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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi profit maupun 

nonprofit, public relations (PR) merupakan salah satu bagian terpenting yang 

bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat citra positif organisasi secara 

internal dan juga eksternal (Sumber: http://www.marketing.co.id/pengertian-dan-

tujuan-public-relations-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 12 Maret 2014 

pukul 18:30). 

PR bekerja dalam dalam beberapa sektor, diantaranya adalah 

nonprofit dan profit (general business of retail PR) (Newsom, 2010:6). Terdapat 

kemiripan antara fungsi utama dari praktisi PR organisasi profit dan nonprofit. 

(Sumber: iml.jou.ufl.edu/projects/Spring01/Henwood/profit2, diakses pada 

tanggal 12 Maret 2014 pukul 19:00). 

Organisasi nonprofit meliputi lembaga kesehatan, organisasi 

kesejahteraan sosial, gereja, lembaga pendidikan, organisasi budaya dan yayasan. 

Sedangkan  organisasi profit adalah organisasi yang hidupnya bergantung dari 

keuntungan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut, seperti restoran, hotel, toko 

pakaian, tempat hiburan, dan masih banyak lagi. 

Organisasi nonprofit telah mengisi celah dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, yang seringkali ditinggalkan oleh organisasi dengan orientasi profit, 

dengan mengangkat tujuan sosial atas isu tertentu. Organisasi nonprofit di bidang 
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yang berbeda melakukan pendekatan kegiatan PR dengan beragam taktik 

(Cutlip,2006:443-444). 

Di sebagian besar lembaga nonprofit, seorang PR bertujuan untuk 

(Cutlip,2006:449): 

1. Mengartikan  atau "menciptakan merek" organisasi, mendapatkan 

penerimaan dari misinya, dan melindungi reputasi organisasi 

2.  Mengembangkan saluran komunikasi dengan orang-orang yang menjadi 

target organisasi 

3. Membuat dan memelihara iklim yang kondusif untuk penggalangan dana  

4. Mendukung pengembangan dan pemeliharaan kebijakan publik yang 

menguntungkan bagi misi organisasi 

5. Menginformasikan dan memotivasi konstituen kunci organisasi untuk 

mendedikasikan diri mereka dan bekerja secara produktif untuk 

mendukung misi, tujuan organisasi, dan tujuan. 

Menurut Daniel Selnick, Vice President dari PR Newswire, 

Komunikasi proaktif sangat penting untuk menggapai keberhasilan dari tujuan 

yang diharapkan oleh PR organisasi nonprofit. Dari mulai membangun kesadaran 

dan kredibilitas untuk mendukung upaya penggalangan dana, hingga menyusun 

kegiatan PR yang strategis, yang sesuai dengan visi misi organisasi. Bahkan, 

lembaga nonprofit dapat memperoleh manfaat besar dari kegiatan PR apabila 

sukses dijalankan (Sumber: http://www.guidestar.org/ rxa/news/articles/ 

2005/promoting-your-not-for-profit-through-publicrelations. aspx, diakses pada 

tanggal 12 Maret 2014 pukul 20:54). 
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Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa peran PR sangat vital 

untuk keberhasilan organisasi nonprofit, ternyata peran PR dimanfaatkan pula 

oleh komunitas yang merupakan kelompok nonprofit yang hendak mencapai 

sebuah tujuan sosial yang mencakup hajat hidup masyarakat luas dan berkaitan 

dengan masalah sosial tertentu. 

Salah satu contoh komunitas yang merupakan kelompok nonprofit 

yang memanfaatkan peran PR dalam mencapai tujuannya adalah Komunitas 1001 

Buku. 1001 Buku merupakan sebuah organisasi nonprofit, sebuah jaringan 

relawan dan pengelola taman bacaan anak (Sumber: 

http://www.1001buku.or.id/r2/index.php/joomla/kampanye-literasi, diakses pada 

tanggal 13 Maret 2014 pukul 12:00). 

