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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi, yang didalamnya 

dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan 

negara, membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting, 

Telekomunikasi sebagai wahana bagi pertukaran informasi akan semakin 

memperhatikan aspek kualitas jasa. Dengan adanya teknologi komunikasi 

yang canggih telah memungkinkan pengaksesan data atau informasi yang 

tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat. Metoda-metoda 

baru dalam bidang komunikasi via selular juga dihasilkan.  Metoda-metoda 

baru di bidang komunikasi baik terhadap transmisi data maupun isi dari data 

terus dikembangkan untuk bisa menyesuaikan diri dari pesatnya 

perkembangan teknologi informasi. 

 Tidak dipungkiri bahwa kemajuan dalam bidang teknologi 

telekomunikasi ini mengakibatkan banyaknya produk kartu seluler yang 

beredar di pasaran. Daya beli masyarakat yang rendah, serta menjamurnya 

kompetitor, membuat pihak manajemen perusahaan harus memutar otak untuk 

dapat terus bertahan dan memenangkan persaingan. Situasi ini menyebabkan 

beberapa perusahaan jasa telekomunikasi berlomba-lomba untuk menarik 

pelanggan sebanyak-banyaknya. Hal ini terlihat dari insentif yang ditawarkan, 

potongan harga yang tidak tanggung-tanggung serta intensitas penyampaian 

iklan yang begitu gencar. Melihat begitu ketatnya persaingan antar perusahaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

telekomunikasi seluler saat ini, penulis tertarik untuk melakukan kuliah kerja 

media (KKM) di Indosat cabang Solo bagian marketing communications. PT. 

INDOSAT Tbk adalah sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi 

internasional di Indonesia. Jumlah pelanggan Indosat menempati posisi 

terbesar kedua setelah Telkomsel dan terus bersaing ketat untuk mengejarnya. 

Kuliah Kerja Media adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

mahasiswa untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan dalam 

dunia kerja yang berhubungan dengan jurusan atau keahlian yang mereka 

tekuni dibangku perkuliahan. Aktivitas ini dapat memberikan bekal 

pengalaman bagi mahasiswa sebagai calon professional agar dapat 

menjebatani perbedaan antara proses yang diperoleh dari bangku kuliah 

dengan praktik profesi dalam dunia kerja. 

PT. Indosat cabang Solo berupaya memperkuat brand image produk 

IM3 di kalangan pelajar dengan berinisiatif memulai sebuah program 

keanggotaan di wilayah Karisidenan Surakarta yang diberi nama “IM3 

Community”. Program IM3 Community menawarkan seperangkat keuntungan 

pada pelanggannya yang bergabung. Selain itu dengan adanya program IM3 

Community diharapkan para anggota akan bersedia menjadi pembela 

(advocate), yaitu pelanggan yang secara antusias merekomendasikan 

perusahaan dan produk-produknya pada orang lain. Yang terakhir adalah 

menjadikannya partner, dimana PT. Indosat cabang Solo dan komunitinya 

senantiasa bekerja sama secara aktif, meliputi pemberian sponsor event yang 

diadakan komunitas tertentu yang telah tergabung dalam IM3 Community. 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik mengambil pokok bahasan “KEGIATAN MARKETING 

COMMUNICATIONS PT. INDOSAT CABANG SOLO DALAM 

MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM IM3 COMMUNITY”. 

B. Tujuan 

 Adapun tujuan penulis melaksnakan Magang atau Praktek Kerja 

Lapangan di PT. Indosat cabang Solo ini adalah :  

1. Tujuan Umum 

a. Mempelajari iklim dunia kerja yang nyata dalam lingkungan kerja di 

PT. Indosat cabang Solo 

b. Mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan dibangku kuliah, 

serta untuk memenuhi tugas akhir kuliah guna memperoleh gelar Ahli 

Madya program Diploma III Public Relations dan untuk mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta 

melatih tanggung jawab, disiplin dalam melaksnakan tugas-tugas yang 

dikerjakan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mempelajari dan mempraktekkan kegiatan public relations 

dalam divisi marketing communication guna menunjang program IM3 

Community 

b. Untuk mengetahui proses-proses sebelum menjadi anggota IM3 

Community hingga menjadi anggota IM3 Community 
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C. Manfaat Laporan 

