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Abstract

The digital age is changing the way consumers, especially youth consumers in
consuming information. Dreamers.id sees this as an opportunity to overcome
the competition in fighting for media consumers, especially young children.
Where young people have high mobility so prefer online media for easy
access to information via smartphone and their laptop devices. More than
that the information offered is typical young lighter and entertaining. This
study aims to see how the strategy of dreamers.id in managing media in the
new media era. The research method used is descriptive study with primary
data collection techniques through in-depth interviews with three informants
namely editorial leader dreamers.id, editor dreamers.id, and producers
dreamersradio and field observations to the editorial dreamers.id. The theory
used is the theory related to strategy or media planning and uses and
gratification theory. The results showed that the strategy undertaken by
Dreamers.id by bringing together three things: radio streaming, news portal
and youth community into an interesting synergy and has not been done by
other media. Dreamers.id as the media not only provide information needed
by the audience, more than that there is an attachment between the media
with the audience where Dreamers.id become a place to unite young people
through fanbase and youth community to interact, the development of
interests and hobbies.
Keywords: strategy, dreamers.id, radio streaming, news portal, youth
community

Abstrak
Era digital merubah cara konsumen media khususnya anak muda dalam
mengkonsumsi informasi. Dreamers.id melihat hal tersebut sebagai peluang
untuk mengatasi persaingan dalam memperebutkan konsumen media
khususnya anak-anak muda. Dimana anak-anak muda memiliki mobilitas
yang tinggi sehingga lebih memilih media online karena mudah mengakses
informasi melalui smartphone dan perangkat laptop mereka. Lebih dari itu
informasi yang ditawarkan khas anak muda yaitu ringan dan menghibur.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi dreamers.id dalam
mengelola media di era new media. Metode penelitian yang digunakan
adalah studi deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui
wawancara mendalam dengan tiga orang informan yaitu pemimpin redaksi
dreamers.id, editor dreamers.id, dan produser dreamersradio serta observasi
lapangan ke redaksi dreamers.id. Teori yang digunakan adalah teori yang
berkaitan dengan strategi atau perencanaan media dan teori uses and
gratification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan
oleh dreamers.id dengan menyatukan tiga hal yaitu radio streaming, portal
berita dan komunitas anak muda menjadi sinergi yang menarik dan belum
dilakukan oleh media lainnya. Dreamers.id sebagai media tidak hanya
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayaknya, lebih dari itu ada
keterikatan antara media dengan khalayaknya dimana Dreamers.id menjadi
wadah untuk menyatukan anak muda melalui fanbase dan komunitas anak
muda untuk berinteraksi, pengembangan minat dan hobi.

Kata kunci : strategi, dreamers.id, radio streaming, portal berita, komunitas
anak muda

