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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Richard D. Waters (Department of Communication), Emily Burnett 

(School of Public and International Affairs), Anna Lamn, dan Jessica Lucas dari 

North Carolina University melakukan sebuah studi mengenai penggunaan media 

sosial Facebook pada organisasi nonprofit. Penelitian tersebut terangkum dalam 

sebuah artikel ilmiah berjudul “Engaging stakeholders through social 

networking: How nonprofit organizations are Using Facebook”. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Waters, Burnett, Lamn 

dan Lucas ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi nonprofit 

menggunakan Facebook untuk mengajak pemangku kepentingan (stakeholder) 

mereka dan memelihara perkembangan hubungan dengan organisasi tersebut. 

Dalam penelitian ini, dipaparkan bahwa dengan hadirnya situs 

jejaring sosial seperti MySpace dan Facebook, memungkinkan organisasi untuk 

membuat profil dan menjadi anggota aktif. Dalam hal ini, organisasi telah mulai 

menggabungkan strategi ini ke dalam program public relations (PR) yang 

dijalankan oleh mereka. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, 

dengan melibatkan sampel penelitian dari organisasi nonprofit, diantaranya 34 

organisasi seni dan kemanusiaan, 50 organisasi pendidikan, 47 organisasi 
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kesehatan, 39 orgasisasi pelayanan manusia (human services), 89 organisasi 

publik atau sosial, 16 organisasi keagamaan. 

Dalam penelitian ini, Christ (2005) memperkirakan bahwa situs 

jejaring sosial akan memaksa para praktisi PR untuk memikirkan kembali cara 

mereka mengembangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan mereka. 

Praktisi telah menjelajahi elemen interaktif jaringan sosial dan mendapat manfaat 

bagi organisasi tersebut. 

Studi ini menemukan bahwa meskipun organisasi nonprofit yang 

terbuka dan transparan dengan profil Facebook mereka, mereka tidak 

menggunakan situs tersebut secara maksimal untuk menginformasikan kepada 

orang lain dan membuat mereka terlibat dengan kegiatan organisasi. 

Hasil yang tertera di atas didasarkan pada 275 organisasi nonprofit 

yang diperiksa dalam penelitian tersebut. Sampel juga terdiri dari organisasi-

organisasi di Amerika Serikat, yang memungkinkan perbedaan dengan 

penggunaan media sosial di Negara-negara lain, di luar Amerika Serikat. Selain 

itu, penelitian ini hanya meneliti Facebook dan tidak meneliti situs jejaring sosial 

populer lainnya, seperti MySpace, Bebo, Hi5, Friendster. 

Tidak jauh berbeda dengan Waters, Burnett, Lamn dan Lucas, 

Kristin Ann Kenney dari California Polytechnic State University mengamati 

penggunaan media sosial dalam organisasi nonprofit. Penelitian ini diulas dalam 

sebuah karya ilmiah dengan judul “Nonprofit Organizations and Social Media: 

Streamlining Communications to Build and Maintain Relationships”. 
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Dalam penelitian ini, Kenney menyebutkan bahwa terdapat 

kebutuhan penyediaan platform online yang komprehensif yang dirancang khusus 

untuk organisasi nonprofit. 

Platform ini dapat memberikan metode untuk organisasi nonprofit 

dalam mengkonsolidasikan informasi mereka, mengintegrasikan media sosial 

yang ada, memfasilitasi berbagi informasi, dan merampingkan pesan mereka 

untuk menciptakan komunikasi yang lebih ringkas dan efektif. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar pengguna 

internet di luar sana, bersedia tidak hanya untuk mendukung isu yang mereka 

percayai, tapi menyebarkan berita tentang hal tersebut dan membantu merekrut 

lebih banyak pendukung. 

Menghubungkan kelompok-kelompok ini sangat penting untuk 

kesuksesan sebuah organisasi nonprofit. Sebuah platform online yang 

didedikasikan khusus dirancang untuk membangun, memonitor, dan memelihara 

hubungan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan bantuan media 

sosial. 

Penelitian yang menjadi referensi berikutnya adalah karya ilmiah 

yang ditulis oleh Swiny Adestika, mahasiswi Universitas Indonesia. Penelitian 

yang diangkat mengambil judul  “Pengaruh Social Network Media Sebagai 

Salah  Satu Media Komunikasi Cyber PR Terdahap Pembentukan Sikap 

Khalayak Pada Organisasi Nonprofit”. 

