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ABST RAK 

 
Sebagai penghubung organisas i dengan publiknya PR dituntut untuk mengikuti s etiap perkembangan  yang 

ada,   termas uk   perke mbangan   teknologi   informas i  yang   s aat   ini   menganda lkan   internet.   Aktivitas   PR 

menggunakan  internet  ters ebut dikenal dengan  PR online.  Kegiatan  PR online  dapat  me manfaat kan  webs ite s 

ebagai med ia  menya mpaikan  informas i. Sa lah s atu contoh us aha yang melaku kan kegiatan  PR online adalah 

Cyber  T icket  Indones ia.  Penelitian   ini  me mberikan  info rmas i  bagaimana   kegiatan  public  relations  online 

menggunakan   website   yang   dilakukan   Cyber  T ic ket   Indones ia.   Penelit ian   ini   menggunakan   parad igma 

kons truktivis me,  metode  des kriptif,  dan  pendekatan  kualitiat if.  Berdas arkan  has il penelitian  penulis , kegiatan 

public  relations online  menggunakan  webs ite  yang dilaku kan  Cyber T icket  Indones ia  yaitu,  me la lui s ebuah 

webs ite,  PR  officer  Cyber  Tic ket  Indones ia  ingin  mengubah  citra  umu m di  mata  mas yarakat  dengan  cara 

mena mp ilkan  beberapa  artike l beris ikan  informas i  mengenai  s is tem keagenan  tiket  pes awat.  Lewat  webs ite, 

Cyber T ic ket  Indones ia  juga  ingin  me mbuka  pangs a pas ar baru  dengan  mena mp ilkan  art ike l  yang  bers ifat 

pers uas if mengenai  us aha  yang  cocok untuk mahas is wa.  Se lain  itu, PR o fficer  Cyber Tic ket  Indones ia  juga 

mena mp ilkan tes timonia l yang beris ikan  feedback  dari para kons umen yang meras a puas bertrans aks i dengan 

me reka . Cyber T icket Indones ia juga mendapatkan  ala mat ema il dari v is itor yang datang ke webs ite.  Webs ite s 

ebagai tempat  PR o fficer  Cyber Tic ket Indones ia mela kukan berbagai kegiatannya  juga dikelo la dengan baik 

dan mencerminkan  identitas perus ahaan. Untuk me ma ks imalkan  kegiatan PR online menggunakan webs ite, PR 

officer   Cyber   Tic ket   Indones ia   menggunakan    Google   Adwords   s eba gai   s arana   advertisingnya   untuk 

men ingkatkan  vis itor ke webs ite. Is i a rtikel yang dibuat oleh PR o fficer  Cyber T icket  Indones ia ini d ijad ikan 

materi iklan di Google Adwords . Judul dan is i iklan dis es uaikan dengan is i artikel,  ke mudian artike l ters ebut 

juga dijadikan  landing page dari iklan  Google Adwords  ters ebut, sehingga s etiap orang yang me laku kan klik 

terhadap iklan a kan mas uk ke hala man webs ite Cyber Tic ket Indones ia yang beris ikan artike l ters ebut. 

 

 
Kata Kunci : google adwords, public relations online 

 
 

 
ABST RA CT 

 
As a liais on organization  with the public, Public  Re lations  required  to always  evolve in accordance  with 

formative  epoch,  including  the  development  of  information  technology  which  rely  on  the  Internet.  Public 

Re lation activit ies us ing the internet is known as online Public Re lations . Public  Relations online activ ities can 

utilize the webs ite as a mediu m for delivering  informat ion . One e xa mp le of bus iness es that us e online Public 

Re lations  activities  is Cyber Ticket Indones ia. Thes e res earch provide informat ion how the activities  of public 

relations  online  us ing  webs ites  that  performed  by  Cyber T icket  Indones ia. This  res earch  us es  constructivis t 

paradigm, des criptive  method and qualitative  approach. Bas ed on the res earch res ults , online  public re lations 

activities  us ing webs ites  that carried the Cyber Tic ket Indones ia , through a webs ite, the PR officer  of T icket 