PENDAHULUAN
Maraknya media massa berbasis online, peralihan dari media lama ke media
baru merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang
membawa perubahan pada teknologi media. Menurut West and Turner (
2008: 241-242) , teknologi tidak dapat dihindari bagi siapapun yang hidup
pada masa kini. Setiap hari kita dihujani pesan-pesan dari berbagai inovasi
teknologi mulai dari telepon (seluler atau standar) hingga komputer kita,
televisi dan mesin faks. Sementara teknologi juga pada perekmbangan media
sebagai perantara dalam menyampaikan pesan dalam berkomunikasi.
Dreamers.id muncul sebagai bentuk bisnis baru di bidang media massa yang
melihat peluang dari cara anak muda mengkonsumi media. Anak muda di
Indonesia termasuk yang paling banyak menggunakan internet. Berdasarkan
data dari CNN, menjelaskan generasi muda dalam rentang usia 20-24 tahun
dan 25-29 tahun memiliki angka penetrasi hingga lebih dari 80 persen
pengguna internet di Indonesia. Angka tersebut relatif tinggi ketimbang
penduduk kelompok usia lainnya berdasarkan riset terbaru yang dirilis
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pada kategori 20-24 tahun
ditemukan 22,3 juta jiwa yang setara 82 persen dari total penduduk di
kelompok itu. Sedangkan pada kelompok 25-29 tahun, terdapat 24 juta
pengguna internet atau setara 80 persen total jumlah jiwa.
Tingginya penggunaan internet di kalangan anak muda, merupakan potensi
besar yang menjadi segmentasi dari Dreamers.id, Daniel,T.Hartono, CEO
Dreamers Network mejelaskan bahwa :
“Karena kita ini segmentasinya anak muda. Untuk bisa memberikan
sebuah produk buat anak muda kita tuh melihatnya anak muda pada
zaman sekarang itu seperti apa. Apa teknologi digital berikan buat
kita. Sekarang kan berubah kan tingkah laku sehari-hari anak muda.
Nah dari saya tuh kita temukan aja sekarang. Jadi kita percuma kalo
buat produk tidak dibutuhkan oleh penggunanya. Dalam hal ini
produk kita kan media, yang dibutuhkan anak muda yang sekarang
itu seperti apa. Kita bicara konten, isinya informasi berita hiburan,
edukasi, dan lain-lain. Inikan konten yang masih dibutuhkan oleh
anak muda. Teknologi berubah, perilaku berubah. Contohnya dalam
keluarga anak-anak bangun tidur buka gadget, kalau dulu kita ke toilet
buka Koran. Kalau yang sekarang makin lama makin punah berganti
dengan teknologi”.

Perubahan teknologi media dimanfaatkan oleh Daniel.T.Hartono untuk
membuat media yang menggabungkan hiburan dan informasi yang mudah
diakses oleh anak muda dengan nama brand Dreamers.id. Dreamers.id
adalah media profesional pertama di indonesia yang mengintegrasikan
antara streaming radio, youth web portal, event, sosial media, serta
komunitas. Dreamers radio sebagai wadah yang mewakili inspiratif anak
muda di era digital. Sebagai media online yang mengkhususkan siaranya
untuk anak muda, dengan segmentasi audience dreamers radio usia 15
hingga 25 tahun. Dreamers radio memiliki tagline “Denger Radio Sambil
Internetan”, hal ini menjadi kekuatan dan hal yang berbeda jika dibandingkan
dengan radio online lainnya. Dreamers radio memberikan alternatif bahwa
mendengarkan radio bisa lebih menyenangkan dengan dukungan informasi
yang ditawarkan melalui portal berita. sementara untuk interaksi dengan
audience dreamers radio menggunakan sosial media, seperti twitter dengan
84.300 followers, facebook dengan 20.040 likes, dan instagram dengan
11.200
followers. Dreamers berada dibawah perusahaan Dreamers
Mediawork merupakan perusahaan yang memiliki tujuan, sehingga
memerlukan manajemen untuk mengaturnya. Berbeda dengan perusahaan
pada umumnya berdasarkan produk yang dikolalanya. Dremers yang berada
dibawah Dreamers Mediawork fokus pada mengembangkan konten berupa
informasi dan hiburan yang dismpaikan melalui saluran radio streaming dan
website.
Gambar 1.1.
Sumber: www.Dreamers.ID

