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ABSTRAK 

 

Penelitian ini tentang keberadaan komunitas mobil yang dianggap membahayakan 

masyarakat dan lalu lintas karena ugal-ugalan di jalan, menyebabkan kemacetan, dan 

komunitas mobil yang dianggap hanya sebagai ajang pamer mobil mewah. Hal inilah 

yang mendasari komunitas mobil Pajero Indonesia One dalam menerapkan 

implementasi cyber public relations. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dan interaksi secara langsung dengan objek yang diteliti. Tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Public Relations Dalam Non Profit Organisasi, 

Organisasi Non Profit, Cyber Public Relations, dan Media Sosial dalam Public 

Relations. Metode penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan In Depth 

Interview kepada humas Komunitas Pajero Indonesia One serta melakukan observasi 

dan studi dokumentasi. Konsep strategi cyber PR yang digunakan Komunitas Pajero 

Indonesia One adalah menetapkan tujuan, sasaran, visi dan misi, merancang kegiatan, 

serta melakukan komunikasi dan informasi melalui media. Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa pemanfaatan sosial media adalah salah satu cara untuk membangun 

citra harapan. Implementasi Cyber Public Relations Komunitas Pajero Indonesia One 

menggunakan media sosial facebook fanpage, twitter, instagram, website dan youtube. 

Dengan media sosial yang up to date, serta rating bagus, maka tujuan promosi dengan 

sosial media akan tercapai. 
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PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai implementasi Cyber Public Relations 

(PR) yang ada dalam komunitas mobil Pajero Indonesia One. Penelitian ini mempunyai 

signifikansi karena komunitas mobil Pajero Indonesia One merupakan organisasi non profit 

yang berdiri karena kesamaan hobi dan kecintaannya pada mobil merek Mitsubishi Pajero 

paling besar di Indonesia, ditunjukkan dengan banyaknya anggota aktif yang berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia. Organisasi non profit dapat tumbuh subur dengan pengelolaan 

yang baik, jika dioperasikan dengan dana yang cukup, memberikan pelayanan yang 

berkualitas, serta harus terbuka dan akuntabel kepada publik yang mereka layani (Baskin, 

2010). PR dalam organisasi non profit mempunyai tujuan untuk melayani masyarakat. Tugas 

PR di organisasi non profit dalam melaksanakan tugas lebih pada memberikan informasi dan 

penerangan dalam masyarakat. 

Di era modern saat ini begitu banyak aktifitas yang dilakukan, baik itu aktifitas yang 

bersifat individu maupun aktifitas bersama dengan kelompok yang dibuatnya. Mobil adalah 

salah satu barang mewah yang diinginkan oleh setiap manusia. Dengan adanya mobil dari 

berbagai merek dan demi kepopuleran barang mewah yang telah dimilikinya maka para 

pemilik barang mewah tersebut membentuk diri dalam kelompok-kelompok atau klub-klub 

yang dijadikan sebagai ajang untuk berkumpul dan menyalurkan hobi dengan membentuk 

sebuah komunitas dan salah satunya adalah komunitas mobil. 

Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya, adalah tiga kota dengan angota komunitas oto-

club terbesar di Indonesia. Di Surabaya sendiri tercatat lebih dari 20 komunitas yang eksis 

dan masih berkegiatan hingga saat ini. Diantaranya adalah: TKCI (Toyota Kijang Club 

Indonesia) ; TCCI (Toyota Corolla Club Indonesia); Off Road Club; SUNS (Surabaya 

Ultimate Nova Syles); Autonomic (Automotif for Modification Only Community); MYB 

Racing; Honda Estilo Club Indonesia; SMS (Street Motor Sport), GTT Club; Gloom 

Community, dan lain sebagainya (M.Choliel,2009) 

Beberapa komunitas mobil mewah saat ini tidak sedikit mulai dari Ferrari (FOCI – 

Ferrari Owners Club Indonesia), Mclaren (Mclaren Club Indonesia), Lamborghini 

(Lamborghini Club Indonesia),hingga komunitas mobil Pajero yang terdiri dari berbagai 

macam komunitas seperti Pajero Indonesia One, Pajero Owners Community, Pajero Sport 