Beberapa  kegiatan PR yang dilakukan oleh Komunitas 1001 Buku 

ini adalah dengan menyelenggarakan kampanye PR literasi dan minat baca, serta 

kampanye PR kerelawanan. 

Contoh lain komunitas yang mengandalkan peran PR adalah 

Komunitas Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun adalah gerakan komunitas 

yang bergerak melalui media sosial yang bertujuan untuk menyebarkan semangat 

positif, untuk lebih peduli kepada lingkungan dan perkotaan dengan program 

Urban Farming (Sumber: http://indonesiaberkebun.org/about/, diakses pada 

tanggal 13 Maret 2014 pukul 13:00). 

Dua contoh di atas adalah komunitas yang memiliki tujuan sosial, 

sehingga disebut sebagai sebuah komunitas sosial. Menurut Kertajaya Hermawan 

(2008), Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 
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lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang 

erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan minat atau 

nilai. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang dewasa ini makin 

mutakhir, menurut pemaparan Prita Kemal Gani, Director of London School of 

Public Relations, pemahaman tentang komunitas telah mengalami perluasan 

makna. Pengertian komunitas, seiring berkembanganya media sosial di era media 

baru ini, diartikan sebagai kumpulan individu atau orang yang memiliki minat 

atau  ketertarikan terhadap sesuatu hal, dan kumpulan itu terbangun melalui 

interaksi dalam sosial media (Sumber: http://www.lspr.edu/pritakemalgani/media-

sosial-bagi-humas/, diakses pada 12 Maret 2014 pukul 18:50). 

Menurut Crow dan Allan (1994), terdapat tiga komponen yang 

mendasari terbentuknya suatu komunitas: 

1. Berdasarkan lokasi atau tempat 

Lokasi sebuah komunitas yang dapat dilihat sebagai tempat dimana 

sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. 

2. Berdasarkan minat 

Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai 

ketertarikan dan minat yang serupa. 

3. Berdasarkan komuni 

Komuni dapat berarti ide dasar, yang dapat mendukung komunitas 

tersebut. 
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Saat ini, hampir setiap hari kita bisa menyaksikan bagaimana 

menjamurnya komunitas-komunitas yang terbentuk karena interaksi di media 

sosial. Misalnya: komunitas berbasis hobi, komunitas pencinta binatang, dan 

masih banyak lagi (Sumber: http://www.lspr.edu/pritakemalgani/media-sosial-

bagi-humas/, diakses pada 12 Maret 2014 pukul 18:50). 

Salah satu komunitas sosial yang memanfaatkan media sosial dalam 

aktivitas komunikasi internal dan eksternal adalah Komunitas Nebengers. 

Komunitas Nebengers merupakan komunitas yang menjadi sarana pertemuan 

pemberi dan pencari tebengan, untuk mengoptimalkan ruang kosong dalam 

kendaraan pribadi, serta penyedia sistem transportasi yang efektif untuk 

mengurangi kemacetan, terutama di daerah Jakarta (Sumber: Company Profile 

Nebengers). 

Kegiatan tebeng-menebeng seperti ini sebelumnya sudah akrab 

dilakukan di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia, kegiatan tebeng-

menebeng ini diwadahi dalam sebuah website nebeng.com yang berdiri pada 

tahun 2005, dengan misi utama untuk menggairahkan perekonomian nasional dari 

ongkos BBM yang berhasil dihemat (Sumber: http://www.nebeng.com/ 

aboutus.php, diakses pada 18 Juni 2014 pukul 17:52). 

Kegiatan serupa juga dilakukan di luar negeri, terutama amerika dan 

eropa, yang dikenal dengan istilah hitchhiking, yakni aktivitas memberikan dan 

meminta tumpangan secara lepas. Perbedaannya dengan Komunitas Nebengers 

terletak pada pengolahan sistem tebeng-menebeng, yang dilakukan oleh 

Nebengers secara rapi dan terorganisir (Sumber: 
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http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/06/1313289/Jangan.Malu. 