Latar belakang penelitian ini adalah menganalisis peran PR Dilts 

Foundation, yang menggunakan social network media melalui situs Facebook dan 
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Friendster sebagai media komunikasi utama. Saluran ini dipakai untuk penyebaran 

misi organisasi serta upaya menjaring relawan dan donatur. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat 

eksplanatif. Hasilnya, SNM Facebook dan Friendster memiliki pengaruh, baik 

secara terpisah maupun bersama, terhadap pembentukan sikap khalayaknya pada 

aspek kognitif, afektif, dan konatif. Sehingga humas Dilts telah menjalankan 

fungsi PR untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Konsep 

Utama 

Tujuan Metodologi Hasil Penelitian 

 

1 

 

Engaging 

stakeholders 

through 

social 

networking: 

How 

nonprofit 

organization

s are 

Using 

Facebook 

 

(Richard D. 

Waters, 

Emily 

Burnett, 

Anna Lamn, 

dan Jessica 

Lucas, North 

Carolina 

State 

University) 

 

 

 

 

Jaringan 

sosial, 

Media 

sosial, dan 

Organisasi 

nonprofit. 

 

 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

organisasi 

nonprofit 

menggunakan 

facebook 

untuk 

mengajak 

stakeholder 

mereka dan 

memelihara 

perkembanga

n hubungan 

dengan 

organisasi 

tersebut. 

 

Pendekatan 

kuantitatif 

Studi ini menemukan 

bahwa meskipun 

organisasi nonprofit 

yang terbuka dan 

transparan dengan 

profil Facebook 

mereka, mereka tidak 

menggunakan situs 

untuk potensi penuh 

mereka untuk 

menginformasikan 

orang lain dan 

membuat mereka 

terlibat dengan 

kegiatan organisasi. 
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2 

 

Nonprofit 

Organization

s and Social 

Media: 

Streamlining 

Communicati

ons to Build 

and Maintain 

Relationships 

 

(Kristin Ann 

Kenney, 

Journalism 

Department, 

California 

Polytechnic 

State 

University) 

 

 

Media 

sosial, 

Organisasi 

nonprofit, 

dan 

Integrated 

Online 

Platforms 

 

Untuk 

mengetahui 

peran media 

sosial dalam 

organisasi 

nonprofit, 

terkait dengan 

membangun 

dan menjaga 

hubungan 

 

Pendekatan 

kuantitatif 

 

Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa 

Pengguna internet di 

luar sana, dan untuk 

sebagian besar, 

mereka bersedia tidak 

hanya untuk 

mendukung isu yang 

mereka percayai, tapi 

menyebarkan berita 

tentang mereka dan 

merekrut lebih banyak 

pendukung. 

Menghubungkan 

kelompok-kelompok 

ini sangat penting 

untuk kesuksesan 

sebuah organisasi 

nonprofit. Sebuah 

platform online yang 

didedikasikan khusus 

dirancang untuk 

membangun, 

memonitor, dan 

memelihara hubungan 

dapat mengisi 

kekosongan yang 

ditinggalkan oleh arus 

alat media sosial. 

 

3 

 

Pengaruh 

Social 

Network 

Media 

Sebagai 

Salah  Satu 

Media 

Komunikasi 

Cyber PR 

Terdahap 

Pembentukan 

Sikap 

Khalayak 

Pada 

Organisasi 

 

Humas,Or

ganisasi 

Nonprofit,

Cyber PR, 

dan Sikap 

 

Untuk 

mengetahui 

sikap dari 

aspek 

kognitif, 

afektif, dan 

konati yang 

terbentuk dari 

para anggota 

dalam akun 

Dilts di social 

network 

media, 

terhadap 

program dan 

 

Pendekatan 

kuantitatif 

 

SNM Facebook dan 

Friendster memiliki 

pengaruh, baik secara 

terpisah maupun 

bersama, terhadap 

pembentukan sikap 

khalayaknya pada 

aspek kognitif, afektif, 

dan konatif. Sehingga 

humas Dilts telah 

menjalankan fungsi 

PR untuk mengubah 

sikap dan perbuatan 

masyarakat secara 

langsung. 
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Nonprofit 

 

(Swiny 

Adestika, 

Universitas 

Indonesia) 

kegiatan yang 

dilakukan 

 

2.1.1  Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian 

Terkait 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti dengan penelitian 

terkait. Pertama adalah perbandingan antara penelitian milik Richard 

D. Waters (Department of Communication), Emily Burnett (School 

of Public and International Affairs), Anna Lamn, dan Jessica Lucas 

dari North Carolina University, dengan penelitian milik peneliti. 

Waters dan Tim melakukan sebuah studi mengenai 

penggunaan media sosial Facebook pada organisasi nonprofit dengan 

judul “Engaging stakeholders through social networking: How 

nonprofit organizations are Using Facebook”. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Waters dan Tim, 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tujuan 

dan penedekatan penelitian yang digunakan. Waters dan Tim, 

melalui studinya, memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana 

organisasi nonprofit menggunakan Facebook untuk mengajak 

pemangku kepentingan (stakeholder) mereka dan memelihara 

perkembangan hubungan dengan organisasi tersebut. 
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Sedangkan peneliti lebih fokus pada menggambarkan 

pemanfaatan media sosial dalam kegiatan PR nonprofit. Titik 

perbedaan terletak pada kegiatan PR. 