Cyber Indones ia wants to change the public's image in the eyes of the public by dis playing some of the artic les 

contain information  about the flight tic ket agency s ys tem. Through  the webs ite, Cyber T icket  Indones ia als o 

wants to open up new markets  by pres enting persuas ive article about the efforts which are suitable for college
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s tudents . In addition, the PR officer of Tic ket Cyber Indones ia als o dis plays testimonia ls which contain feedback 

fro m cus tomers who are s atis fied with their trans actions . Cyber Ticket Indones ia als o gets email addres s es from 

vis itors who come to the webs ite. Webs ite as a place of PR Officers Cyber Ticket In dones ia do various activities 

are  als o  well-managed  and  reflect  the  company's  identity.  To  ma ximize  the  online  public  re lations  activity, 

public relat ions officer of Cyber T icket Indones ia us ing Google Adwords as a tool of advertis ing to increas e the 

number of vis itors  coming to the webs ite. The contents  of the article were  made by public relations  officer of 

Cyber Tic ket Indones ia was us ed as the material of advertis ing on Google Adwords . The title and content of the 

ad be adapted to the content of the art icle, and then the article is als o us ed as a landing page of the ad on Google 

Adwords . Every person who clicks on the ad will go to the web page Cyber Indones ia Ticket which contains the 

article . 

 
Keywords : google adwords , online public re lations 

 
 

 
1.    Pendahul uan 

 
1.1  Latar Belakang 

 
Dala m s ejarahnya,  is tilah  public  relations s ebagai s ebuah teknik  menguat  dengan adanya  aktivitas  yang 

dila kukan Ivy Ledbetter Lee yang tahun 1906 berhas il menaggulangi ke lu mpuhan industri batubara di Ame rika 

Serikat dengan s uks es , Nurja man dan Uma m [1]. Di Indones ia s endiri tida k ada catatan yang pas ti, mu lai kapan 

profes i PR berke mbang. Na mun, yang je las praktik PR dala m pengertiannya  yang paling hakiki s udah ada di 

Nus antara s ebelum kedatangan Belanda, Anggoro dalam Ard ianto [2]. 

Sebagai penghubung organisas i dengan publiknya PR dituntut untuk mengikuti s etiap perkembangan  yang 

ada, termas uk perke mbangan  teknologi  informas i yang s aat  ini mengandalkan  internet.  Di Indones ia  s endiri 

pengguna  Internet  mengala mi  pengingkatan  s etiap  tahunnya,  berdas arkan  data  yang  didapat  dari  As os ias i 

Penyedia Jas a Internet Indones ia (APJII) pada tahun 1998 ada s ekitar 0,5jt pengguna Internet di Indones ia dan 

terus   meningkat   setiap   tahunnya,   hingga   s aat   ini   terdapat   139jt   pengguna   Internet   di   Indones ia .   [3] 

www.ap jii.or.id.  Dengan adanya Internet PR s aat ini tidak hanya mela kukan a ktiv itas s ecara offline tetapi juga 

online  mela lui berbagai  maca m med ia  s eperti jeja ring  s os ial, blog  dan  webs ite. Aktivitas  PR  menggunakan 

internet ters ebut dikenal dengan  nama s eperti Cyber Public Relations, PR online, e-PR, atau PR digital . PR 

online menurut Hidayat dalam Hidayat [4] adalah in is iatif s ebagai cara atau s trategi kerja a kade mis i dan praktis i 

PR dengan menggunakan media Internet s ebagai s arana publis itas nya atau dis ebut pula dengan is tilah PR dig ital. 

Sulandjari [5] menyebutkan  s ebelum adanya Internet, kegiatan  PR trad is ional atau PR  offline bergantung 

pada s eorang perantara yang dis ebut juga reporter/wartawan/editor  di dala m menyampa ikan pes an. Kegiatan PR 

menggunakan  Internet  dapat  me manfaatkan   webs ite  s ebagai  media   menya mpaikan  informas i.  Be rdas arkan s 

tatis tik dari Pengelola  Na ma  Do ma in Internet Indones ia atau yang dis ingkat PANDI, pada bulan Nove mber 

2014 ada s ekitar 57.228 doma in .co.id yang didaftarkan oleh perus ahaan. www.pandi.id . 
Kegiatan  PR online menggunakan  webs ite dapat me manfaatkan  fitur iklan pada s earch engine, s etidaknya 

untuk mendatangkan  kons umen ke webs ite. Yuhe fizar dkk, [6] menyebutkan  s earch engine adalah s alah s atu 

jenis  webs ite  yang mengkhus us kan  dalam bidang  menyediakan  jas a pencarian  terhadap  content -content yang 

terdapat dalam s ebuah webs ite. Ada banyak search engine yang dapat digunakan s eperti Google, Bing, Yahoo, 