Family, dan Indo Pajero Community. Salah satu yang menarik untuk diteliti tentang adanya 

komunitas mobil ini adalah Klub Pajero Indonesia Satu atau lebih dikenal dengan Pajero 

Indonesia One (dibaca pe-i-wan ato pi-wan) merupakan komunitas pecinta pajero terbesar di 



Indonesia. Berdasarkan visi dan misi komunitas Pajero Indonesia One, didirikan dan 

dilandasi dengan azas kekeluargaan dan kebersamaan sesama anggota serta saling mengisi 

dengan berbagi triks dan tips seputar kendaraan Mitsubishi Pajero. Selain itu komunitas 

mobil Pajero Indonesia One juga mampu memperhatikan kepedulian sosial kepada 

masyarakat yang kurang beruntung melalui kegiatan bakti sosial. 

Kelebihan komunitas Pajero Indonesia One dibandingkan dengan komunitas lainnya 

adalah komunitas  Pajero Indonesia One merupakan komunitas mobil Pajero terbesar di 

Indonesia dengan memiliki anggota lebih dari 1500 yang organsasinya tersebar di 28 daerah 

di Indonesia, keberadaanya komunitas ini juga sudah disahkan oleh Kemenkumham RI, 

selain itu komunitas Pajero Indonesia One juga fokus pada kegiatan sosial yang melibatkan 

berbagai instansi sehingga kegiatan sosial yang diselenggarakan lebih terstruktur. 

Menurut artikel yang diunggah misthubisi-motors.co.id, Komunitas Pajero Indonesia 

One adalah salah satu komunitas yang eksis dibawah naungan PT. Mitsubishi Motor Krama 

Yudha Sales Indonesia (http://www.mitsubishi-motors.co.id/2017/06/21/info-komunitas-

pajero-indonesia-one-pi1/). Dengan aktifnya komunitas Pajero Indonesia One pada media 

sosial tercermin setiap kegiatannya sehingga menarik untuk diteliti dari pada komunitas 

mobil lain yang mengekspose kegiatan mereka dengan lebih banyak melakukan touring atau 

berkumpul sesama pecinta mobil. 

Mendapatkan anggota atau pengikut komunitas dengan sangat cepat dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Hal inilah yang sangat menarik. Kita bisa 

memberikan gambaran kegiatan komunitas, manfaat yang didapat dengan bergabung dengan 

komunitas Pajero Indonesia One, serta tentunya penyalur hobi yang sama terkait dunia 

otomotif terutama mobil Pajero. Komunitas Pajero Indonesia One aktif menggunakan seluruh 

media sosial hingga viewer meningkat. Semakin aktif sosial media terupdate tentu akan 

menjadi peringkat atas di google sehingga ketika orang membuka tentu akan langsung 

membuka halaman pertama di google dan tentu juga akan membuka media sosial komunitas 

Pajero Indonesia One. 

Komunitas Pajero Indonesia One juga memiliki struktur organisasi yang tertata 

dengan jobdesk masing-masing anggota yang ditunjuk. Seperti PR yang bertanggung jawab 

untuk mengupdate sosial media, membuka komunikasi baik online maupun offline. Hal inilah 

yang menjadi pembeda dengan komunitas lain yang sosial medianya kurang terupdate, 

seringkali terbengkalai karena terbenturnya jobdesk atau memiliki jobdesk yang multifungsi, 

kurangnya tingkat solidaritas antar anggota sehingga jadwal tour atau berkumpul tidak 

terjadwal dengan baik, bahan share di sosial media kurang, serta kuranya bekerjasama 

http://www.mitsubishi-motors.co.id/2017/06/21/info-komunitas-pajero-indonesia-one-pi1/
http://www.mitsubishi-motors.co.id/2017/06/21/info-komunitas-pajero-indonesia-one-pi1/


dengan berbagai instansi terkait. komunitas Pajero Indonesia One membangun divisi PR 

secara terlembaga, hal ini menjadi kelebihan bagi komunitas Pajero Indonesia One yang 

merupakan organisasi non profit. 