Selain itu, Waters dan Tim menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif, yang berarti bahwa kedalaman data tidak 

penting dalam penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti memmfokuskan pada kedalaman data dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Kedua, perbandingan penelitian milik Kristin Ann Kenney 

dari California Polytechnic State University  yang berjudul 

“Nonprofit Organizations and Social Media: Streamlining 

Communications to Build and Maintain Relationships” dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan, yakni 

Kenney menggunakan kuantitatif yang berarti lebih ingin melihat 

kuantitas dari data yang didapatkan untuk mencapai suatu hasil, 

sedangkan penelitin menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

melihat kedalaman dari data untuk menyimpulkan sebuah hasil. 

Ketiga, perbandingan penelitian milik Swiny Adestika, 

mahasiswi Universitas Indonesia, dengan judul  “Pengaruh Social 

Network Media Sebagai Salah  Satu Media Komunikasi Cyber PR 

Terdahap Pembentukan Sikap Khalayak Pada Organisasi 

Nonprofit”. 
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Perbedaan terletak pada tujuan dan juga pendekatan 

penelitian yang digunakan. penelitian terdahulu lebih cenderung 

fokus kepada aspek sikap yang mencakup kognitif, afektif dan 

konatif yang terbentuk dari para anggota dalam akun Dilts di social 

network media, terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus terhadap 

pemanfaatan media sosial dalam kegiatan PR nonprofit Komunitas 

Nebenger, yang tidak membahas aspek sikap khalayak. 

Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

2.2 Public Relations 

Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam buku Effective Public 

Relations (New Jersey: Pretince Inc. Englewood Cliffs, 1982), mengatakan 

(Ruslan,2008:6-7): 

“Public Relations merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap 

publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang 

atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan 

melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, 

pemahaman, dan dukungan dari publiknya”. 

 

Dalam praktiknya sehari-hari, public relations memiliki tujuan 

sebagai berikut (Kriyantono,2008:7): 

1. Menciptakan pemahaman publik. 

2. Membangun citra organisasi. 
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3. Membangun opini publik yang berkesan mengenai organisasi, serta 

membentuk goodwill dan kerjasama. 

 

Public relations juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi tersebut 

dijabarkan dalam Kriyantono (2008) sebagai berikut: 

1. Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan 

publiknya. 

2. Melayani kepentingan publik dengan baik. 

3. Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik 

 

Seorang PR memiliki berbagai macam kegiatan yang dilakukan 

sehari-hari di tempat kerjanya. Cutlip, Center & Broom membuat kategori berisi 

ringkasan kegiatan yang dilakukan spesialis public relations (PR) di tempat kerja, 

diantaranya (Cutlip,2006:34-35): 

1. Menulis dan mengedit 

Membuat press release dan feature untuk pemangku kepentingan, 

korespondensi, pesan pada website dan pesan media online lainnya, 

laporan tahunan dan pemegang saham, pidato, brosur, film dan skrip slide 

show, artikel perdagangan, iklan konstitusional, materi pendukung teknis 

lainnya. 
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2. Hubungan media dan penempatan media 

Mengontak media, penulis freelance, dan publikasi perdagangan agar 

mereka memublikasikan atau menyiarkan berita dan feature tentang 

organisasi itu sendiri atau oleh orang lain. Merespon permintaan informasi 

oleh media, melakukan verifikasi berita, dan membuka akses ke sumber 

otoritas. 

3. Riset 

Mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang muncul, 

iklim politik, dan peraturan perundangan, liputan media, opini kelompok 

kepentingan dan pandangan lain berkenaan dengan stakeholder organisasi. 

Mencari database di internet, jasa online, dan data pemerintah elektronik. 

Mendesain program riset, survey dan menyewa perusahaan riset. 

Mathos (2012) memaparkan bahwa mengawasi publik yang membicarakan 

tentang perusahaan melalui Twitter merupakan pilihan yang tepat dari 

berbagai jenis media sosial yang ada. Melalui Twitter, perusahaan 

dimudahkan untuk mengikuti jejak percakapan mengenai perusahaan, 

program, kampanye. 

Melihat apa yang diucapkan publik, membantu perusahaan untuk 

memahami opini publik, tren dan isu yang muncul yang berkaitan dengan 

perusahaan tersebut. Hal ini juga dapat menunjang penyampaian misi 

perusahaan. 
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4. Manajemen dan administrasi 

Pemograman dan perencanaan dengan bekerja sama dengan manajer lain, 

menentukan kebutuhan, menentukan prioritas, mendefinisikan publik, 

setting dan tujuan, strategi dan taktik, menata personel, anggaran dan 

jadwal program. 