Ba idu dan As k. Berdas arkan data yang didapat dari [7] www.net ma rkets hare.com search engine yang paling s 

ering  digunakan  adalah  Google.  Banyaknya  pengguna  Internet  yang  menggunakan  google  s ebagai  s earch 

engine, me mbuka peluang ters endiri bagi google. Google men jual s lot iklan pada halaman  pencariannya, iklan 

ters ebut dikenal dengan google adwords . Enterpris e [8] menyebutkan google adwords merupakan s ebuah s trategi 

pemas aran periklanan baru yang menggunakan s earch engine. 

Salah s atu contoh us aha yang menggunakan Google Adwords pada kegiatan PR online adalah Cyber T icket 

Indones ia. Us aha ini bergerak dib idang jas a reservas i tiket pes awat s ejak tahun 2012. Pada tahun 2015 Cyber 

Ticket  Indones ia  mencoba  me mperluas  us ahanya  dengan  membuka  s is tem  keagenan.  Sis tem  keagenan  ini 

ditujukan  kepada  individu  atau  perus ahaan  yang  ingin  me ncoba  peluang  menjalan kan  bis nis  penjualan  tiket 

pes awat  dengan  menjadi agen  Cyber Tic ket  Indones ia. Sebagai pendatang  baru  pada bidang  keagenan  tiket 

pes awat tidaklah  mudah bagi Cyber Tic ket Indones ia untuk mendapatkan calon agen tiket, terlebih  lagi bany ak 

travel agent bes ar yang s udah lebih dulu menawarkan s is tem keagenan. Oleh karena itu dibutuhkan us aha untuk 

me mpe rkena lkan  s is tem keagenan  Cyber  Tic ket  Indones ia.  Salah  s atu  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan 

me manfaatkan  Google Adwords untuk kegiatan PR online. Kegiatan  PR online yang dilakukan o leh PR Cyber 

Ticket Indones ia bertujuan untuk meningkatkan c itra perus ahaan dimata kons umen, s eperti s alah s atu tujuan PR 

yang diungkapkan  rus lan dalam nurja man dan uma m [1] yaitu  menumbuhke mbangkan  cit ra perus ahaan yang
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pos itif untuk publik eks ternal atau mas yarakat dan ko ns umen. Sela in itu Ahmadi [9 ] mengungkapkan s alah s atu 

keuntungan PR online yaitu menc iptakan image atau c itra yang s uks es di Internet. 

Berdas arkan  ura ian  di  atas  ma ka  peneliti  tertarik  untuk  me lakukan  penelit ian  yang  berjudul “Keg iatan 

Public Relations Online Menggunakan Website pada Cyber Tic ket Indones ia. 

 
1.2  Fokus Penelitian 

 
Adapun fokus penelitian yang ingin dibahas  peneliti berdas arkan latar bela kang adalah bagaimana keg iatan 

PR online yang dilaku kan oleh Cyber T icket Indones ia? 
 

 
1.2  Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian adalah untuk mengetahui kegiatan PR online yang dilakukan 

oleh Cyber T ic ket Indones ia 

 
1.4  Metode Pe nelitian 

 
Penelit ian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan metode penelitian des kriptif. Na zir [10] 

mengungkapkan,  metode  des kriptif  adalah  s uatu  metode  dalam  meneliti  s tatus  s ekelompok  manus ia,  s uatu 

obyek,  suatu s et  kondis i, s uatu s is tem pemikiran,  ataupun s uatu kelas  peris tiwa  pada  mas a s ekarang.  Dala m 

penelitian   in i,  penelit i  menggunakan   paradigma  kons truktivis me.  Pa radig ma  kons truktivis me  s eperti  yang 

diutarakan  Guba dala m Gunawan  [11] bahwa , ahli-ah li fils afat  ilmu  pengetahuan  percaya bahwa fakta hanya 

berada  dalam  ke rangka  kerja  teori.  Bas is  untuk  mene mu kan  “s esuatu  benar -benar  ada”  dan  “benar-benar 

bekerja”  adalah  tida k ada. Rea litas  hanya  ada  dalam  konteks  s uatu  kerangka  kerja  mental (kons truk) untuk 

berfikir tentang realitas  ters ebut. Ini berart i realitas  itu ada s ebagai has il kons truks i dari ke ma mpuan berfikir s 

es eorang. 
 