Laporan ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat umum : 

a. Meningkatkan kerjasama universitas dengan instansi 

b. Memberi wawasan tentang dunia kerja khususnya di bidang PR yang 

sesungguhnya. 

c. Penulis mampu mengaplikasikan teori yang telah diberikan secara 

nyata 

2. Manfaat khusus : 

a. Mengetahui kegiatan public relations dalam divisi marketing 

communication guna menunjang program IM3 Community 

b. Mengetahui beberapa keuntungan apabila bergabung dalam IM3 

Community 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Sejak beberapa dasarwasa, periklanan dan promosi selalu jadi bintang 

pemasaran. Belanja iklan dan promosi selalu menempati peringkat atas. Hal 

itu juga terlihat dari nama jabatan di perusahaan saat itu, seperti manajer iklan, 

manajer promosi, atau gabungan keduanya. 

Namun itu semua sudah harus berubah. Menurut Uyung Sulaksana 

(2003:29) Ada lima fenomena yang membuat landscape bisnis lama sudah tak 

relevan lagi. Pertama, banjir informasi yang cenderung memanjakan 

konsumen. Kedua, liberalisasi perdagangan yang membuka sekat-sekat usaha 

yang selama ini menjadi usaha domestik. Ketiga, komoditasi produk yang 

makin cepat sebagai dampak inovasi dan persaingan yang makin inetnsif. 

Keempat, media mania yang telah berhasil merebut kepercayaan publik 

sebagai sumber fakta dan kebenaran sehingga memiliki pengaruh besar 

terhadap mati-hidupnya suatu usaha. Terakhir, belanja iklan yang meroket 

sehingga komunikasi pemasaran menjadi overload dan makin tidak efektif 

karena konsumen cenderung menurun kemampuannya mengingat pesan yang 

telah dilihat dan didengar. 

Untuk mengerti komunikasi pemasaran terpadu, kita harus memahami 

pengertian dasar dari komunikasi dan pemasaran, sebagai berikut: 

“Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan 
antar individu, atau antara organisasi dengan individu.” (Terence A. Shimp. 
2004:4) 
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”Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi 
lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 
pelanggannya.” (Terence A. Shimp. 2004:4) 

Tentu saja, pemasaran lebih umum pengertiannya daripada komunikasi 

pemasaran, namun kegiatan pemasaran banyak melibatkan aktifitas 

komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan 

gabungan fungsi-fungsi pemasaran seperti advertising, personal selling, sales 

promotion, public relations, dsb. guna menciptakan dan memelihara suatu 

brand relationships. 

Perannya sangat vital mengingat peran komunikasi dalam 

memfasilitasi hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan 

pembeli prospektif. Berkat perkembangan ilmu pemasaran, tujuan komunikasi 

kini tak lagi terbatas untuk mendorong pembelian pertama, namun juga 

memastikan kepuasan paska pembelian sehingga meningkatkan kemungkinan 

terjadinya pembelian berulang dan pembeli tersebut menjadi pelanggan yang 

loyal. (Terence A. Shimp. 2004:4) 

Menurut four As, the American Association of advertising Agency, 

integrated Marketing Communications adalah: 

“konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah 
rencana komprehensif yang mengaji peran strategis masing-masing bentuk 
komunikasi, misalnya iklan, direct response, promosi penjualan dan humas 
serta memadukannya untuk meraih kejelasan, konsistensi, dan dampak 
komunikasi maksimal melalui pengintegrasian pesan.” (Uyung Sulaksana. 
2003:30) 

Seperti yang sudah disebutkan diatas, konsep dasar dari komunikasi 

pemasaran terpadu adalah komunikasi. Dengan komunikasi ini, komunikasi 

pemasaran terpadu berusaha untuk memaksimalkan pesan positif dan 
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meminimalkan pesan negatif dari suatu brand, dengan sasaran menciptakan 

dan menyokong brand relationship. Brand relationship yang positif  juga akan 

menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai dari pemegang saham 

perusahaan tersebut. (Uyung Sulaksana. 2003:30) 