Strategi yang dilakukan oleh Dreamers dalam mengelola bisnis medianya
merupakan cara untuk bersaing dengan bisnis media online lainnya. Lebih
dari itu untuk memperebutkan konsumen media khususnya anak muda
sebagai kelompok mayoritas pengguna media online. Bisnis media menurut
Rusadi (2015: 39-40) sebagai institusi bisnis media massa melakukan proses
ekonomi yaitu melakukan transaksi di pasar media, tarik menarik antar
volume dan kualitas supply dan demand menjadi inti bisnis industri media
sebagaimana juga transaksi komoditas lain. Artinya disini letak kesamaan
antara industri media dengan industri lainnya yang bukan media. Aspek
supply media ialah produk media yaitu media dan isi medianya. Sehingga
konten yang ada di dalam Dremers.id merupakan komoditi yang disiapkan
untuk bisa memenangkan persaingan bisnis media online. Hal tersebut
menarik untuk diteliti bagaimana strategi pengelolaan media online
dreamers.id antara bisnis media dan selera anak muda.
TINJAUAN TEORI/KONSEP
Tinjauan Teori
Uses and Gratification Theory
Maslow dalam West and Turner (2010: 99) menjelaskan Teori kegunaan dan
gratifikasi adalah perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi. Dalam teori
kebutuhan dan motivasi, Abraham Maslow menyatakan bahwa orang secara
aktif berusaha untuk memenuhi hierarki kebutuhannya. Setelah mereka
memperoleh tujuan yang mereka cari pada satu tingkatan hierarki mereka
dapat bergerak ke tahapan berikutnya. Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam
Nurudin (2011: 191-192) adalah orang pertama yang mengenalkan teori ini,
mengatakan bahwa pengguna media memainkan peranan aktif

untuk

memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain pengguna
media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam
usaha untuk memuaskan kebutuhannya. Blumer and Katz percaya bahwa
tidak hanya ada satu jalan

bagi khalayak untuk menggunakan media.

Sebaliknya mereka percaya bahwa ada banyak alasan khlayak untuk
menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media
mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana)

mereka menggunakan dan bagaimana media itu akan berdampak pada
dirinya. Sementara Schramm dan Porter

(Nurudin, 2011: 193) dalam

bukunya Men, Women, Mesage and Media pernah memberikan formula
untuk berkerjanya teori ini.
Gambar 1.2
Sumber: Nurudin (2011: 193)
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Imbalan disini bisa berarti imbalan yang saat itu juga diterima (segera) atau
imbalan yang tertunda. Imbalan memenuhi kebutuhan khalayak. Sementara
Kriyantono (2008: 208) menjelaskan inti teori uses and gratifications adalah
khlayak pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif-motif
tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif khlayak. Jika motif ini
terpenuhi maka kebutuhan khlayak akan terpenuhi.

Tinjauan Konsep
Teknologi Media
Menurut West and Turner ( 2008: 241-242) , teknologi tidak dapat dihindari
bagi siapapun yang hidup pada masa kini. Setiap hari kita dihujani pesanpesan dari berbagai inovasi teknologi mulai dari telepon (seluler atau
standar) hingga komputer kita, televisi dan mesin faks. Sementara teknologi
juga pada perekmbangan media sebagai perantara dalam menyampiakan
pesan dalam berkomunikasi. Teknologi media, sebagaimana disampaikan
oleh Straubhaar dalam Dwi Retno Hapsari ( 2015: 249) menjelaskan bahwa
pada masa masyarakat informasi, informasi menjadi komoditas dominan
dalam aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan teknologi untuk lebih mudah
memperoleh dan memproduksi informasi secara cepat dan tepat. Saat ini,

telah terjadi perubahan teknologi media komunikasi dari analog ke digital.
Cara kerja teknologi analog yaitu meniru sesuai aslinya (sama), termasuk
lambang suara, sangat rentan mengalami gangguan. Oleh karena itu,
teknologi digitalisasi hadir untuk mengatasi kekurangan teknologi analog.
Perubahan ini turut mempengaruhi keragaman penggunaan media
komunikasi. Penggunaan media komunkasi berbasis android, informasi dapat
diakses menggunakan perangkat telepon pintar atau smart phone.
Sementara Thomas L.Friedman dalam Nasrullah (2016: 1) mengatakan the
world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses
apapun dari sumber manapun, sebagaimana yang diulas Richard Hunter
dengan word without secrets bahwa kehadiran media baru (new
media/cybermedia) mejadikan informasi sebagai sesuatu yang mudah dicari
dan terbuka. (Nasrullah, 2016: 1)