 
 
 

2.    Das ar Te ori 

 
2.1  Public Rel ations 

 
Ada  banyak definis i tentang  public relations,  Mars ton  dalam Nurja man  dan  Uma m [1 ] public  relations 

adalah  s eni  untuk  me mbuat  perus ahaan  anda  dis ukai  dan  dihormati  oleh  para  ka ryawan,  kons umen,  dan 

penyalurnya. Harlow dala m Nurja man dan Uma m [1] mendifin is ikan public relations s ebagai fungs i manaje men 

yang menilai s ikap  publik, mengidentifikas ikan kebija ks anaan dan tata cara s ebuah organis as i demi kepentingan 

publik,  dan  me laks anakan  program  kegiatan  dan  ko munikas i untuk  mera ih  pengertian  umu m d an  dukungan 

publik.  Hidayat [4] mengungkapkan  public relations adalah s egala upaya, us aha yang dilaku kan dengan tujuan 

untuk menana mkan pers eps i, tanggapan penilaian dari orang la in. 

 

 
2.2  Public Rel ations Online 

 
Public relations online dis ebut juga cyber public relations, electronic public relations, dan digital public 

relations. Menurut Hidayat dalam Hidayat [4] Cyber Pub lic Re lations adalah inis iat if s ebagai cara atau s trategi 

kerja a kade mis i dan praktis i PR dengan menggunakan media Internet s ebagai s ara na publis itas nya atau dis ebut 

pula dengan is tilah PR Digita l. Se men tara  menurut Onggo [12], E-PR adalah in is iatif PR atau public relat ion 

yang menggunakan media Internet s ebagai s arana publis itas nya. 

 
2.3  Kegiatan P R Online 

 
Kegiatan public relations online s eperti yang diungkapkan Ahmadi [9 ] adalah s ebagai berikut: 

 
1.  Kegiatan  Media  Relations  (Hubungan  Pers ). Walaupun  me miliki berbagai  maca m publik,  pers / media 

yang  digunakan  PR  tetap  s ama.  Sela in  s ebagai  ke lo mpok  terpenting  untuk  berko munikas i,  pers  juga 

termas uk publik PR yang paling mudah mengaks es Internet. 

2.    Kegiatan   Hubung an   Inves tor   dan   Komunitas   Finans ial   me rupakan   publik  yang   penting   dalam 

perus ahaan. Banyak yang dapat dilakukan  dengan Internet untuk me mpro mos ikan  mere k dagang s ebagai
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inves tas i yang menguntungkan. Laporan tahunan mela lui web dapat me mberikan n ila i ta mbah yang berarti 

bagi analis (pengamat s aham), inves tor, pialang (bro ker). 

3.  Kegiatan  Hubungan Pe merintah.  Hubungan pemerintah  pada intinya merupakan  upaya me mbentuk dan 

menge mbangkan  s alin g pengertian, pemahaman  aks es , dan dukungan optima l s erta kerjas ama ins titus ional 

dari pe merintah  terhadap  keberadaan, kebijaks anaa dan operas i s ebuah perus ahaan. Menjalin  ko munikas i 

dengan pemerintah  s es uai dengan perke mbangan  teknologi komunikas i s eperti electronic mail, fax server, 

VCD dan Internet s udah tidak as ing lagi. 

4.    Kegiatan    Hubungan    Komunitas .   Cara    yang    paling    mudah    adalah    menggunakan    web    untuk 

me mpublikas ikan   tentang   laporan   apa   s aja   yang   dilakukan   perus ahaan   dalam   me mbina   hubungan 

ko munitas .  Berikut  daftar  yang  dapat  diaplikas ikan  pada  s itus  web:  (1)  mendaftar  ke  ma iling  lis t,  (2) 

menyebarkan  undangan  open  house,  (3)  me mbe rikan  in formas i tentang  pemberian  hadiah  (rewa rd),  (4) 

promos i tentang proyek atau program bers a ma, dan (5) kontribus i terhada p s eni dan budaya. 