5. Konseling 

Memberi saran kepada manajemen tentang masalah sosial, politik, dan 

peraturan. Berkonsultasi dengan manajemen tentang cara mengatasi krisis, 

bekerja sama dengan pengambil keputusan untuk menyusun strategi 

mengelola isu-isu sensitif dan kritis. 

6. Acara special 

Mengatur dan mengelola konferensi pers, lomba-lomba, konvensi, open 

house, pemotongan pita dan grand opening, ulang tahun, pengumpulan 

dana, mengunjungi tokoh terkemuka, program penghargaan dan lainnya. 

7. Pidato 

Tampil di depan kelompok, melatih orang untuk berpidato, mengelola juru 

bicara. 

8. Produksi 

Membuat saluran komunikasi seperti multimedia, seni, tipografi, fotografi, 

tata letak, computer desktop publishing, perekaman audiovisual. 

9. Training 

Mengadakan pelatihan untuk publik internal maupun eksternal. 
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10. Kontak 

Sebagai penghubung dan mediator antara perusahaan dengan publiknya 

dan sebaliknya. 

 

2.3 Public Relations dalam Organisasi Nonprofit 

Di sebagian besar lembaga nonprofit, seorang PR memiliki tujuan 

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. 

 

Meskipun tujuan-tujuan yang telah dijabarkan di atas merupakan hal 

yang sangat umum bagi sebuah organisasi nonprofit, taktik PR bisa saja berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan organisasi nonprofit tersebut. 
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Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan PR 

nonprofit, diantaranya (Lattimore,2007:331-332): 

1. Fokus terhadap misi organisasi 

Seperti organisasi lainnya, sebuah orgnisasi nonprofit harus meninjau 

kembali misi organisasinya dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa 

mereka memenuhi tujuan dari organisasi, dan fokus terhadap misi 

utamanya. 

2. PR internal yang kuat 

Dan Barber, seorang eksekutif Fleishman-Hillard mengatakan sebuah 

filosofi PR yang berbunyi: 

“All great external public relations begins with great internal 

public relations.” 

 

Filosofi tersebut berarti bahwa setiap  PR eksternal yang baik, selalu 

diawali dengan PR internal yang baik pula. Mendapatkan dukungan dari 

internal organisasi merupakan hal yang sangat penting, untuk 

menambahkan kekuatan pada hubungan yang sifatnya lebih eksternal. 

3. Partisipasi aktif dari anggota 

Partisipasi aktif dari anggota merupakan hal terpenting untuk 

mempertahankan organisasi nonprofit bersamaan dengan misinya. 

4. Pembentukan pesan yang ringkas dan sederhana 

Organisasi nonprofit memiliki satu ide yang fokus atas misi tertentu yang 

dijalankannya. Pesan sederhana yang terbaik adalah dengan membentuk 

pesan ringkas yang mendukung dan menggambarkan tujuan dan misi dari 

organisasi tersebut. 
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2.4 New Media 

New media atau media baru disebut juga sebagai media digital. 

Media digital merupakan media yang memili konten dalam bentuk gabungan data, 

teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang tersimpan dalam format digital, yang 

kemudian disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit 

dan sistem transmisi gelomang mikro (Flew,2008:2-3). 

Menurut Flew, media baru atau bentuk informasi digital sejenis, 

memiliki lima karakteristik, diantaranya: 

1. Manipulable 

Informasi dalam bentuk digital mudah diubah dan diadaptasi dalam 

pelbagai bentuk, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan. 

2. Networkable 

Informasi digital dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus-menerus oleh 

sejumlah besar penggunan diseluruh dunia 

3. Dense 

Informasi digital berukuran besar dapat disimpan di ruang penyimpanan 

kecil atau penyedia layanan jaringan 

4. Compressible 

Ukuran informasi digital yang diperoleh dari jaringan manapun dapat 

diperkecil melalui proses kompres dan dapat dikembalikan saat 

dibutuhkan 
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5. Impartial 

Informasi digital yang disebarkan melalui jaringan bentuknya sama 

dengan yang direpresentasikan dan digunakan oleh pemilik atau 

penciptanya. 

 

2.5 Cyber Public Relations 

Cyber PR merupakan sebuah inisiatif public relations yang 

memanfaatkan internet sebagai sarana publisitas (Onggo,2004:1). 

Dalam PR offline kita digantungkan pada seorang perantara yang 

disebut dalam menyampaikan pesan-pesan  organisasi untuk ditayangkan di media 

cetak (Koran,majalah) demi membangun citra perusahaan. 

