukan voting atau pemilihan terhadap salah satu merchandise 

Humi Dumi seperti 

Interactive/Internet Marketing 

 Humi Dumi juga menjual rilisan mereka secara online yakni melalui media sosial seperti 

Instagram. Apabila ada khalayak yang akan membeli, maka bisa langsung mengirim pesan di 



direct message di Instagram dari Humi Dumi dengan format yang telah ditentukan. Selain itu 

khalayak juga bisa memesan rilisan tersebut melalui ofisial e-mail dari Humi Dumi. Dengan 

internet marketing, Humi Dumi dapat mengkomunikasikan karyanya kepada khalayak dengan 

salah satu contoh yang mengambil fungsi public relation yaitu fungsi publikasi melalui media 

baru. Media baru yang digunakan antara lain adalah media sosial dan platform musik seperti 

Instagram, Twitter, Soundcloud, Spotify, dan iTunes. Bahkan Humi Dumi juga melakukan 

publikasi melalui website dan Youtube. 

 Internet marketing adalah salah satu dari alat bauran promosi yang melakukan kegiatan 

promosi dan penjualan suatu produk melalui internet. Menurut Barry Callen dalam bukunya 

(2010:209) Internet marketing atau bisa disebut dengan i-marketing, online marketing, dan web 

marketing merupakan area dari komunikasi pemasaran yang paling cepat berkembang dan 

cenderung menjadi media komunikasi pemasaran yang dominan dalam waktu dekat. 

 

Monitor, Evaluasi, dan Kontrol 

 Humi Dumi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai strategi komunikasi 

pemasaran yang telah dilakukan melalui pengalaman dan cara mereka menganalisa situasi 

lingkungan Indie di Surabaya maupun kota – kota lain. Pengalaman tersebut didapatkan Humi 

Dumi pada saat mereka bermain dari kota ke kota dan dari interaksi mereka di media sosial. 

Menurut Briliyan, Humi Dumi melakukan proses monitoring dan evaluasi dengan cara 

brainstorming dan berdiskusi satu sama lain. Proses brainstorming tersebut dilakukan oleh 

personel Humi Dumi dan teman-teman Humi Dumi di bagian produksi. Bahasan dalam proses 

brainstorming tersebut antara lain tentang perilisan album Humi Dumi, pembuatan merchandise, 

dan bagaimana kegiatan promosi dari Humi Dumi. Selain itu proses brainstorming tersebut 

membahas merchandise yang akan dibuat misalnya desain kaos selanjutnya, dan merchandise lain 

seperti kartu pos. Brainstorming dilakukan pada saat proses produksi awal dan di tengah kegiatan 

promosi album.  

 Mengkomunikasikan karya Humi Dumi melalui media baru lebih menguntungkan. 

Promosi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja secara gratis. Menurut Yufi sebagai pelaku 



musik di jalur indie, promosi secara gratis dapat membantu untuk mengkomunikasikan karya 

Humi Dumi ke khalayak. Melalui media sosial, interaksi dan persebaran informasi tentang Humi 

Dumi juga menjadi lebih mudah. khalayak mengetahui bahwa Humi Dumi ini ada atau eksis. 

Dengan kata lain salah satu manfaatnya adalah menimbulkan awareness terhadap khalayak. 

Manfaat selanjutnya adalah dengan media sosial, interaksi antara Humi Dumi dan fans menjadi 

lebih mudah. Selain itu melalui media baru, Humi Dumi juga bisa menjual CD album dan 

merchandise mereka tanpa harus bertatap muka dengan khalayak. Lalu publikasi yang dilakukan 

Humi Dumi juga menjadi lebih mudah. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran ada enam yaitu yang pertama dalah 

review perencanaan komunikasi pemasaran, kemudian analisis situasi program promosi, analisis 

proses komunikasi, penentuan anggaran, pengembangan atau implementasi integrated marketing 

communication (IMC), dan yang terakhir adalah monitor, evaluasi, dan kontrol. 

Dari tahap-tahap tersebut, Humi Dumi melakukan lima tahap diantaranya adalah yang 

pertama yaitu tahap analisis situasi program promosi. Tahap tersebut kemudian dilanjutkan oleh 

analisis proses komunikasi, penentuan anggaran, pengembangan program IMC, serta proses akhir 

yang dilakukan oleh Humi Dumi adalah tahap monitor, evaluasi, dan kontrol. Humi Dumi tidak 

melakukan secara lengkap strategi komunikasi pemasaran yang sesuai dengan tahap-tahap yang 

tercantum dalam konsep Strategi Komunikasi Pemasaran dari Belch dan Belch. Strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Humi Dumi tidak dimulai dari pengecekan kembali 

perencanaan komunikasi pemasaran.  

Humi Dumi telah menerapkan beberapa bentuk implementasi dari komunikasi pemasaran 

terpadu (IMC) dengan menggunakan media baru yang berupa media sosial, webstie, dan platform 

musik digital. Media sosial yang digunakan antara lain Instagram dan Twitter. Lalu platform musik 

digital yang digunakan antara lain, Soundcloud, Spotify, dan iTunes. Lalu platform video yang 

digunakan adalah Youtube. Yang pertama adalah sales promotion atau promosi penjualan, dimana 

Humi Dumi melakukan diskon khusus dengan sistem bundling merchandise. Kemudian yang 

kedua adalah personal selling atau penjualan personal. Humi Dumi menerapkan penjualan 



personal dengan cara melakukan proses jual beli secara tatap muka dengan khalayak. Hal ini 

terjadi pada saat Humi Dumi membuka booth untuk berjualan merchandisenya di tempat mereka 

bermain. 

Kemudian implementasi IMC yang ketiga adalah public relations dimana Humi Dumi 

melakukan salas satu fungsi dari public relations yaitu fungsi publikasi. Implementasi yang 

terakhir adalah internet / interactive marketing. Dengan internet marketing, Humi Dumi 

mengkomunikasikan karya mereka melalui media sosial, platform musik dan email 
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