5.    Mengal ami  Kris is  Komunikas i.  Se la ma  kris is , perus ahaan  dan  para  eks ekutif d ihadapkan  pada  pos is i 

pengambilan  keputus an  kris is  dibawah  keadaan:  tekanan  yang  begitu  intens , tingkat  stress  yang  tinggi, 

ketelitian dan kecermatan terhadap factor lingkungan eks ternal, tekanan cukup dramatik dan ket idakjelas an 

informas i. 

6.    Peranan  Interne t pada Kris is . Dunia Internet telah menjadi tempat bagi orang -orang untuk me mperoleh 

informas i terbaru  tentang  kris is  atau hal-hal tidak terduga.  Bahkan,  s aat  ini Internet telah  menjadi s uatu s 

arana yang tidak dapat dilepas kan untuk mengeks pres ikan peras aan, pendapat, dan s ikap tentang berbagai 

berita yang penting untuk kita. Bias anya orang mengandalkan Internet untuk mendapatkan informas i terkin i, 

dengan me mbuka home page s eperti CNN, MSNBC, dan lainnya, karena berita pada Internet s elalu terus 

diperbaharui s etiap s aat. 

7.    Penggunaan  We bs ite Per us ahaan.  Da la m ha l ini kita dapat  menyediakan  s ebuah  link  (hubungan) pada 

regular home page. Seh ingga, s emua yang datang mencari informas i khus us mas ih dapat mene mukannya. 
8.    Penggunaan  E-Mail.  E-mail d igunakan  untuk s aling  berhubungan  s elama  kris is .  Dengan  menyediakan 

aks es online, PR dapat mengurangi telepon yang diterima perus ahaan. Penggunaan  e-mail pada home page 

dapat mengundang pendapat, komentar, pertanyaan publik. 

 
2.4  Google Adwor ds 

 
Google  ad words  merupakan  produk periklanan  dari google  yang  berbas is  search  engine.  Enterpris e [8] 

mengatakan,  Google  Adwords  merupakan  program periklanan  atau  advertis ing  yang dis elenggarakan  Google 

untuk para produs en agar dapat me mp ro mos ikan produk atau jas anya me lalu i jaringan Internet. 
 

 
 
 

3.    Pembahas an 

 
3.1  Kegiatan P ublic Rel ati ons Online Cyber Ticket Indones ia 

 
3.1.1   Penggunaan We bs ite Perus ahaan 

 
Public  relations  Cyber  T icket  Indones ia  menggunakan  webs ite  dalam  me laku kan  kegiatannya.  Lewat 

webs ite, mere ka mela kukan berbagai keg iatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu mengubah citra 

umu m d i  mata  mas yarakat.  Cyber T icket  Indones ia  ingin  me mpe rkena lkan  kepada  publik  mengenai  s is tem 

keagenan  tiket  pes awat  yang s aat  ini mere ka  tawarkan.  Dengan  me mbuat  artikel  mengenai  s is tem keagenan 

ke mudian  dita mp ilkan  ke  webs ite,  me reka  berharap  visitor  yang  datang  dapat  mengingat  mere ka  s ebagai 

penyedia  s is tem keagenan  tiket  pes awat.  Selain  itu,  PR  officer  Cyber  Tic ket  Indones ia  juga  mena mpilkan 

tes timonial  yang  beris ikan  feedback  dari  para  konsumen  yang  meras a  puas  bertrans aks i  dengan  mere ka. 

Tes timonia l ini mere ka ta mp ilkan dala m bentuk slide show pada halaman website agar s e mua vis itor yang datang 

dapat  melihat  dan  mengakui  e ks is tens i  Cyber  T ic ket  Indones ia  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  c itra 

perus ahaannya.  Ke mudian,  Cyber Tic ket  Indones ia  ingin  me mbuka  pangs a pas ar baru  dengan  menyediakan s 

is tem  keagenan  tiket  pes awat.  Pangs a  pas ar  yang  dituju  adalah  mahas is wa  yang  ingin  me miliki  us aha s 

ampingan s ehingga PR officer Cyber Tic ket Indones ia me mbuat artike l yang bers ifat pers uas if mengenai us aha 

yang cocok untuk mahas is wa. Walaupun  ketika berjua lan tiket pes awat mere ka  juga  menargetkan  mahas is wa s 

ebagai target potens ial, na mun s egmentas i yang dituju jelas berbeda. Da la m s is te m keagenan tiket pes awat ini me 

reka  me mb idik mahas is wa yang ingin  me mpunyai us aha ata u penghas ilan tambahan. Untuk itulah  mere ka juga 

me mbuat artikel dan banner yang berkaitan dengan s is tem keagenan. 