Dengan hadirnya Cyber PR, seorang PR dapat melewati batas 

penghalang ini dan langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada target 

publik, serta memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya, seperti (Onggo,2004:4-

6): 

1. Komunikasi konstan 

Internet dapat dimanfaatkan setiap saat, dengan potensi target publik 

seluruh dunia. 

2. Respon yang cepat 

Internet memungkinkan respon secara tepat dan serta merta semua 

permasalahan dan pertanyaan dari para prospek dan pelanggan. 

3. Pasar Global 
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Internet telah menutup jurang pemisah geografis setelah anda terhubung ke 

dunia online. 

4. Interaktif 

Sangat interaktifnya internet membuat anda dapat memperoleh feedback 

dari pelanggan atau pengunjung situs web anda.  

5. Komunikasi Dua Arah 

Komunikasi antara organisasi anda dan publik merupakan tujuan utama 

aktivitas Cyber PR karena aktivitas ini akan membantu anda dalam 

membangun hubungan yang kuat dan saling bermanfaat yang tidak dapat 

dilakuka langsung oleh media offline. 

6. Hemat 

PR dalam dunia fisik dianggap lebih dapat mempengaruhi tanggapan dan 

respon pasar. Pengeluarannya pun lebih hemat disbanding pengeluaran 

iklan. Cyber PR dapat membuat organisasi menjadi lebih hemat mengingat 

Cyber PR tidak membutuhkan stationery atau biaya cetak. Semakin 

murahnya biaya internet akan membuat biaya Cyber PR menjadi semakin 

terjangkau. 

 

2.6 Media Sosial dan Pemanfaatannya 

Media sosial adalah seperangkat alat (dan penggunanya) yang 

memfasilitasi hubungan online dan penyebaran informasi melalui fasilitas internet 

(Golden, 2011:3). 
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Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), Media sosial adalah kelompok 

aplikasi dengan basis internet yang memiliki fondasi teknologi web 2.0, sehingga 

memungkinkan adanya penciptaan dan pertukaran user-generated content. 

Zarella (2010) melakukan pembagian media sosial ke dalam delapan 

klasifikasi, diantaranya: 

 

1. Blog 

Blog merupakan sistem manajemen konten yang memudahkan 

penggunanya untuk mempublikasikan materi tulisan atau artikel pendek. 

Blog mempunyai karakteristik seperti buku harian. Contoh blog: 

Wordpress, LiveJournal, dan Blogger. 

2. Mikroblog 

Mikroblog adalah sebuah bentuk blog yang karakter tulisannya lebih 

terbatas dan praktis. Contohnya adalah Twitter, yang hanya dapat 

menghasilkan 140 karakter dalam setiap tweet. 

3. Jejaring sosial 

Jejaring sosial merupakan situs web yang menjadi wadah orang-orang 

untuk saling berkoneksi dengan teman-teman mereka, baik yang dikenal 

dalam keseharian, maupun teman virtual. Contoh: Friendster, Facebook, 

MySpace, LinkedIn. 
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4. Situs media-sharing 

Situs media-sharing memungkinkan pengguna untuk membuat dan 

mengunduh konten dalam bentuk multimedia (user generated content). 

Contoh: Youtube. 

5. Social news dan social bookmark 

Social news site merupakan situs web yang memungkinkan penggunanya 

untuk melakukan pengumpulan dan melakukan voting dari berbagai 

website yang telah dihubungkan ke dalam social news site tersebut. 

Contoh: Digg. 

Social bookmark hampir mirip dengan social news site, namun 

perbedaannya terletak pada kemungkinan pengguna untuk mengoleksi dan 

menyimpan link yang mereka temukan untuk suatu saat dikunjungi 

kembali. Contoh: Pinterest. 

6. Situs rating dan review 

Situs rating dan review memungkinkan penggunanya untuk membuat 

penilaian atas suatu produk, jasa, maupun brand online. Pemilik dapat 

merespon pengguna apabila ada informasi yang perlu diperbaiki. Situs ini 

juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi seseorang sebelum 

menentukan pilihan untuk membeli produk atau memakai jasa tertentu. 

Contoh: TripAdvisor, CitySearch. 
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7. Forum 

Forum merupakan sebuah tempat diskusi yang menjadi wadah bagi 

penggunanya untuk membincangkan sebuah topic tertentu bersama 

pengguna lainnya. Contoh: Kaskus, 4chan, Bersosial.com. 

8. Dunia virtual 

Dunia virtual terbagi dalam dua bentuk (Kaplan dan Hanlein: 2010), 

diantaranya: virtual game worlds dan virtual social worlds. Virtual worlds 

merupakan platform layaknya sebuah lingkungan tiga dimensi yang 

memungkinkan penggunanya muncul dalam bentuk avatar pribadi dan 

berinterkasi satu sama lain. Contoh: Second Life 

Virtual game worlds menghendaki pengguna mereka untuk bertindak 

sesuai dengan aturan dalam konteks multiplayer online role-playing game. 