Nebeng.Banyak.Untungnya, diakses pada 22 Mei 2014 pukul 17:15). 

Nebengers terbentuk atas ide awal dari Andreas Aditya Swasti, Putri 

Sentanu dan Maria Stefany yang merasa penat dengan kondisi Jakarta yang makin 

“kusut” dengan kemacetan yang menyebar di penjuru wilayah dan ingin 

menciptakan sebuah alternatif transportasi yang dapat bermanfaat bagi banyak 

orang. 

Nebengers berawal sebagai bentuk dari gerakan sosial untuk 

mengurangi kemacetan di daerah Jakarta, namun pro dan kontra bermunculan 

terkait upaya mengubah perilaku menggunakan moda transportasi tersebut, salah 

satunya adalah masalah keamanan untuk memberikan tebengan bagi orang yang 

tidak dikenali sebelumnya.  

Untuk itulah bermula dari gerakan sosial, kemudian Nebengers 

berkembangan menjadi sebuah komunitas nonprofit yang bergerak secara offline 

agar masyarakat saling kenal dan membentuk jaringan sosial keamanan mereka. 

Sesuai dengan komponen komunitas yang dijabarkan oleh Crow dan 

Allan di atas, Komunitas Nebengers terbentuk karena adanya kesaaman minat dan 

juga kesamaan komuni. 

Komunitas Nebengers sebagai sebuah Komunitas baru yang belum 

lama terbentuk (dua setengah tahun), telah menunjukan perkembangan yang 

sangat signifikan. Nebengers telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari 

wakil menteri perhubungan RI, Bambang Susantono dan juga Pendiri Komunitas 

Bike2Work, Totok Sugito, yang mengakui bahwa Nebengers secara aktif dan 
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kreatif telah ikut mengurai kemacetan, khususnya di Ibu Kota (Sumber: Cerita 

Nebeng Nebengers). 

Nebengers pertama kali mengawali misinya untuk mempertemukan 

para pencari dan pemberi tebengan melalui media sosial Twitter. Media sosial 

dipergunakan oleh Nebengers untuk membangun sebuah hubungan berdasarkan 

kebutuhan, ketertarikan, dan masalah keamanan seperti yang telah dijabarkan di 

atas. Keamanan berhubungan dengan membangun kepercayaan antar sesama 

penebeng, atau yang akan bergabung dengan Nebengers. 

Dengan pemanfaatan media sosial twitter  sebagai pembentuk 

“reputation capital”, orang dapat mengetahui kredibilitas teman tebengan. 

Dengan avatar dan biografi yang dipasang, timeline yang ditulis, siapa, berapa 

jumlah followers serta following, dan mutual friends di facebook. Seluruh 

aktivitas media sosial dalam Komunitas Nebengers ini juga dikemas dengan 

berbagai macam hashtag sebagai salah satu ciri khas dari Nebengers. 

Putri Sentanu, Founder Komunitas Nebngers menyatakan bahwa 

media sosial akhirnya tidak hanya menjadi tempat mengeluh kemacetan dan 

pelayanan transportasi yang buruk, tetapi juga memberikan ruang untuk solusi 

dari masalah tersebut (Sumber: http://dailysocial.net/post/komunitas-nebengers-

umumkan-aplikasi-mobile, diakses pada 22 Mei 2014 pukul 18:00). 

Nebengers membuktikan eksistensinya di dalam dunia nyata dan 

juga media sosial dengan menunjukan peningkatan data statistik yang cukup 

signifikan. Komunitas Nebengers saat ini telah menyebar hingga luar jabodetabek, 

yakni Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Lampung. Di samping itu, terjadi 
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peningkatan followers Nebengers secara drastis yang awalnya hanya tiga ribu 

followers, sekarang mengalami peningkatan hingga enam puluh ribu followers. 