Dala m me mbuat art ike l, PR o fficer Cyber Tic ket Indones ia me mbuat perencanaan terlebih dahulu antara lain 

me ru mus kan ma ks ud dan tujuan artikel ters ebut. Is i artike l Cyber Tic ket Indones ia ini bers ifat info rmatif dan
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pers uas if.  Da la m artike l  ters ebut  PR  officer  Cyber  T icket  Indones ia  me mberikan  informas i  tentang  s is tem 

keagenan  tiket pes awat yang s aat ini s edang mereka ke mbangkan, juga mengenai keunggulan s is tem keagenan 

yang dimiliki  Cyber Tic ket Indones ia dibandingkan  pes aingnya. Selain itu, PR officer  Cyber Tic ket Indones ia 

juga  me mbuat  artike l yang  bers ifat  pers uas if tentang  us aha s ampingan  mahas is wa. Artik el  ini  s ecara  tidak 

langs ung mengajak mahas is wa untuk mencoba menjadi mitra us aha Cyber Ticket Indones ia dengan me mberikan 

informas i mengenai  ke mudahan  dalam men jalankan  us aha tiket pes awat yang dapat dilaku kan kapan s aja dan 

dimana s aja s erta tanpa modal. Is i art ikel ini ke mudian dijadikan  materi iklan di Google Adwords . Judul dan is i 

iklan dis es uaikan dengan is i artikel,  ke mud ian artike l ters ebut juga dijadikan  landing page dari iklan  Google 

Adwords ters ebut, s ehingga s etiap orang yang melaku kan klik terh adap iklan akan  mas uk ke hala man webs ite 

Cyber T icket Indones ia yang beris ikan art ike l te rs ebut. 

Penggunaan  Google  Adwords  s ebagai med ia  periklanan  online  dalam  kegiatan  PR  officer  Cyber T icket 

Indones ia me miliki keunggulan dibanding media periklanan lainn ya. Me lalu i Google Adwords , informas i yang 

diberikan  PR officer  Cyber T icket  Indones ia hanya akan tampil pada orang yang berminat  dengan informas i 

ters ebut.  Iklan  pers uas if  mengenai  us aha  s ampingan  mahas is wa  hanya  akan  tampil  pada  mahas is wa  yang 

me mang  s edang  mencari  us aha s ampingan.  Google  Adwords  me mbantu  PR  officer  Cyber T icket  Indones ia 

menya mpaikan informas i kepada khalayak yang tepat s as aran. Keyword yang digunakan Cyber Ticket Indones ia 

untuk  menamp ilkan  iklannya  ma mpu   meningkatkan   vis itor  pada  webs ite.  Berdas arkan  data  yang  peneliti 

dapatkan, vis itor webs ite s ebelum menggunakan iklan Google Adwords berju mlah 129 vis itor dala m s eminggu. 

Setelah  menggunakan  iklan  Google  Adwords  jumlah  vis itor webs ite  mengala mi peningkatan  mencapai  1391 

vis itor dala m s ebulan. 

Webs ite s ebagai tempat PR o fficer Cyber Tic ket Indones ia me la kukan berbagai kegiatannya harus dikelola 

dengan baik dan harus  mencerminkan  identitas  perus ahaan.  Berdas arkan  pengamatan  peneliti,  webs ite  Cyber 

Ticket Indones ia s aat ini s udah dikelola dengan baik oleh PR officer nya. Dala m webs ite Cyber Tic ket Indones ia 

tidak terdapat  dead  link s, dimana  s etiap  link yang  terdapat  dalam  webs ite  Cyber Tic ket  Indones ia  aktif dan 

menuju ha la man yang dimaks ud. Da la m webs ite yang dikelola PR o fficer Cyber T ic ket Indones ia ters ebut juga 

terdapat kontak informas i yang me mudahkan visitor menghubungi Cyber Ticket Indones ia. Kontak informas i ini 

beris ikan no mor telepon s erta ala mat e ma il Cyber T icket Indones ia. Pos is i penempatan informas i pada webs ite 

Cyber Tic ket Indones ia juga dibuat rapih dan teratur, vis itor dengan mudah dapat mene mukan informas i yang 

diinginkan.  Dala m pe milihan  warna webs ite, PR officer Cyber Tic ket Indones ia me milih wa rna das ar biru dan 

putih yang dis esuaikan dengan logo perus ahaan s ehingga identitas webs ite ters ebut tampak je las . 