Contoh: World of Warcraft. 

 

2.6.1 Peran Media Sosial bagi Organisasi 

Media sosial dapat membantu penggunanya, yang terwujud 

dalam keterlibatan dua orang atau lebih dalam percakapan online. 

Terdapat lima bidang utama yang dikemukakan oleh Golden (2011), 

yang menjadi peran media sosial, baik secara individual maupun bagi 

Organisasi, diantaranya: 

1. Membangun citra dan kredibilitas. 

Media sosial dapat membantu organisasi untuk membangun 

atau memperkuat citra dan kredibilitas organisasi. 
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Golden (2011:9) menjelaskan bahwa kredibilitas dapat 

dibentuk melalui konten dan percakapan yang terbentuk di 

dalam media sosial. Kredibilitas yang dimaksud terwujud 

dengan melakukan penyebaran konten, yang melibatkan konten 

yang ditulis secara pribadi atau mempublikasikan kumpulan 

konten atau tulisan orang lain. 

Menurut Golden (2011:9), terdapat tiga hal yang dapat 

dilakukan sebagai upaya untuk menyampaikan kredibilitas, 

yakni dengan menunjukan: 

a. Cumulative knowledge 

Cumulative knowledge terbentuk berdasarkan kejadian yang 

sudah terjadi sebelumnya. 

b. Exceptional service skills 

Exceptional service skills mencakup komunikasi yang jelas, 

aksesibilitas, respon, dan sikap yang positif. 

c. Critical thinking ability 

Critical thinking ability merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan dua ide atau lebih dan menarik 

kesimpulan 

2. Identifikasi dan konversi. 

Melalui media sosial, organisasi dapat memberikan akses 

kepada khalayak untuk dapat berinteraksi secara langsung 

dengan organisasi tersebut. 
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3. Membentuk jaringan. 

Dengan hadirnya media sosial, organisasi dapat mempererat 

hubungan dengan stakeholder nya dengan berinteraksi secara 

terus menerus melalui media sosial. Selain itu,  organisasi juga 

dapat membentuk hubungan baru dengan khalayak lainnya 

yang belum terlibat secara langsung dengan organisasi. 

4. Merekrut orang. 

Organisasi nonprofit dapat memanfaatkan media sosial untuk 

meraih pendukung baru dengan kekuatan media sosial. 

5. Customer relations, service, dan meningkatkan perbincangan 

atas merek atau organisasi bersangkutan. 

Melalui media sosial, organisasi dapat memantau percakapan 

mengenai organisasi tersebut secara berlanjut. Media sosial 

juga memungkinkan untuk merespon dengan cepat pertanyaan 

dan keinginan dari stakeholder yang merupakan bagian dari 

servis organisasi, serta wujud customer relations. 

 

2.6.2 Pemanfaatan Twitter dalam Organisasi 

Twitter adalah layanan mikroblog jejaring sosial gratis 

yang memungkinkan anggota terdaftar untuk menyiarkan tulisan 

pendek yang disebut tweets. Anggota Twitter dapat membuat tweet 

dan mengikuti atau follow tweet pengguna lain dengan menggunakan 

berbagai platform dan perangkat. Tweet dan balasan atas tweet dapat 
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dikirim melalui pesan teks ponsel, desktop atau dengan mem-posting 

di website Twitter.com         

(http://whatis.techtarget.com/definition/Twitter, diakses pada tanggal 

25 Maret 2014, pukul 18:00). 

Twitter memiliki terminologi penting dan juga nuansa yang 

harus dipahami oleh penggunanya, diantaranya (Golden,2011:192-

195): 

1. RTs (Retweets) 

RT, dua karakter pertama dalam posting, menunjukan bahwa 

konten yang tertulis setelah karakter RT telah disiarkan ulang 

oleh orang lain (retweeted). RT adalah alat yang sangat kuat 

jika menggunakan Twitter untuk melakukan pengembangan 

usaha atau bagi organisasi. 

2. @Replies 

Dalam akun Twitter, ketika pengguna mengetik karakter "@" 

dan diikuti dengan nama Twitter seseorang tersebut, maka 

pengguna telah melakukan dua hal: (1) menyambungkan secara 

otomatis  ke halaman Twitter pengguna tersebut) dan (2) tweet 

akan muncul dalam daftar @NAMA orang yang dimention di 

sidebar kanan orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan 

@reply. 
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3. #Hashtag 

Hashtags sering digunakan dalam percakapan Twitter untuk 

mengisolasi dan mengarahkan tema diskusi. Di antara Trending 

Topics Anda akan sering menemukan kata-kata atau singkatan 

yang termuat dalam daftar hashtag. Ini adalah cara pengguna 

berbagi informasi tentang topik yang diberikan. Hashtags 

adalah alat dalam Twitter yang penting dan mendukung 

penyebaran  berita atau informasi. 