Berkat penerapan konsep baru komunikasi pemasaran terpadu 

(integrated marketing communications) di Indonesia kini dikenal jabatan baru: 

manajer promosi dan kehumasan, manajer komunikasi pemasaran, manajer 

komunikasi dan pemasaran, atau general manajer hingga vice president untuk 

bidang itu. Ada lima premis dasar yang mendasari upaya ini: 

1. Keterpaduan (integrasi) adalah proses tak terbatas dan berujung, 

karena mencakup berbagai jenjang 

2. Komunikasi pemasaran terpadu bukan pekerjaan satu fungsi, 

melainkan multifungsi (cross functional) 

3. Semua pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholder) penting 

untuk ditangani secara professional, tidak lagi terfokus hanya pada 

pelanggan semata 

4. Perusahaan perlu mendengar masukan dari semua pihak (stakeholder) 

termasuk pelanggan 

5. Setiap titik kontak dengan publik menyebarkan pesan komunikasi 

mulai dari kemasan produk, logo perusahaan, pengalaman 

menggunakan produk, iklan, layanan pelanggan, berita di media 

massa, sampai rumor yang mampu menyebar secara berantai 

(Uyung Sulaksana. 2003:31) 
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B. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Promosi adalah bagian dari strategi pemasaran sebagai cara untuk 

berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi 

(promotional mix) sebagai bentuk kegiatan dalam komunikasi pemasaran 

terpadu. 

Yang termasuk promotional mix menurut Fandy Tjiptono (1995:222) adalah: 

1. Personal selling 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada 

calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. (Fandy Tjiptono. 

1995:222) 

Sifat-sifat personal selling antara lain : 

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, 

dan interaktif antara 2 orang atau lebih 

b. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala 

macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan 

suatu hubungan yang lebih akrab 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk 

mendengar, memperhatikan, dan menanggapi 

(Fandy Tjiptono. 1995:222) 

Metode ini mempunyai kelebihan antara lain operasinya lebih fleksibel 

karena penjual dapat mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 9 

pendekatannya, usaha yang sia-sia dapat diminimalkan, pelanggan yang 

berminat biasanya langsung membeli, dan penjual dapat membina hubungan 

jangka panjang dengan pelanggannya. Namun karena menggunakan armada 

penjual yang relatif lebih besar, maka metode ini biasanya mahal. Di samping 

itu, spesifikasi penjual yang diinginkan perusahaan mungkin sulit dicari. 

Meskipun demikian, personal selling tetaplah penting dan biasanya dipakai 

untuk mendukung metode promosi lainnya. (Fandy Tjiptono. 1995:223) 

Aktivitas personal selling memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan 

mereka 

2. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi 

pembeli 

3. Communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan 

kepada pelanggan 

4. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, 

mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan 

5. Servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada 

pelanggan 

6. Infomation gathering, yakni melakukan riset dan intelijen pasar 

7. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju 

(Fandy Tjiptono. 1995:223) 
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2. Mass selling, terdiri atas periklanan dan publisitas 

Mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan media 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam 

satu waktu. Metode ini memang tidak sefleksibel personal selling namun 

merupakan alternatif yang lebih murah untuk menyampaikan informasi ke 

khalayak (pasar sasaran) yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas. Ada 

dua bentuk utama mass selling, yaitu periklanan dan publisitas. (Fandy 

Tjiptono. 1995:224) 

· Periklanan 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Iklan adalah bentuk 

komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan 

atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang 

untuk melakukan pembelian. (Fandy Tjiptono. 1995:224) 

AMA (American Marketing Association) mendefinisikan: 

iklan sebagai semua bentuk bayaran untuk merepresentasikan dan 
mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal oleh sponsor yang 
jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan periklanan adalah seluruh proses 
yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. 
(Fandy Tjiptono. 1995:224) 

Ciri-ciri dan kelebihan iklan: 

1. Public presentation: sifat publik dari iklan memberi semacam legitimasi 

pada produk dan mengesankan penawaran yang terstandarisasi. Banyak 

orang akan menerima pesan yang sama. 
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2. Pervasiveness: pemasar bisa mengulang-ulang pesan yang sama melalui 

iklan 

3. Amplified expresiveness: iklan memberi banyak peluang untuk 

mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, 

bunyi dan warna 

4. Impersonality: Audiens tidak wajib menaruh perhatian atau merespon 

iklan. Iklan lebih merupakan monolog di depan audiens, bukan sebuah 

dialog dengan audiens 

(Uyung Sulaksana. 2003:25) 

· Publisitas 

 Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung 

dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. 

