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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Robert Bierstedt mendefinisikan organisasi sosial sebagai kelompok yang 

anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, 

tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Kemajuan yang sekaligus merupakan 

juga kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, memisahkan manusia ke dalam 

berbagai kelompok atau golongan, yang masing-masing mempunyai tujuan 

sendiri dan berusaha untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Atas dasar 

kepentingan itu, ialah tercapainya tujuan, maka baik golongan yang bergerak 

dalam bidang industri, maupun teknik, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan 

membutuhkan adanya kerjasama demi kepentingan bersama. Berdasarkan hal-hal 

tersebut, maka untuk mencapai kerjasama public relations merupakan suatu 

kebutuhan dalam masyarakat dewasa ini. Dimana orang-orangnya bergerak di 

dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang industri, perusahaan, pendidikan, 

pemerintahan, ekonomi, politik perburuhan, bahkan sosial kemanusiaan.1 

Lembaga profit maupun non profit memiliki public relations untuk menjalin 

hubungan kerjasama dengan media, pencitraan perusahaan, maupun menciptakan 

iklim fundraising. Lembaga nonprofit merupakan organisasi yang bertujuan untuk 

menarik perhatian publik yang tidak berdasarkan faktor komersial. Contohnya 

seperti lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat dan 

                                                           
1Robert Bierstedt dalam Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. 2007. Hal 130 
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sosial, lembaga pendidikan, lembaga politik, rumah sakit, dan lembaga bantuan 

hukum. Baik profit maupun nonprofit peran public relations sama-sama 

menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap organisasi.  

Lembaga nonprofit yang jauh dari orientasi komersial berbeda aktifitasnya 

dengan perusahaan profit maupun pemerintahan. Berbeda dengan pemerintahan 

dalam hal ruang lingkup yang lebih sempit, pemerintah memiliki publik yang luas 

sedangkan lembaga non profit tidak. Lembaga nonprofit memperjuangkan 

program dan misi kepedulian serta kemanusiaan. Di era globalisasi, dimana 

organisasi non profit tidak lagi bisa bergantung hanya kepada pemodal dana, 

beberapa lembaga nonprofit memadukan unsur marketing dalam kegiatannya. 

Contoh nyatanya adalah kegiatan rumah sakit dan pendidikan. Rumah sakit dan 

beberapa perguruan tinggi berorientasi profit. Namun laba tersebut dipakai 

kembali untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit maupun proses belajar 

mengajar yang lebih baik. Dengan begitu seorang PR lembaga nonprofit 

dipastikan harus memiliki kemampuan untuk mengenali dan merespon secara 

layak perasaan, sikap, perilaku, motivasi, serta keinginan publiknya. Salah satu 

contoh lembaga non profit yang memperjuangkan program misi kepedulian dan 

kemanusiaan adalah Medical Emergency Rescue-Committee (MER-C). Lembaga 

sosial masyarakat ini mengkhususkan dirinya dalam bantuan kesehatan dan 

korban bencana alam. MER-C bertujuan memberikan pelayanan medis untuk 

korban perang, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan 

bencana alam di dalam maupun di luar negeri. Organisasi ini dibentuk oleh 

sekumpulan mahasiswa Universitas Indonesia yang berinisiatif melakukan 
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tindakan medis untuk membantu korban konflik di Maluku, Indonesia Timur pada 

Agustus 1999. MER-C merupakan lembaga yang keanggotaannya disebut relawan 

(unpaid volunteers). MER-C berasaskan Islam dan berpegang pada prinsip 

rahmatan lil’aalamiin. Dengan prinsip rahmatan lil’aalamiin, MER-C memberikan 

rahmat dalam hal ini pertolongan kepada semua makhluk baik personal maupun 

kelompok tanpa melihat latar belakang agama, mahzab, harakah, kebangsaan, 

etnis, golongan, politik, penjahat atau bukan, pemberontak atau bukan, melainkan 

atas dasar Urgency, yaitu To help the most vulnerable people and the most 

neglected people.     