Bisnis Media
Gurevitch dalam Rusadi ( 2015: 39) menjelaskan bahwa produk media sejak
awal tidak semata-mata memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai-nilai yang
berkaitan dengan manusia dan kehidupannya. Oleh karena itu, industri media
sejak awal memiliki keunikan yang tidak bisa disamakan dengan produk
manufaktur lainnya, yaitu produk pengetahuan dan imaji tentang dunia.
Sementara Albarran, melihat intitusi bisnis media terdiri dari perusahaan
media (media firm) dan indutsri media. Perusahaan media merupakan
perusahaan individual yang bergabung dalam lingkup domestik suatu Negara
dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan industri media
merupakan penjual yang menawarkan produk yang sama dan sejenis.

Karakteristik media online
Straubhaar dan LaRose dalam Nasrullah (2014: 13) mencatat bahwa adanya
perubahan terminologi menyangkut media. Perubahan itu berkaitan dengan
dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal (mass
production), distribusi massal ( mass distribution), sampai pada efek yang
berbeda dengan apa yang ada di media massa.

Media Siber (Cyber media)
Gilmor dalam Nasrullah (2014: 23) menyatakan bahwa jika selama ini pola
komunikasi terdiri dari one-to-many atau dari satu sumber ke banyak
audiences (seperti buku, radio dan tv), dan pola dari satu sumber ke satu
audience atau one-to-one (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi
yang ada di media siber bisa menjadi

many-to-many dan few-to-few.

Komunikasi yang terjadi ini pada intinya ternjadi karena ada koneksi
perangkat komputer dengan perangkat komputer lain; dari penjelasan inilah
kata internet itu muncul, yaitu menghubungkan (interconected) komputer
secara global. Nasrullah 2014: 23), menjelaskan terkait dengan koneksi
internet, kata “portal” dan “web” merupakan kata yang menjadi penting
untuk memahami cara kerja dan sekaligus melihat bagaimana perkembangan
perkembangan teknologi jaringan global ini. Thurlow et.al dalam Nasrullah
(2014: 23-24) menjelaskan portal adalah pintu untuk memasuki ruangdi siber
atau bisa juga bermakna sebagai gerbang yang mengantarkan pengguna
untuk berselancar (surfing) lebih jauh. Portal dalam bahasa Indonesia juga
diartikan sebagai gerbang atau terowongan yang mengarahkan seseorang ke
suatu tempat. Penting untuk digarisbawahi bahwa portal bukan akhir, portal
merupakan pengalaman pertama atau “first-hand experience” dari satu titik
yang akan menuju titik-titik lainnya. Dalam hal ini melalui portal Dreamers.id
yang menggabungan beragam konten radio dan portal berita anak muda

menjadi gerbang yang menghubungkan anak-anak muda yang memiliki minat
dan kebutuhan yang sama.

Strategi Pengelolaan Dreamers.id
Somad dan Priansa (2014: 29-30) menjelaskan bahwa pelanggan selain harus
dipuaskan dan dilayani dengan baik, juga berperan sebagai mitra (partner)
strategis bagi organisasi bisnis. Pelanggan berfungsi sebegai pemberi
masukan yang sangat penting guna meningkatkan kinerja organisasi bisnis,
sehingga organisasi bisnis dapat terus pemberbaiki kinerja produknya bagi
pelanggan, yang akhirnya akan memberikan dampak kepada nilai tambah dan
peningkatan penjualan yang akan memberikan laba bagi organisasi bisnis.
Untuk menghasilkan laba dalam pengelolaan bisnis diperlukan adanya
strategi dari mulai perencanaan hingga tahap evaluasi. Kata strategi berasal
dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang artinya tentara dan kata
“agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian , strategi dimaksudkan
adalah pemimpin tentara. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa
diartikan sebagai seni perang para jenderal (The Art of General), atau suatu
rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. (Cangara, 2014:
64). Sementara Pengelolaan media berkaitan dengan manajemen, Media
penyiaran menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya, dan
setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber
daya organisasi lainnya dengan menjalankan fungsi manajemen disebut
dengan manajer. menurut Morissan (2008), ada tiga alasan utama mengapa
manajemen diperlukan:
1. untuk mencapai tujuan
2. untuk menjaga keseimbangan
3. untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Dalam pengelolaan Dreamers.id diperlukan manajemen untuk mencapai
tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan mulai dari tahap perencanaan
hingga evaluasi. Peter Pringle et.al dalam Morissan (2008: 231) strategi
program