(Fandy Tjiptono. 1995:225).  

Publisitas juga dapat memberi informasi lebih banyak dan lebih 

terperinci daripada iklan. Namun demikian karena tidak ada hubungan 

perjanjian antara pihak yang diuntungkan dan pihak penyaji, maka pihak yang 

diuntungkan tidak dapat mengatur kapan publisitas itu akan disajikan atau 

bagaimana publisitas itu disajikan. Selain itu publisitas tidak mungkin 

diulang-ulang seperti iklan. Oleh karena itu, kini publisitas biasanya 

merupakan bagian dari departemen humas perusahaan. (Fandy Tjiptono. 

1995:225) 
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3. Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian 

produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli 

pelanggan. Tujuan dari promosi penjualan sangat beraneka ragam (lihat tabel 

1). Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik pelanggan baru, 

mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk pesaing, meningkatkan 

impulse buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan 

kerja sama yang lebih erat dengan pengecer. (Fandy Tjiptono. 1995:225) 

Promosi penjualan menawarkan tiga benefit unik: 

1. Komunikasi: promosi biasanya mengundang minat dan umumnya 

menyajikan informasi agar konsumennterdorong membeli 

2. Insentif: mereka menawarkan konsesi, rangsangan atau kontribusi 

yang bagi konsumen merupakan value tersendiri 

3. Undangan: promosi bersifat mengundang agar seketika dapat terjadi 

transaksi 

(Uyung Sulaksana. 2003:26) 
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Tabel  2.1. Alternatif-Alternatif Sales Promotion 

JENIS 
PROMOSI 

PENJUALAN 

TUJUAN KEUNGGULAN KELEMAHAN 

Kupon Merangsang 
permintaan 

Mendorong 
dukungan pengecer 

Konsumen 
menunda 
pembelian 

Deals Meningkatkan 
hasrat konsumen 
untuk mencoba 
produk; membalas 
tindakan pesaing 

Mengurangi resiko 
konsumen 

Konsumen 
menunda 
pembelian; 
mengurangi 
product value 

Premium 
(diskon) 

Membentuk 
goodwill 

Konsumen 
menyukai barang 
yang gratis atau 
yang memperoleh 
potongan harga 

Konsumen 
membeli hanya 
karena diskonnya, 
bukan karena 
produknya 

Kontes Meningkatkan 
pembelian 
konsumen; 
membentuk 
business inventory 

Mendorong 
keterlibatan 
konsumen terhadap 
produk 

Memerlukan 
pemikiran yang 
kreatif dan 
analitis 

Undian 
(sweepstakes) 

Mendorong 
konsumen untuk 
membeli lebih 
banyak, 
meminimumkan 
perilaku barganti-
ganti merek 

Konsumen lebih 
sering 
menggunakan 
produk dan 
menyimpannya 

Penjualan 
menurun setelah 
masa undian 
berakhir 

Sampel Mendorong 
konsumen 
mencoba produk 
baru 

Resiko kecil bagi 
konsumen yang 
mencoba produk 

Biaya tinggi bagi 
perusahaan 

Trading stamps Mendorong 
pembelian ulang 

Membantu dalam 
menciptakan 
loyalitas 

Biaya tinggi bagi 
perusahaan 

Point of 
purchase 
displays 

Mendorong 
konsumen untuk 
mencoba produk; 
memberikan in-
store support 
untuk alat promosi 
yang lain 

Memberikan 
penampilan produk 
yang baik 

Sulit meminta 
pengecer untuk 
menempatkan 
produk pada 
tempat yang 
ramai dilalui 
pelanggan 

Potongan rabat Mendorong 
pelanggan untuk 
membeli; 
menghentikan 
penurunan 
penjualan 