Twitter selain sebagai salah satu aplikasi media sosial, 

ternyata juga bermanfaat untuk mempromosikan sebuah acara atau 

kampanye yang dijalankan sebuah organisasi (Mathos, 2012:51-52). 

Terdapat beberapa strategi dalam merancang sebuah 

rencana pemasaran, salah satunya dengan memanfaatkan hashtag. 

Hashtag dibentuk sebagai upaya untuk mempromosikan suatu acara 

atau kampanye. Hashtag dengan nama yang menarik dapat menarik 

atensi audiens secara lebih luas. 

Menurut Holy Ross, direktur eksekutif NTE, organisasi 

memiliki tiga tujuan utama dalam menggunakan hashtag: 

a. Membuat aliran informasi secara real-time dalam sebuah acara 

atau kampanye 

b. Menggunakan hashtag untuk membangun rasa kebersamaan di 

antara para pengguna 
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c. Menggunakan hashtag untuk mengetahui audiens yang 

membincangkan kampanye atau acara yang dilaksanakan 

Hashtag pada Twitter dapat mengarahkan percakapan ke 

dalam sebuah tema tertentu, sesuai dengan tujuan organisasi. 

Hashtag sangat efektif dalam mengatur percakapan dan bertemu 

dengan pengguna Twitter lainnya  (Mathos, 2012: 110). 

 

2.6.3 Pemanfaatan Facebook dalam Organisasi 

Facebook adalah situs jejaring sosial gratis populer yang 

memungkinkan pengguna terdaftar untuk membuat profil, upload 

foto dan video, mengirim pesan dan tetap berhubungan dengan 

teman-teman, keluarga dan kolega. Situs, yang tersedia dalam 37 

bahasa yang berbeda, termasuk fitur umum antara lain: 

a. Marketplace: memungkinkan anggota untuk mengirim, 

membaca dan menanggapi iklan baris. 

b. Groups: memungkinkan anggota yang memiliki kepentingan 

bersama untuk menemukan satu sama lain dan berinteraksi. 

c. Events: memungkinkan anggota untuk mempublikasikan 

sebuah acara, mengundang para tamu dan melacak yang 

berencana untuk hadir. 

d. Pages: memungkinkan anggota untuk membuat dan 

mempromosikan halaman publik dibangun yang di sekitar 

topik tertentu. 
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e. Presence technology: memungkinkan anggota untuk melihat 

kontak yang sedang online dan chatting 

(http://whatis.techtarget.com/definition/Facebook). 

 

Menjadikan Facebook sebagai situs resmi organisasi, 

memberikan kemungkinan untuk melibatkan organisasi dengan 

Facebook pengguna lainnya, baik secara individu maupun kelompok. 

Hal ini dapat bermanfaat untuk meraih pendukung baru, serta 

membangun hubungan yang lebih dekat (afinitas) (Mathos,2012:93-

94). 

Sebagai sebuah kelompok dengan basis nonprofit, membuat 

post dan memberi komen pada halaman Facebook organisasi yang 

kita naungi dapat menjadi sebuah strategi engagement, karena 

memungkinkan organisasi untuk dapat berhubungan langsung 

dengan para pendukungnya (Mathos,2012:93-94). 

Selain itu, Facebook juga memiliki keunggulan lainnya, 

salah satunya sebagai wadah bagi organisasi untuk melakukan 

engagement, melalui komunikasi dua arah dengan stakeholder secara 

aktif (Mathos,2012:95-96). 

Engagement melalui media sosial merupakan salah satu 

cara terbaik untuk mengarahkan pendukung kepada misi lembaga 

atau komunitas nonprofit yang dinaungi. Setiap aksi yang dilakukan 

oleh pendukung atas nama lembaga atau komunitas secara tidak 
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langsung mendorong mereka untuk menjadi lifelong supporter 

(Mathos, 2012:85). 

Engagement ini berkaitan dengan cara sebuah organisasi 

dalam mengarahkan pendukungnya untuk melaksanakan misi sesuai 

tujuan organisasi tersebut, dan terkadang hal tersebut dapat 

diwujudkan dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dalam 

halaman Facebook organisasi tersebut. Hal tersebut merupakan 

sebuah wujud komunikasi dua arah. 

Hal ini dapat dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan 

kepemilikan pendukung terhadap organisasi, dengan feedback yang 

mereka berikan untuk masa depan organisasi. 