dibagi

menjadi

beberapa

bagian

ditinjau

dari

strategi

manajemennya, yaitu mulai dari perencanaan program, produksi dan
pembelian program, eksekusi program, hingga pengawasan dan evaluasi
program. Jika dikaitkan dengan pengelolaan Dreamers.id mulai dari
perencanaan kontent, produksi, eksekusi hingga pengawasa dan evaluasi
konten Dreamers.id.

METODE PENELITIAN
Penelitian tentang pengelolaan media online dreamers.id menggunakan jenis
penelitian kualitatif, dengan metode penelitian studi deskriptif. Metode
penelitian deskriptif adalah adalah salah satu metode penelitian yang
digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian.
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan memaparakan
fenomena yang ada yaitu bagaimana strategi pengelolaan media online
Dreamers.id dengan menggunakan prosedur yang ilmiah. Informan dalam
penelitian ini ada tiga orang informan, yaitu pimpinan perusahaan dan
pimpinan redaksi Dreamers Mediawork Daniel T.Hartono, Editor Website
Dreamres.id Nining Ayu dan Produser Program Radio Streaming Marissa
Asyafarina. Ketiga informan memiliki wewenang untuk menentukan konten
untuk radio dan website setiap harinya. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi ke redaksi Dreamers.id dan wawancara mendalam dengan
tiga orang informan.

TEMUAN/ANALISIS/PEMBAHASAN
Teknologi komunikasi telah mengubah cara orang dalam mengkonsumsi
informasi melalui media. Cara mengkonsumsi media khususnya anak-anak
remaja

berubah,

mereka

lebih

banyak

menghabiskan

waktunya

menggunakan gadget mereka. Berdasarkan wawancara dengan pemilik yang
juga pimpinan perusahaan Dreamers Mediawork dan juga menjabat sebagai
pimpinan redaksi dreamers.id, Daniel T.Hartono, yang sudah menjalankan
strategi manajemen sejak tahun 2011. Seluruh

koordinasi kegiatan

mediawork dreamers yang meliputi dreamers radio, Dreamers.id, media
sosial, fanbase community, e.commerce, dan event-event offair dreamers
radio, saling bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menjadi
media informasi dan hiburan untuk anak muda yang bisa diakes melalui satu
link saja yaitu www.dreamers.id. Kemudahan akses dan beragam konten
yang tersaji di dalam content Dreamer.id menjadi bagian dari strategi
pengelolaan Dreamers.id.

Dreamers.id secara khusus menyasar pada

pemenuhan kebutuhan informasi untuk anak muda usia 15 hingga 25 tahun.
Sebagaimana

yang

disampaikan

oleh

Daniel.T.Hartono,

“kita

ini

segmentasinya anak muda. Untuk bisa memberikan sebuah produk buat anak
muda, kita tuh melihatnya anak muda pada zaman sekarang itu seperti apa.
Apa teknologi digital berikan buat kita sekarang? kan berubah kan tingkah
laku sehari-hari anak muda. Jadi kita percuma buat produk yang tidak
dibutuhkan oleh penggunanya dalam hal ini produk kita kan media, yang
dibutuhkan anak mudah sekarang tuh seperti apa. Teknologi berubah,
perilaku berubah”. Konten yang dilakukan di mediawork dreamers yaitu
memadukan konten di radio dengan portal berita dan media sosial. lebih
didominasi budaya korea mulai dari korea pop atau disingkat k-pop, drama
korea, film. kuliner, dan lifestyle mendapatkan porsi yang besar karena
diminati oleh anak-anak muda usia 15 hingga 25 tahun, yang merupakan