Efektif untuk 
merangsang 
permintaan 

Mudah ditiru; 
mengurangi 
perceived product 
value 

 
Sumber : Fandy Tjiptono.1995. Strategi Pemasaran. Andy Offset. Yogyakarta 
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4. Public Relations (hubungan masyarakat) 

Tiga definisi humas yang secara internasional telah dianggap sebagai 

batasan yang lazim bagi orang-orang yang setiap harinya menggeluti dunia 

kehumasan: 

a. Definisi Menurut (British) Institute of Public Relations (IPR) 

Menurut kamus IPR terbitan bulan November 1987 : 

”Praktek humas atau PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara 
terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara 
niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap 
khalayaknya”. (Frank Jefkins. 1995:8) 

Jadi, public relations sama sekali bukanlah kegiatan yang sifatnya 

sembarangan atau dadakan. Tujuan utamanya adalah ”menciptakan dan 

memelihara saling pengertian” maksudnya adalah untuk memastikan bahwa 

organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang turut 

berkepentingan. Dengan adanya satu penggal kata ”saling”, maka organisasi 

juga harus memahami setiap kelompok atau individu yang terlibat dengannya 

(istilah yang umum adalah ”khalayak” atau publik) 

b. Definisi Menurut Frank Jefkins 

“humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang 
terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan 
semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 
berlandaskan pada saling pengertian”. (Frank Jefkins. 1995:8) 

Bagian pertama dari definisi ini sama saja dengan yang telah 

diutarakan oleh IPR, hanya saja unsur tujuannya lebih diperinci, yaitu tidak 

hanya terbatas pada saling pengertian saja, melainkan juga berbagai macam 

tujuan khusus lainnya. 
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Tujuan khusus tersebut adalah penanggulangannya masalah-masalah 

komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu, misalnya saja 

pengubahan sikap yang negative menjadi positif. Public relations harus 

menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan (management  by 

objectives). Bila tengah menjalankan suatu program kehumasan, pasti bisa 

diukur hasil-hasil yang telah dicapai. Kalau perlu bisa menerapkan teknik-

teknik riset pemasaran untuk menguji tingkat keberhasilan atau tingkat 

kegagalan dari suatu kampanye kehumasan yang sedang dilancarkan. (Frank 

Jefkins. 1995:8) 

c. Pernyataan Meksiko (The Mexian Statement) 

Pertemuan asosiasi-asosiasi public relations seluruh dunia di Mexico 

City, Agustus 1978, menghasilkan pernyataan mengenai definisi PR sebagai 

berikut : 

“Praktek kehumasan adalah suatu seni sekaligus suatu disiplin ilmu sosial 
yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap 
kemungkinan konsekuensi darinya, memberi masukan dan saran-saran kepada 
para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang 
terencan untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan 
khalayaknya”. (Frank Jefkins. 1995:8) 

Definisi tersebut juga mensejajarkan aspek-aspek kehumasan dengan aspek-

aspek ilmu sosial dari suatu organisasi, yakni menonjolkan tanggung jawab 

organisasi atas kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Jelas 

bahwa humas berkaitan dengan niat baik dan nama baik. 

Public relations kerapkali disamakan dengan propaganda. Memang 

tujuannya sama, yaitu memperoleh dukungan publik. Akan tetapi propaganda 

kebanyakan bersifat tidak jujur dan menyesatkan. Akibannya timbul anggapan 
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bahwa public relations hanya memberi informasi yang baik-baik saja dan 

menutupi hal-hal yang buruk, termasuk dalam anggapan tersebut adalah public 

relations sering mengendalikan pers. Anggapan-anggapan tersebut timbul 

karena kurang pahamnya masyarakat terhadap fungsi dan peran public 

relations. Oleh karena itu, public relations juga perlu mengembangkan citra 

melalui komunikasi dua arah untuk mencapai pengertian bersama. 

