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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Keterbatasan dana karena tidak menghasilkan profit, tidak 

menghalangi kreatifitas Komunitas Nebengers sebagai salah satu Komunitas yang 

memiliki visi untuk menjadi sarana interaksi sosial, dengan memberikan solusi 

masalah transportasi serta membangun komunitas yang peduli. 

Media sosial dipilih sebagai “senjata” untuk menyebarkan visi dan 

misi, serta pelaksanaa kegiatan PR Komunitas Nebengers, karena beberapa faktor, 

diantaranya: 

1. Melalui media sosial, Nebengers mendapatkan respon atau feedback secara 

real-time dari followers dan anggota Nebengers, yang berguna untuk 

melihat opini publik mengenai Nebengers 

2. Media sosial menjadi media interaksi yang mendukung komunikasi dua 

arah antar sesama followers, maupun Nebengers dan followers-nya 

3. Media sosial membantu Nebengers menyebarkan visi dan misi, serta 

menjalankan kegiatan PR dengan bebas biaya, sehingga mendukung 

praktik nonprofit Komunitas Nebengers 

Selain itu, media sosial khususnya Twitter dan Facebook sangat 

membantu PR Nebengers, yang berada dalam Divisi Kolaborasi, dalam 

menjalankan peran PR untuk membangun citra dan kredibilitas Nebengers. 
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Pembangunan citra dan kredibilitas Nebengers itu diwujudkan 

dengan menciptakan sebuah hashtag #CeritaNebeng, yang berisi testimoni dari 

anggota yang sudah berhasil melaksanakan transaksi tebeng-menebeng. Hal ini 

juga dimanfaatkan oleh Nebengers sebagai third-party endorsement gratis untuk 

membentuk kredibilitas dan citra Nebengers, sebagai alternatif transportasi yang 

aman. 

Media sosial juga membantu kegiatan riset PR yang dilakukan oleh 

Divisi Kolaborasi Nebengers. Fungsi tracking pada Twitter membantu PR 

Nebengers untuk memantau percakapan publik yang berkaitan dengan Nebengers, 

salah satunya dengan pemanfaatan hashtag yang menjadi ciri khas dari Komunitas 

Nebengers. 

Media sosial Facebook juga membantu kegiatan riset PR Nebengers, 

dengan keunggulan Facebook yang dapat menjadi sarana melakukan percakapan 

dan diskusi secara panjang dan detail, sehingga Nebengers memanfaatkan hal ini 

untuk melakukan riset dalam bentuk kuisioner atau pertanyaan mengenai isu 

transportasi dan mengenai Nebengers itu sendiri. 

PR memiliki kegiatan lainnya yakni menulis dan mengedit. Media 

sosial Twitter dan Facebook membantu PR Nebengers untuk merealisasikan 

fungsi publisitas PR ini dengan melakukan penyebaran informasi kepada anggota, 

fans, dan followers melalui Twitter dan Facebook, untuk memenuhi kepentingan 

publik akan informasi mengenai Nebengers. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademik 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti lain 

untuk melakukan kajian serupa dengan pendekatan penelitian 

kuantitatif, untuk mengukur keefektifan dari pemanfaatan 

media sosial dalam kegiatan PR nonprofit Nebengers 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Mempertimbangkan pemanfaatan third-party endorsement 

melalui hashtag #CeritaNebeng, dengan memanfaatkan 

secara lebih third-party yang memiliki kredibilitas yang 

tinggi, seperti Gubernur DKI Jakarta, dan sosok penting atau 

terkenal lainnya, sehingga kredibilitas melalui konten media 

sosial dapat menjadi lebih maksimal 

2. Memaksimalkan Facebook sebagai sarana diskusi dan 

penyebaran informasi tentang segala bentuk kegiatan 

Nebengers, dan rutin memberikan informasi melalui 

Facebook 
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