Organisasi non profit dapat tumbuh subur dengan pengelolaan yang baik, jika 

dioperasikan dengan dana yang cukup, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta harus 

terbuka dan akuntabel kepada publik yang mereka layani (Baskin, 2010). Public relations 

dalam organisasi non profit mempunyai tujuan untuk melayani masyarakat. Tugas PR di 

organisasi non profit Dalam menjalankan tugas, PR organisasi non profit lebih pada tugas 

memberikan informasi atau penerangan dalam masyarakat. Organisasi non profit didirikan 

untuk mencapai tujuan yang bersifat tidak mencari keuntungan tetapi lebih mengarah 

pelayanan kepada masyarakat. Organisasi non profit berharap dapat tumbuh subur dengan 

pengelolaan yang baik, dioperasikan dengan dana yang cukup, memberikan pelayanan yang 

berkualitas, serta harus terbuka dan akuntabel kepada publik yang mereka layani. 

Cyber PR atau E-PR adalah merupakan inisiatif PR yang menggunakan media internet 

sebagai sarana publisitas (Julius Onggo, 2004) Dengan memanfaatkan internet, perusahaan 

berusaha untuk membangun sebuah one to one relations secara simultan dan bersifat 

interaktif dengan publik sasarannya. Breakenridge (2008) kemudian menambahkan beberapa 

aktivitas Cyber PR yang berfokus pada interaksi organisasi dengan publiknya. Berdasarkan 

definisi yang disebutkan maka implementasi Cyber PR dimaknai sebagai implementasi 

program PR dengan memanfaatkan media online untuk berkomunikasi dengan publik. 

Perkembangan internet ini melahirkan sebuah dunia baru yang memungkinkan 

warganya (netter) untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dunia baru tersebut 

juga melahirkan sebuah jejaring sosial dimana para penggunanya bisa mencari teman, 

berinterkasi, berbagi gambar ataupun video, berbagi komentar, dan lain sebagainya. Menurut 

Antony Mayfield, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang 

saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, 

berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman yang baik, menemukan pasangan, dan 

membangun sebuah komunitas. Sementara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap 

orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk 

berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, 

Plurk, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media boadcast, 

maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang terterik 

untuk berpatisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi 

komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi 



internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. 

Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena 

besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia 

(Ramadhansyah, 2012). 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan objek yang diteliti dipilih 

pada penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam 

mengenai peran media sosial sebagai media sosialisasi pada komunitas mobil pajero 

indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

 

PEMBAHASAN 

 

Selanjutnya peneliti memaparkan temuan data implementasi cyber PR komunitas 

mobil Pajero Indonesia One. Berdasarkan penelitian, peneliti mengenalisis apa saja 

implementasi cyber PR pada media sosial yang dilakukan oleh Komunitas Pajero Indonesia 

One melalui media online yang dimiliki komunitas Pajero Indonesia One. Selanjutnya, 

peneliti menganalisis bagaimana implementasi cyber PR komunitas Pajero Indonesia One. 

Cyber PR merupakan PR yang mengedepankan penggunaan media online dalam publikasinya 

dan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Peran PR di komunitas Pajero 

Indonesia One tidak hanya sekedar menjembatani hubungan antara komunitas dan 

masyarakat, lembaga-lembaga terkait, pemerintah, namun juga untuk mendapatkan perhatian 

dari masyarakat. Perhatian masyarakat ini lah yang menjadi tujuan dari cyber PR, khususnya 

pengguna dan pemakai baru yang memiliki kendaraan Pajero. 

Mengutip Onggo (2004: 2) komunikasi Internet dianggap efektif dalam praktik 

PR, karena menciptakan hubungan one to one, daripada media massa lain yang bersifat 

one to many. Melalui online media ini lah cyber PR bertukar informasi dengan 

publiknya, sehingga sebagaimana dalam masyarakat layaknya yang terdapat kelompok 

yang terbentuk karena kesamaan profesi, kesamaan agama, dan lain-lain. Maka 

terbentuk pula kelompok diskusi atau bisnis bagi tujuan perusahaan di tempat cyber PR 

itu bekerja. Sehingga dari kelompok diskusi tersebut cyber PR dapat melakukan media 

monotoring dan meningkatkan brand awereness perusahaan tersebut di kelompok 

diskusi. 