segmen pendengar dari Dreamers radio dan website Dreamers.ID. Dalam hal
ini, redaksi dreamers memilih informasi hiburan dan berita yang disukai oleh
anak muda. Sebagimana yang disampaikan oleh Marissa, penangungjawab
Dreamers radio menjelaskan bahwa “kontennya kalau dari isi cara pemilihan
topiknya, kalau yang pertama dari pemilihan topiknya itu kalau sekitar lima
puluh sampai enam puluh persen itu beritanya eh lima puluh persen masih
berita korea, sekitar tiga puluh lima persen barat, dan lima belas persennya
berita dari Indonesia”. Untuk mendapatkan pengunjung tetap, Dreamers.id
memiliki

dengan memilih konten yang spesifik atau niche content yang

dipilih oleh manajemen redaksi dreamers. Hal tersebut merupakan kekuatan
dari radio dan website untuk merebut segmen pasar di media digital radio
dan website. Lebih dari itu tema spesifik tersebut memiliki penggemar fanatik
yang tergabung didalam komunitas-komunitas (fansbase community). Untuk
itu pengelola Dreamers.id menjadi Dreamers bukan hanya sebagai media
informasi tetapi sebagai wadah berkumpulnya anak-anak muda di seluruh
Indonesia yang disatukan melalui Fanbase Lounge. Fanbase dan Komunitas
yang tergabung dalam Dreamers.ID ada 300 fanbase dan komunitas.
Dreamers Forum digunakan sebagai forum komunikasi sesuai dengan minat
dan kebutuhan anak muda, terbagi menjadi dua yaitu :
1. Fanbase Corner, menampung anak muda yang memiliki minat di
musik, tv dan film. Untuk musik terbagi menjadi empat kelompok
yaitu penggemar musik Jepang, Korea, Western dan Indonesia.
Sementara untuk forum tv dan movie disesuaikan dengan topik yang
berbeda.
2. Community Corner, merupakan komunitas hobbies yang terbagi
dalam 9 kategori yaitu : sport, food, travel, anime, fashion,
photography, craft, automotive, art and design. Setiap kategorinya
ada beragam topik dengan 1500 replied dari anggota forumnya.

Keberadaan komunitas ini menjadikan Dreamers.ID memiliki pengunjung
tetap atau biasa dikenal dengan nama Dreamers Lover, saling bertukar
informasi dan saling mengomentari topik yang diupload di forum.

Gambar 1.3
Sumber: www. Dreamers.ID

Dreamers juga mengembangkan konten dalam bentuk video streaming,
sehingga dreamers lovers tidak hanya menikmati konten dalam bentuk audio,
foto dan text. Menurut Daniel T. Hartono dalam wawancara, konten yang
disharing dalam bentuk audio video, temanya tentang k-pop dan live
performance: “sudah kita gunakan streaming video. Disampingkan sifatnya
live perfom dan video korea. nah kita sudah menayangkan ini. mudah2
desember kita akan mendatangkan bintang-bintang dari korea”. Karena itu
Dreamers.id merupakan portal yang berisi semua kebutuhan anak muda,
sebagaimana yang disampaikan oleh Daniel.T.Hartono bahwa :
“Konsepnya adalah simpel aja. Kita mengembangkan dunia yg terintegrasi
dengan anak muda. dibelah dunia ini bisa berinteraksi dengan satu sama lain