 
3.1.2   Penggunaan E-mail 

 
Cyber Tic ket Indones ia me mpunyai ma iling lis t yang beris i ala mat e ma il dari s etiap vis itor yang mengis i 

form  e ma il  pada  hala man  webs ite.  Mailing  lis t  ini  ke mudian  akan  dikirimkan   informas i  mengenai  s is tem 

keagenan Cyber Ticket Indones ia. Penggunaan email oleh PR officer Cyber Ticket Indones ia juga sebagai s arana 

ko munikas i dua arah. 

Cyber T icket Indones ia me man faatkan Google Adwords untuk mendapatkan ala mat e mail dari visitor yang 

mas uk me la lui iklan  Google Adwords . Mereka  mena mbahkan  fitur  form pada hala man landing page s ebagai s 

arana vis itor me mberikan  ala mat e ma il. A la mat e ma il yang terku mpul ke mudian dijadikan  mailing  list yang 

akan mereka kirimkan pro mo dala m jangka wa ktu tertentu. Dala m pengamatan peneliti, Cyber T icket Indones ia 

juga menggunakan  email s ebagai alat  komunikas i dua arah, dimana  mitra keagenan  mereka dapat me mberikan 

informas i, krit ik s erta s aran kepada Cyber Ticket Indones ia me lalu i e mail dan Cyber Tic ket Indones ia juga akan 

me res pon menggunakan email. Cyber Tic ket Indones ia mendapatkan 374 a la mat e mai l dari vis itor webs ite yang 

datang mela lui Google Adwords s elama kurun waktu s ebulan terhitung dari tanggal 30 Maret 2015  – 30 April 

2015. Da ri total 374 vis itor yang  mengis i ala mat  ema il, 253 diantaranya  mendaftar  men jadi  mitra  keagenan 

Cyber T icket Indones ia. 
 

 
 

4.    Kes impul an 

 
Dala m penelitian  ini peneliti dapat menga mbil s uatu kes impulan tentang  kegiatan PR online menggunakan 

webs ite yang dilakukan  oleh Cyber T icket Indones ia. Lewat  webs ite, PR officer Cyber T icket Indones ia ingin 

mengubah  citra  umu m di  mata  mas yarakat  dengan  cara  mena mpilkan  beberapa  artike l  beris ikan  informas i 

mengenai s is tem keagenan  tiket pes awat. Le wat webs ite, Cyber Tic ket Indones ia juga ingin me mbuka pangs a 

pas ar baru dengan menampilkan  artikel yang bers ifat pers uas if mengenai us aha yang cocok untuk mahas is wa. 

Sela in itu, PR officer Cyber Tic ket Indones ia juga mena mpilkan  tes timonia l yang beris ikan  feedback dari para 

kons umen  yang meras a puas  bertrans aks i dengan  mereka .  Cyber Tic ket  Indones ia  juga  mendapatkan  alamat 

ema il dari vis itor yang datang ke webs ite. Webs ite s ebagai tempat PR officer Cyber Tic ket Indones ia mela kukan 

berbagai kegiatannya juga dikelola dengan baik dan mencerminkan identitas perus ahaan. Untuk me ma ks ima lkan
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kegiatan  PR online menggunakan  webs ite, PR officer  Cyber Tic ket Indones ia menggunakan  Google Adwords s 

ebagai s arana advertisingnya  untuk meningkatkan  v is itor ke  webs ite. Is i artike l yang dibuat oleh PR o fficer 

Cyber Tic ket Indones ia ini dijadikan materi iklan di Google Adwords . Judul dan is i iklan dis esuaikan dengan is i 

artike l,  ke mudian  artike l ters ebut juga  dijadikan  landing page dari iklan  Google  Adwords  ters ebut, s ehingga s 

etiap orang yang mela kukan klik terhadap iklan a kan mas uk ke ha la man webs ite Cyber T ic ket Indones ia yang 

beris ikan a rtikel ters ebut. 
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