Cyber PR adalah satu-satunya cara untuk membangun brand di dunia maya, 

mengingat internet telah menghadirkan dunia maya disamping dunia nyata(Watson & 



Noble 2007: 198) dalam buku Etika PR dan E-PR yang berpendapat bahwa PR online 

sebagai suatu cara untuk mempersuasi publik untuk memiliki pendapat positif tentang 

organisasi dengan merubah awareness dan sikap publik. Dan didukung dengan 

pendapat menurut Bob Julius Onggo yang mengungkapkan Cyber PR dalam 

meningkatkan brand di publik. Setiap aspek yang ada dalam aktivitas online memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi hubungannya dengan publik. Sebab, saat ini internet, 

terutama media sosial telah menjadi gaya hidup yang baru ditengah masyarakat. 

Melalui media inilah suatu bentuk PR baru terbentuk, yang dapat disebut sebagai cyber 

PR. Segala sesuatu yang berkaitan dengan media online dilakukan oleh sebuah 

perusahaan, kompetitor, organisasi, dan segala intuisi yang ada adalah sebagai salah 

satu bentuk cyber PR. Cyber PR adalah suatu fenomena yang tak terelakkan, karena 

publik semakin luas dan terbatas. (Mianda Aurani, 2013). Karena internet adalah media 

yang sangat membantu dalam menyebarkan iformasi dalam era globalisasi seperti saat 

ini. Kehadiran internet telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Pr yang 

modern adalah  mereka yang dapat memanfaatkan internet, terutama media sosial yang 

saat ini digrandrungi oleh masyarakat sebagai media utama dalam penyampaian 

pesannya. 

Citra yang diinginkan oleh komunitas Pajero Indonesia One bukan hanya 

sekedar menjadi tempat kumpul, komunitas kendaraan roda empat dalam hal ini 

khususnya Pajero, akan tetapi memiliki banyak kegiatan positif dan edukatif kemudian 

tetap memperhatikan kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang beruntung 

melalui kegiatan bakti sosial. Selain itu komunitas Pajero Indonesia One juga 

diharapkan menjadi yang nomor satu diantara komunitas sejenis yang dikenal sebagai 

komunitas yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat pada umumnya. Dari hasil 

penelitian, peneliti menemukan bahwa melalui aktifitas cyber PR komunitas Pajero 

Indonesia One memiliki harapan demi keberlangsungan komunitas untuk membangun 

citra yang positif. Hal ini sesuai dengan toeri Jeffkins, Citra harapan adalah citra yang 

diinginkan oleh perusahaan. Citra ini juga tidak sama dengan citra sebenarnya. 

Biasanya citra yang diharapkan lebih baik daripada citra sesungguhnya. 

Komunitas Pajero Indonesia One juga mencoba memperhatikan nilai-nilai 

kepedulian sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat yang mengalami 

bencana alam, dan juga aktif mengunjungi panti asuhan dan berbagi dengan anak yatim 

piatu. Dengan berbagai agenda positif ini juga diharpkan mampu menjadi manfaat bagi 



tiap anggota agar senantiasa menanamkan nilai moral dan kepedulian kepada sesama 

yang membutuhkan. Masing-masing anggota juga nampak kompak dalam turut andil 

menyumbang sebagian harta yang mereka miliki dan turut serta langsung dalam 

membantu masyarakat. 

(Prita  Kemalgani, 2014) Secara definisi, citra adalah kesan yang diperoleh 

seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau 

kenyataan. Citra suatu obyek, antara lain diketahui melalui sikap yang ditunjukkan 

terhadap obyek tersebut. Semua sikap, bersumber pada rangkaian pengetahuan, yang 

bersifat kognitif, yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu obyek. Semua aktivitas 

Humas dilakukan dan diarahkan dalam rangka terwujudnya sebuah citra positif suatu 

organisasi. Secara definisi, citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan 

pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Kepekaan 

komunitas Pajero Indonesia One dalam mengimplementasikan kegiatannya melalui 

media sosial salahsatunya ditunjukkan dengan berkegiatan sosial untuk masyarakat 

yang membutuhkan. 