Atas dasar inilah MER-C menjalankan misi kemanusiaannya ke Afganistan, 

Irak, Iran, Palestina, Lebanon Selatan, Kashmir, Sudan, Filipina Selatan, Thailand 

Selatan, dan lain-lain. Begitu juga ketika mengawal kesehatan Ustad Abu Bakar 

Baasyir, Ustad Abu Jibril, almarhumah istri dan almarhum panglima GAM Ishak 

Daud, orang-orang yang dipenjara karena tuduhan “teroris” (almarhum Imam 

Samudera, Amrozi, Ali Gufron, dan lain-lain), serta Komjen Pol. Susno Duaj2. 

Berikut ini adalah cabang-cabang kantor MER-C yang berada dibeberapa negara 

di dunia : 
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Tabel 1.1 

Kantor Cabang MER-C 

No Negara Alamat No Telepon 
1 Indonesia Jl. Kramat Lontar No. J0157 Senen 

Jakarta Pusat 
(+62-21) 
3159235 

2 Jerman (MER-C 
Deutschland e.V) 

Platenstrasse 5960431 Frankfurt am 
Main 

+49 69 
97783906 

3 Gaza Beit Lahya Al’am St. Talil Za’tar, 
Jabalia, North Gaza – Palestina 

+972 
598058513 

Sumber : Data MER-C Jakarta,2015 

Kegiatan MER-C meliputi kerjasama dengan media dalam bentuk dukungan 

publisitas, kerjasama dengan profit company dalam hal dukungan sponsor, dan 

kerjasama dengan pemerintah. Dengan umur yang telah menginjak 15 tahun, 

MER-C masih tetap eksis dipublik. Dimana citra yang dibangun MER-C adalah 

sebagai organisasi sosial yang siap membantu dikala perang dan bencana alam. 

Eksistensi MER-C dalam media massa baik lokal dan internasional merupakan 

rahasia publik. Publik mengenal MER-C sesuai dengan misi yang mereka 

pubikasikan. Ini tidak lepas dari kesuksesan kinerja PR dan anggota internal 

MER-C sendiri. Publik masih memiliki kepercayaan penuh terhadap kinerja 

MER-C dalam menangani setiap masalah yang memang berada dijalurnya.MER-

C menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan atau instansi untuk 

menjalankan misinya. Berikut adalah data partnership dari MER-C : 
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Tabel 1.2 

Partnership MER-C Indonesia 

No Partnership Bentuk Kerjasama 
1 Bank Negara Indonesia (PT. Bank BNI 46) Pengadaan klinik sosial di 28 

provinsi dari 33 provinsi 
yang ada di Indonesia 

2 British Petroleum Pembangunan rumah sakit 
sosial khusus bedah (MER-C 
Trauma Center) di Jalan 
Prambanan, Piyungan, 
Bokoharjo, Sleman, 
Yogyakarta 

3 PT. Roche Indonesia, Departemen 
Radioterapi RSCM, Jakarta Volunteer 
Clubs, BI, dan Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 

Pelayanan kesehatan 
(Yankes) yang meliputi 
menangani kasus kegawat 
daruratan, sirkumsisi (khitan 
massal) dan pengobatan 
massal diseluruh Indonesia 

4 Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, 
Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI), dan 
Pesantren Al-Fatah Cileungsi 

Pembangunan rumah sakit 
Indonesia di Bayt Lahiya, 
Gaza Utara 
Sumber : Data MER-C Jakarta,2015 

Kemampuan dalam berkomunikasi sangat dituntut untuk menciptakan iklim 

fundraising bagi para donatur, menciptakan media komunikasi yang tepat antara 

publik dan organisasi, dan mengembangkan awareness masyarakat terhadap citra 

organisasi. Tak hanya untuk pencitraan lembaga itu sendiri tetapi juga akan 

berdampak pada ketersediaan finansial yang dibutuhkan lembaga. Model public 

relations yang dijalankan MER-C selama ini memberikan banyak sumbangsih 

yang berguna bagi eksistensi MER-C. 