para komunitas ini. Ada sama-sama suka dengan artis tertentu ada yng
mereka kegiatan tertentu ada yang suka mereka dengan minat-minat
tertentu. Nah ini dipersatukan di dunia maya namanya Dreamer. Disamping
dia mendapatkan hiburan dan informasi dari radio dan website kita dan dia
bisa berinterasi dengan jual beli dan bertemu langsung di event-event kita”.
Jika dilihat dengan teori uses and gratification, Blumer and Katz percaya
bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media.
Sebaliknya mereka percaya bahwa ada banyak alasan khalayak untuk
menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media
mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana)
mereka menggunakan dan bagaimana media itu akan berdampak pada
dirinya. Pengelola Dreamers.ID memahami kebutuhan konsumen medianya
anak-anak muda yang sangat menggemari informasi hiburan, lifestyle,
fashion, film dan musik khususny informasi hiburan dari Korea dan Jepang.
Sehingga para Dreamers Lovers menjadikan Dreamers sebagai pilihan media
yang tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi dan hiburannya.
Terlebih ada banyak fitur yang membuat penggunanya betah beralama-lama
untuk mengeksplore konten yang ada di Dreamers.ID. Dalam melakukan
bisnisnya pemilik Dreamers.ID memahami bahwa persaingan merebut pasar
konsumen media dengan media lama dan media online lainnya harus
dimenangkan melalui strategi yang tepat. Strategi sama dengan taktik
berperang. Strategi pengelolaan bisnis Dreamers.ID

dengan berorientasi

pada penggunaananya. Karena dalam pengelolaan bisnis pelanggan berfungsi
sebagai pemberi masukan yang sangat penting guna meningkatkan kinerja
organisasi bisnis, sehingga organisasi bisnis dapat terus pemberbaiki kinerja
produknya bagi pelanggan, yang akhirnya akan memberikan dampak kepada
nilai tambah dan peningkatan penjualan yang akan memberikan laba bagi
organisasi bisnis. Atas masukkan penggunanya para Dreamers Lovers tidak
hanya bertemu di Dreamers.ID tetapi juga diselenggarakan Dreamers Festival

setiap setahun sekali untuk mempertemukan para Dreamers Lovers
khususnya yang tergabung dalam fansbase dan Komunitas. Lebih dari itu,
fitur-fitur yang ada di dalam Dreamers.ID tersu dikembangkan mengikuti
kebutuhan dan keinginan para Dreamers Lover.

KESIMPULAN
Pengelola Dreamers.ID memahami kebutuhan konsumen medianya anakanak muda yang sangat menggemari informasi hiburan, lifestyle, fashion, film
dan musik khususnya informasi hiburan dari Korea dan Jepang. Sehingga para
Dreamers Lovers menjadikan Dreamers sebagai pilihan media yang tepat
untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi dan hiburannya. Kontent
Dreamres.id, yaitu :
1. Anak anak muda yang menyukai tiga hal yaitu cinta, persahabatan, dan
musik khususnya musik dan film yang berasal dari Korea dan Jepang.
2. Dari ketiga hal tersebut diperluas lagi seperti lifestyle, kuliner, fashion,
game. Pengelola Dreamres.id memahami bahwa kebutuhan anak muda
dalam mencari media bisa dikombinasikan antara konten media, teknologi
dan perilaku dalam mengkonsumsi media. Strategi pengelolaan bisnis
Dreamers.ID

dengan berorientasi pada penggunaananya. Karena dalam

pengelolaan bisnis pelanggan berfungsi sebagai pemberi masukan yang
sangat penting guna meningkatkan kinerja organisasi bisnis. Penglolaan
Dreamers.ID mengarahkan pengguna Atau Dreamers Lover tidak hanya
sebagai media informasi tetapi sebagai wadah yang menyatukan anak-anak
muda yang memiliki minat dan hobbies yang sama. strategi yang dilakukan
oleh dreamers.id dengan menyatukan tiga hal yaitu radio streaming, portal
berita dan komunitas anak muda menjadi sinergi yang menarik dan belum
dilakukan oleh media lainnya. Dreamers.id sebagai media tidak hanya
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayaknya, lebih dari itu ada

keterikatan antara media dengan khalayaknya dimana Dreamers.id menjadi
wadah untuk menyatukan anak muda melalui fanbase dan komunitas anak
muda untuk berinteraksi, pengembangan minat dan hobi.
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