Media yang digunakan oleh komunitas mobil Pajero One dalam kegiatan PR 

adalah media sosial yang umum seperti facebook, twitter, youtube, instagram, dan 

website. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa media sosial yang 

paling sering update adalah instagram dan facebook fanpage. Hal ini dapat dilihat dari 

aktivitas yang dibagikan pada kedua media sosial tersebut. Selain itu, jumlah teman dan 

followers pada kedua media sosial tersebut cenderung lebih banyak dibanding media 

sosial lainnya. 

Media sosial juga merupakan sarana product knowledge maupun edukasi 

produk. Terutama pada saat ada “friend” yang menyerang lewat media sosial atau 

beredar luasnya keluhan dari anggota yang bergabung di Pajero Indonesia One. Situs 

jejaring sosial yang dimiliki oleh komunitas mempunyai fungsi menyebarkan informasi 

dan membangun opini positif mengenai komunitas Pajero Indonesia One. Komunitas 

Pajero Indonesia One merupakan salah satu komunitas yang aktif menggunakan situs 

jejaring sosial. Tujuan komunitas Pajero Indonesia One menggunakan situs jejaring 

sosial adalah di samping memberikan informasi yang baik mengenai kegiatan 

komunitas seperti bakti sosial, mitra dengan kepolisian, dan lain-lain juga bisa di 

manfaatkan oleh anggota agar bisa mengakses web site Pajero Indonesia One sebagaian 

kecil contoh nya untuk memberikan informasi kegiatan di chapter – chapter nya. 



Tujuan perencanaan yang dilakukan oleh komunitas Pajero Indonesia One 

adalah untuk membangun jejaring silaturahmi, memperlihatkan pada publik bahwa 

komunitas mobil tidak semua mempunyai citra yang negatif dan memberikan informasi 

kepada publik tentang aktivitas yang dilakukan komunitas Pajero Indonesia One. Tahap 

perencanaan yang dilakukan humas komunitas Pajero Indonesia One dalam membuat 

implementasi cyber PR disesuaikan dengan tujuan, sasaran yang sesuai dengan visi dan 

misi, merancang kegiatan, dan konsisten melakukan komunikasi dan informasi melalui 

media sosial untuk implementasi. 

Selain situs jejaring sosial, Komunitas Pajero Indonesia One mempunyai 

website untuk menginformasikan mengenai perusahaan. Website Komunitas Pajero 

Indonesia One http://www.pajeroindonesia.org. Komunitas Pajero Indonesia One 

menggunakan website sebagai salah satu bentuk komunikasi implementasi cyber PR 

dengan memuat berbagai macam informasi up to date mengenai komunitas, 

memberikan representasi yang menarik sehingga dapat menarik pemilik kendaraan 

pajero untuk bergabung. Tools berikutnya yang digunakan oleh Komunitas Pajero 

Indonesia One adalah Facebook Fanpage dengan nama akun Pajero Indonesia One. 

Saat ini akun tersebut mendapat „like‟ sebanyak 14.277, dan 14.288 orang pengikut (9 

Juni 2017 07:02). Facebook digunakan untuk memberikan informasi-informasi 

mengenai kegiatan komunitas, dan mempermudah humas komunitas pajero indonesia 

one dalam memberikan dan bertukar informasi umum kepada anggota yang telah 

bergabung maupun yang belum. Komunitas Pajero Indonesia One memiliki akun 

instagram yang bernama „pajeroindonesia‟ sebanyak 3462 followers dan „pajeronesia‟ 

sebanyak 14,2K followers. Dalam cyber PR komunitas mempunyai peran dalam 

menampilkan berbagai foto aktivitas yang dilakukan oleh komunitas serta memberi 

caption mengenai foto tersebut. Akun twitter milik Komunitas Pajero Indonesia One 

adalah @pajeroindonesia. Saat ini akun twitter Komunitas Pajero Indonesia One telah 

memposting 1.723 tweet dengan follower (pengikut) sebanyak 4.476 (25 Mei 2017) 

akun.  Komunitas Pajero Indonesia One juga mempunyai channel youtube yang dapat 

diakses melalui channel “Pajero Indonesia One” dengan jumlah 251 subscriber. 