 

Gambar 1.1 Data Statistik Komunitas Nebengers 

 

Penggunaan media sosial sebagai salah satu saluran dalam proses 

komunikasi kini makin banyak dicermati oleh para lembaga atau perusahaan. 

Dalam buku Social Media Nation: 15 Inspirasi Berjejaring Sosial, dipaparkan 

bahwa dewasa ini kita benar-benar tidak bisa dijauhkan dari media sosial 

(Napitupulu, 2013:200-201). 

Selain itu, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menjalin 

hubungan di dunia nyata, untuk merencakan aktivitas bersama teman-teman. 

Media sosial juga dapat menciptakan peluang bertemu teman baru, dan menjaga 

hubungan dengan teman yang tidak begitu dekat dengan kita. Faktor inilah yang 

menjadi manfaat positif bagi aktivitas yang dijalankan oleh Komunitas 

Nebengers. 

Seiring berkembangnya aktivitas yang dilakukan oleh Nebengers, 

media sosial tidak hanya dimanfaatkan oleh Nebengers sebagai media komunikasi 
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dengan sesama anggota, tetapi juga dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan PR 

yang dijalankan oleh PR dari Komunitas Nebengers. 

Menurut Prita Kemal Gani, Director of London School of Public 

Relations, Media sosial menjadi kekuatan baru dalam mendukung kegiatan PR. 

Sebagai sarana tempat berkomunikasi, media sosial memiliki karakteristik dan 

sifat yang berbeda dengan jenis media  konvensional. Fenomena kehadiran media 

sosial, membuat para praktisi PR memiliki banyak pilihan media untuk menyapa 

para stakeholdersnya (Sumber: http://www.lspr.edu/pritakemalgani/media-sosial-

bagi-humas/, diakses pada 12 Maret 2014 pukul 18:50). 

Mempertegas penggunaan media sosial bagi kegiatan PR, dalam 

artikel Five Best Practices for Nonprofit PR Programs, dipaparkan bahwa media 

sosial dapat digunakan oleh PR nonprofit untuk menarik dan mengajak target 

audience dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi/yayasan/komunitas 

nonprofit (Sumber: http://www.mediabistro.com/prnewser/five-best-practices-for-

nonprofit-pr-programs_b38985, diakses pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 15:00). 

Media sosial juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat 

mendukung kegiatan cyber PR yang dijalankan oleh organisasi atau komunitas 

nonprofit, diantaranya komunikasi dua arah yang merupakan tujuan utama dari 

PR, karena melalui komunikasi dua arah, PR dapat membangun hubungan yang 

kuat dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan secara intens melalui 

media offline atau konvensional (Onggo,2004:4-6). 

Selain itu, media sosial juga dapat membantu PR dalam melakukan 

engagement, karena dengan adanya media sosial sebagai alat dari cyber PR, 
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organisasi atau komunitas nonprofit dapat melakukan hubungan yang interaktif 

dengan para stakeholdernya. 

Diperlukan kreatifitas yang tinggi untuk memenuhi visi dan misi 

komunitas nonprofit seperti Nebengers yang memiliki keterbatasan data dalam 

menjalankan kegiatan PR. Untuk itulah, media sosial dengan berbagai 

keunggulannya menjadi “senjata” bagi Nebengers untuk menjalankan kegiatan 

tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait dengan pemanfaatan media sosial dalam kegiatan PR Komunitas 

Nebengers. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemanfaatan Media 

Sosial dalam Kegiatan PR Komunitas Nebengers?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan media sosial dalam kegiatan public relations Komunitas Nebengers. 
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1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian 

komunikasi mengenai kegiatan public relations yang 

dijalankan oleh lembaga atau komunitas berbasis nonprofit. 

 

1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

komunitas dan organisasi nonprofit dalam memanfaatkan 

media sosial, sebagai salah satu terobosan untuk 

mendukung berbagai aktivitas cyber PR  
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