Pada tahun 1984, James E Grunig dan Todd Hunt mengajukan empat model 

publik relations yang didasarkan kepada komunikasi, riset, dan etika. Semenjak 

saat itu, Grunig dan tim ilmuwan mengajukan model baru yang telah memperkaya 
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pemahaman kita tentang bagaimana public relations dijalankan. Empat model 

yang asli adalah model agen pemberitaan, model informasi publik, model 

asimetris dua arah, dan model simetris dua arah. Tiga model pertama 

merefleksikan sebuah praktik publik relations yang berusaha mencapai tujuan 

organisasi melalui persuasi. Model keempat terfokus pada usaha 

menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok 

lainnya. 

James E Grunig menjelaskan bahwa organisasi nonprofit menggunakan 

model one way symmetical yang mana public relations bertindak sebagai 

“Journalism in Resident”. Ini berarti organisasi tersebut berupaya membangun 

kepercayaan terhadap publik melalui komunikasi satu arah dan bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada khalayak dan tidak mementingkan persuasif. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji teori yang telah dikemukakan Grunig 

terkait model PR yang digunakan organisasi sosial.  

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis akan menyusun satu penelitian yang berjudul : Penerapan Model Public 

RelationsPada Organisasi Sosial (Studi Pada Kasus Kerjasama Medical 

Emergency Rescue-Committee Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia 

46 Tbk) 

 

1.2 Rumusan dan Fokus Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban 

atas pertanyaan, “Bagaimana penerapan model public relations pada organisasi 
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sosial seperti Medical Emergency Rescue-Committee Indonesia?”. Adapun focus 

penelitian ini ada pada model public relations versi James E Grunig yang 

diterapkan organisasi sosial. Organisasi sosial dalam penelitian ini difokuskan 

pada organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan agar tetap konsisten 

terhadap misi dan memiliki eksistensi yang didapat dari kepercayaan publiknya. 

Publik organisasi sosial difokuskan pada publik internal yaitu anggota tetap 

Medical Emergency Rescue-Committee dan public eksternal yang termasuk di 

dalamnya adalah profit company yang menjalin kerjasama. Pada penelitian ini 

juga dibatasi hanya pada kasus kerjasama MER-C dengan PT. Bank Negara 

Indonesia 46 Tbk. Hal ini diambil karena PT. BNI 46 memiliki kerjasama jangka 

panjang dengan MER-C dan telah berjalan selama 10 tahun. Batasan masalah 

dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian, yang berisi pokok 

masalah yang masih bersifat umum. Spradley menyatakan bahwa “a focused refer 

to a single cultural domain or a few” maksudnya bahwa, focus itu merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi politik3. Model 

public relations adalah pola hubungan dan pola komunikasi sebuah organisasi. 

  

1.3  Tujuan Penelitian 

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis model public relations versi James E Grunig yang diterapkan 

Medical Emergency Rercue-Committee atau yang biasa disebut MER-C. 

Sehingga masih tetap bisa mempertahankan eksistensi sebagai organisasi sosial 

                                                           
3Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. 2010. Hal 207 
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yang memiliki misi kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri. Nantinya 

penelitian ini akan menguji teori yang dikemukakan Grunig tentang organisasi 

non profit seperti organisasi sosial menggunakan one way symmetrical model 

yakni model komunikasi satu arah yang bertujuan memberikan informasi kepada 

publik organisasi tersebut tanpa mementingkan persuasif.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yaitu : 

1. Manfaat akademis : 

a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat 

digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya yang 

memfokuskan penelitiannya pada model public relations versi James E Grunig 

khususnya yang terkait dengan organisasi sosial.  

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan 

yang merupakan informasi tambahan sehingga berguna bagi pembaca dan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai 

permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat teoritis : Peneliti berharap dari penelitian ini akan mampu menambah 

wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama 

proses penelitian dimana berhubungan dengan model public relations organisasi 

sosial.  