Komunitas Pajero Indonesia One mengupload video touring atau kegiatan positif 

lainnya melalui channel youtube, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana 

aktivitas dari komunitas ini. 

http://www.pajeroindonesia.org/


 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data penelitan dapat disimpulkan bahwa 

komunitas pajero indonesia one mengimplementasikan cyber PR dalam program PRnya. 

Alasan komunitas Pajero Indonesia One mengimplementasikan cyber PR karena pengguna 

internet dari tahun menahun meningkat selain itu seiring meningkatnya pengguna media sosial, 

media ini merupakan media yang paling cepat dalam penyebaran informasi. Dimana cyber PR 

merupakan program PR untuk membangun interaksi komunikasi dengan memanfaatkan media 

internet. Komunitas Pajero Indonesia One kerap ditimpa isu miring dari masyarakat terkait 

maraknya komunitas yang serupa akibat arogansi dan ketidak taatan dalam berlalu lintas dijalan 

dimana setelah dikonfirmasi kebenaran isu miring tersebut bukan ditujukan kepada komunitas 

Pajero Indonesia One. Seiring dengan  dengan adanya isu tersebut komunitas Pajero Indonesia 

One perlu melakukan cyber PR sebagai implementasi program Prnya. 

Implementasi komunitas Pajero Indonesia One diterapkan menggunakan implementasi 

dengan menggunakan website www.pajeroindonesiaone.org yang berperan menginformasikan 

mengenai organisasi terkait sejarah, visi misi, AD/ART, tips seputar mobil Pajero dan 

pendaftaran anggota. Yang kedua implementasi cyber PR menggunakan facebook fanpage yang 

bernama Pajero Indonesia One digunakan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan 

komunitas, mempermudah humas memberikan dan bertukar informasi. Terdapat dua akun 

Instagram komunitas Pajero Indonesia One yaitu @Pajeronesia dan @PajeroIndonesia yang 

digunakan untuk aktivitas interlan branding, promosi branding, dan hasil dokumentasi kegiatan 

yang dilakukan komunitas. Twitter @pajeroindonesia yang digunakan komunitas tidak di 

upload secara regular, kurang aktif layaknya facebook fanpage dan instagram. Cyber PR 

terakhir yang digunakan komunitas Pajero Indonesia One adalah youtube, channel milik 

komunitas dengan nama „Pajero Indonesia One‟ digunakan untuk mengupload video touring 

dan pemberitaan seputar komunitas dan publikasi ke segala arah. 

Melalui tahap perencanaan komunitas Pajero Indonesia One terdiri dari tiga tahap yaitu, 

menetapkan tujuan dengan membangun jejaring silaturahmi dengan sasaran pengguna atau 

pemilik mobil Pajero yang sesuai dengan visi dan misi. Merancang kegiatan berdasarkan 

program dan kegiatan yang dilakukan nantinya memberi manfaat dan tidak melanggar etika 

dalam berkendara serta mempublikasikan potensi dunia wisata Indonesia disetiap kegiatan 

komunitas. Yang terakhir konsisten melakukan komunikasi dan informasi melalui media 

dengan publikasi memlalui media sosial yang dimiliki oleh komunitas Pajero Indonesia One. 

http://www.pajeroindonesiaone.org/


Penerapan implementasi cyber PR tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan 

dari publik sehingga akan memperkuat membership di komunitas tersebut. Citra harapan 

menjadi penting untuk mendapatkan dukungan publik. Citra harapan yang di inginkan 

komunitas Pajero Indonesia One adalah komunitas yang tidak hanya sekedar menjadi tempat 

kumpul, namun komunitas yang memiliki banyak kegiatan positif, edukatif, memperhatikan 

kepedulian sosial dan bermanfaat. 
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