 

2.7 Komunitas 

Dalton et al (2007) menyatakan komunitas sebagai wadah dimana 

ide individu-individu muncul bersama-sama di dalam beberapa kegiatan atau 

usaha bersama maupun hanya karena adanya kedekatan secara geografis. 

Pengertian komunitas mengacu pada sekumpulan orang yang saling 

berbagi perhatian, masalah, atau kegemaran terhadap suatu topik dan 

memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi 

secara terus menerus (Wenger, 2004). 
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2.7.1 Komponen Komunitas 

Menurut Crow dan Allan (1994), komunitas dapat terbagi 

menjadi 3 komponen:  

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat 

Wilayah atau tempat sebuah komunitas 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 sama. 

3. Berdasarkan Komuni  

Komuni dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung 

komunitas itu sendiri. 

 

2.7.2 Bentuk-bentuk Komunitas 

Menurut Wenger (2002), Komunitas mempunyai berbagai 

macam bentuk dan karakteristik, diantaranya:  

1. Besar atau Kecil 

Terdapat komunitas yang terdiri dari beberapa anggota saja 

atau bahkan anggota dengan jumlah yang besar. Besar atau 

kecilnya anggota tidak menjadi masalah, meskipun demikian 

komunitas yang mempunyai banyak anggota biasanya dibagi 

menjadi sub divisi berdasarkan wilayah atau sub topik tertentu. 
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2. Berumur Panjang atau Berumur Pendek  

Perkembangan sebuah komunitas memerlukan waktu yang 

lama, sedangkan jangka waktu eksis sebuah komunitas sangat 

beragam. Terdapat beberapa komunitas yang tetap bertahan 

dalam waktu puluhan tahun, tetapi ada pula komunitas yang 

berumur pendek. 

3. Terpusat atau Tersebar  

Mayoritas sebuah komunitas berawal dari sekelompok orang 

yang bekerja di tempat yang sama atau tempat tinggal yang 

berdekatan. Mereka saling berinteraksi secara tetap dan bahkan 

ada beberapa komunitas yang tersebar di beberapa wilayah.  

4. Homogen atau Heterogen  

Beberapa komunitas berasal dari latar belakang yang sama, 

atau ada yang terdiri dari latar belakang yang berbeda. 

5. Spontan atau Disengaja  

Anggota secara spontan bergabung karena kebutuhan berbagi 

informasi dan membutuhkan rekan yang mempunyai minat 

yang sama. Pada beberapa kasus, terdapat komunitas yang 

secara sengaja didirikan untuk mengaspirasikan kebutuhan 

anggota. Komunitas yang didirikan secara spontan atau 

disengaja tidak menentukan formal atau tidaknya sebuah 

komunitas. 
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2.7.3 Komunitas Nonprofit 

Pada dasarnya komunitas dan organisasi memiliki 

perbedaan. Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa organisasi 

adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan 

sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi, serta bekerja 

atas dasar yang realtif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. 

Berbeda halnya dengan komunitas, komunitas adalah 

sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang 

seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat 

antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan 

minat atau nilai. 

Perbedaan organisasi dan komunitas yang paling mendasar 

terletak pada keterikatan. Dalam organisasi, terdapat pembagian 

kerja yang mengikat anggota di dalamnya untuk bekerja sesuai 

dengan posisi yang ditetapkan, sedangkan tidak semua komunitas 

memiliki pembagian seperti itu. Namun, tetap ada persamaan yang 

terletak pada organisasi dan komunitas nonprofit. 

Komunitas nonprofit memiliki karakteristik yang hampir 

serupa dengan organisasi nonprofit, seperti yang dijabarkan oleh 

Cutlip (2006), diantaranya: 
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1. Privat 

Organisasi nonprofit secara kelembagaan terpisah dari 

pemerintah, yang berarti bahwa mereka tidak dikendalikan oleh 

pemerintah. 

2. Distribusi nonprofit 

Organisasi nonprofit tidak berusaha untuk menghasilkan 

keuntungan bagi pemilik atau direktur. Ini tidak berarti bahwa 

organisasi nonprofit tidak dapat membuat keuntungan. 

3. Mengatur organisasi secara mandiri 

Organisasi mengatur diri mereka sendiri dan mengontrol 

kegiatan mereka, yang berarti bahwa mereka menetapkan 

prosedur mereka sendiri dan independen dari kontrol eksternal. 

Mereka memiliki stuktur organisasi sendiri dan memberikan 

kesempatan bagi keterlibatan warga negara tanpa kontrol 

pemerintah atau arah. 

4. Sukarela 

Haruslah ada beberapa partisipasi sukarela baik dalam 

manajemen organisasi atau dalam pelaksanaan program, yang 

berarti bahwa ada beberapa aspek dari kontribusi amal yang 

terlibat 
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2.7 Kerangka Pemikiran 
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