
 

Cyber PR merupakan inisiatif public relation yang menggunakan media internet 
sebagai sarana publisitasnya. Mengingat popularitas dan multifungsi media internet, media 
ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku PR untuk membangun merek (brand) dan memelihara 
kepercayaan (trust) (Onggo, 2004:1). Oriflame sebagai perusahaan produk kecantikan dan 
perawatan kulit menggunakan cyber PR untuk melakukan kegiatan PRnya. Dalam rangka 
memenuhi fungsi cyber PR tersebut maka Oriflame mengembangkan website Oriflame. 
Menurut Haig (2001 : 5-6), fungsi cyber PR dapat dikatakan memenuhi kriteria apabila 
memenuhi tiga fungsi cyber PR, fungsi Relation, fungsi Reputation dan fungsi Relevancy. 
Untuk memenuhi fungsi relations, website Oriflame diharapkan dapat digunakan sebagai 
media untuk membangun hubungan melalui interaksi antara perusahaan dengan para 
konsultan mandiri Oriflame yang berbeda-beda dan tersebar di wilayah yang sangat luas. 
Dengan melakukan hubungan yang baik dengan para konsultan mandiri Oriflame maka 
Oriflame akan dapat memperoleh feedback yang berkesinambungan, sehingga masing-
masing pihak akan dapat melakukan pembelajaran satu sama lain mengenai needs, 
preference, dan responsiveness. Sedangkan untuk memenuhi fungsi reputations, website 
Oriflame diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk membangun reputasi online yang 
berkesinambungan, yaitu dapat memberikan dorongan, memelihara, dan melakukan 
konsolidasi antara konsultan dengan Oriflame yang merupakan  hal esensial untuk 
keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, untuk memenuhi fungsi relevancy, website 
Oriflame diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk mengupayakan agar ada 
keterkaitan antara kebutuhan yang dirasakan konsultan dengan tujuan yang dirumuskan oleh 
Oriflame. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
tipe penelitian deskriptif. Sampel dilakukan kepada 395 responden, dengan tekhnik 
pengambilan sampel, teknik sampling purposive. Tekhnik pengumpulan data dilakukan 
dengan data primer (wawancara dengan pihak manajemen Oriflame) dan data sekunder 
(survey). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan fungsi Relation, website 
Oriflame secara keseluruhan belum 100% dalam memenuhi fungsi ini karena cyber PR pada 
website Oriflame belum sepenuhnya memenuhi kriteria berdasarkan tiga subfungsi yang 
mendasari terpenuhinya  fungsi Relation, Berdasarkan fungsi Reputation, secara garis besar 
cyber PR pada website Oriflame sudah hampir memenuhi kriteria  cyber PR 100%, hal ini 
dikarenakan website Oriflame sudah  dapat memenuhi ketiga subfungsi yang mendasari 
terbentuknya fungsi ini, yakni subfungsi Competence, Character dan Communication. 
Berdasarkan fungsi Relevancy, cyber PR pada website Oriflame dapat dikatakan mencapai 
hampir 100%  memenuhi kriteria cyber PR, karena website Oriflame sudah dapat  
melaksanakan rumusan tujuan perusahaan, dan keinginan  serta kebutuhan konsultan  
mandiri Oriflame sudah dapat terpenuhi. 
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