Keberhasilan public relations ditentukan oleh pencapaian itikad baik, 

pengertian, penerimaan, dan dukungan publik. (Fandy Tjiptono. 1995:226) 

· Ruang Lingkup Public Relations 

Ruang lingkup pekerjaan public relations dapat dibagi menjadi enam 

bidang pekerjaan, yaitu : 

a. Publisitas 

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan humas adalah publisitas 

yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi 

atau perusahaan di media massa. Publisitas lebih menekankan pada 

proses komunikasi satu arah sedangkan humas adalah komunikasi dua 

arah. Publisitas merupakan salah satu alat dalam kegiatan humas, 

namun humas tidak akan dapat berbuat banyak tanpa publisitas. 

b. Pemasaran 

Dalam praktiknya pekerjaan bagian pemasaran meliputi antara lain 

melakukan penelitian, mendesain produk, mengemas produk, 

menentukan harga, melakukan promosi dan distribusi produk. Tujuan 

pemasaran adalah untuk menarik dan memuaskan klien atau pelanggan 
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dalam jangka panjang dalam upaya mencapai tujuan ekonomi 

perusahaan. 

c. Public affairs 

Public affair dapat didefinisikan sebagai: A specialized part of public 

relations that builds and maintains governmental and local community 

reltions in order to influence public policy. (Bidang khusus public 

relations yang membangun dan mempertahankan hubungan dengan 

pemerintah dan komunitas local agar dapat mempengaruhi kebijakan 

public). (Ibid., hlm. 17). Definisi ini menunjukkan bahwa terdapat dua 

pihak yang menjadi focus perhatian public affairs, yaitu pemerintah 

dan masyarakat local. Pemerintah meliputi pemerintah pusat dan 

daerah. 

d. Manajemen isu 

Manajemen isu merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk 

melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah 

masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk 

memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. 

e. Lobi 

Jika meninjau pada pengertian lobi, maka lobi dapat didefinisikan 

sebagai berikut : lobi adalah bidang khusus humas yang membangun 

dan memelihara hubungan dengan pemerintah utamanya untuk tujuan 

mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan. 

(Morissan, MA. 2006:14) 
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f. Hubungan investor 

Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations menyebutkan terdapat 

delapan khalayak utama humas, salah satunya adalah para investor 

pasar uang atau masyarakat keuangan. Dengan demikian, fungsi 

hubungan investor atau investor relations menjadi bagian dari fungsi 

humas. Menurut Cutlip-Center-Broom, hubungan investor merupakan 

bidang khusus humas yang bekerja pada perusahaan publik. 

(Morissan, MA. 2006:14) 

5. Direct Marketing 

Bila personal selling berupaya mendekati pembeli, iklan berupaya 

memberitahu dan mempengaruhi pelanggan, promosi penjualan berupaya 

mendorong pembelian, dan public relations membangun dan memelihara citra 

perusahaan, maka direct marketing memadatkan semua kegiatan tersebut 

dalam penjualan langsung tanpa perantara.  

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 
memanfaatkansatu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon 
yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. (Fandy 
Tjiptono.1995:226) 

Dalam direct marketing, komunikasi promosi ditujukan langsung kepada 

konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi 

konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau dengan datang 

langsung ke tempat pemasar. Dengan berkembangnya sarana transportasi dan 

komunikasi mempermudah kontak dan transaksi dengan pasar, dimana 

perusahaan relatif mudah mendatangi langsung calon pelanggan ataupun 

menghubunginya via telepon atau surat. Banyaknya wanita yang bekerja juga 
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turut andil bagi perkembangan direct marketing, karena semakin kurangnya 

waktu mereka untuk berbelanja. Faktor lain yang mendorong pertumbuhan 

direct marketing adalah panjangnya antrian di kasir sehingga menyebabkan 

konsumen harus sabar menunggu sekian lama baru dilayani, padahal mereka 

sangat diburu waktu. (Fandy Tjiptono.1995:226) 

Melalui direct marketing, konsumen juga dapat memperoleh manfaat 

berupa penghematan waktu dalam berbelanja dan bahkan dapat berbelanja 

secara rahasia (diam-diam). Sementara itu bagi penjual, manfaat yang 

diperoleh adalah dapat memilih calon pembeli secara selektif, dapat menjalin 

hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, dan memperoleh peluang 

baru yang menguntungkan. Meskipun demikian, direct marketing juga 

menghadapi masalah-masalah seperti orang yang terganggu karena penjualan 

yang agresif, timbulnya citra buruk bagi industri bila ada salah satu direct 

marketer yang menipu pelanggannya, mengganggu privacy orang lain, dan 

kadangkala terjadi pula ada beberapa direct marketer yang memanfaatkan atau 

mengeksploitasi pembeli impulsif atau pembeli yang kurang mengerti 

teknologi. (Fandy Tjiptono.1995:227) 

C. Stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan) Dalam Humas 

Tugas public relations dalam hal ini adalah membina hubungan 

dengan pihak-pihak tersebut melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak 

tersebut adalah khalyak sasaran public relations, dan biasa disebut 

stakeholder. 
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Dalam (Komunitas dan Perputakaan Online. http://organisasi.org/, 27 

Mei 2009) dunia usaha terdapat dua (2) pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) yang berpengaruh secara langsung, yakni external stakeholder 

(pihak luar) dan internal stakeholder (pihak dalam) : 

1. Stakeholder Internal Dunia Usaha 

a. Karyawan 

Dengan memiliki sumber daya manusia atau sdm yang baik akan 

sangat membantu dunia bisnis untuk maju. 

b. Pemegang Saham dan Dewan Direksi 

Adalah dua bagian penting yang mengatur kegiatan atau jalannya roda 

perusahaan publik di mana para pemegang saham memiliki 

kemungkinan untuk mempengaruhi suatu perusahaan dengan hak suara 

yang dimilikinya sesuai dengan persentase saham yang dimiliki. 

(Komunitas dan Perputakaan Online. http://organisasi.org/, 27 Mei 2009) 

2. Stakeholder Eksternal Dunia Eksternal 

a. Pelanggan/konsumen 

Konsumen dapat dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen 

perorangan atau individu dan konsumen lembaga/perusahaan/bisnis. 

Konsumen membelanjakan uang yang dimilikinya untuk barang atau jasa 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Pemasok / Suplier / Suplayer 

Membatu perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input untuk 

diolah menjadi keluaran atau output yang memiliki nilai tambah. 
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c. Pemerintah 

Lembaga yang membuat undang-undang, kebijakan serta peraturan agar 

roda perekonomian suatu negara atau daerah dapat berjalan seperti yang 

telah direncanakan. 

d. Serikat pekerja 

Berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerja seperti upah, 

jam kerja, fasilitas, kondisi kerja, dan sebagainya  

e. Pesaing/rival 

Semakin kuat pesaing kita maka akan mengurangi omset perusahaan, 

sehingga perlu secara terus menerus melakukan pengembangan dan 

perbaikan untuk dapat menguasai pasar. 

f. Lembaga keuangan 

Contohnya seperti bank, asuransi, leasing atau sewa guna, dan lain 

sebagainya yang membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya. 

g. Lembaga konsumen 

Lembaga ini akan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. 

Jika ada masalah antara konsumen dengan produk perusahaan, maka 

lembaga konsumen akan membantu konsumen. 

h. Kelompok khusus 

Contohnya seperti kelompok sosial, kelompok pecinta alam, dan lain-lain. 
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i. Pihak yang Berkepentingan Lain 

Memperhatikan lembaga atau organisasi lain yang berhubungan dengan 

bisnis yang dijalankan. Jika kita terjun ke dalam bisnis rumah sakit, maka 

kelompok dokter, paramedis, pasien, dan lainnya harus diperhatikan. 

(Komunitas dan Perputakaan Online. http://organisasi.org/, 27 Mei 2009) 

D. Peran Marketing Public Relations 

Banyak orang saat ini sulit membedakan antara fungsi humas dan 

fungsi pemasaran (marketing). Manajer pemasaran lebih berorientasi pada 

laba, sementara praktisi humas melihat fungsi utamanya adalah menyiapkan 

dan menyebarkan komunikasi. Perbedaan ini kini terjembatani oleh penerapan 

marketing public relations (MPR) yang secara langsung mencoba mendukung 

promosi perusahaan atau produk serta pembentukan citra. (Uyung Sulaksana. 

2003:126) 

Jadi MPR, sebagaimana PR keuangan dan PR masyarakat, lebih 

berfungsi untuk mendukung program pemasaran, sehingga kegiatan-kegiatan 

MPR harus menjadi bagian atau dipadukan dengan program pemasaran. 

MPR berfungsi lebih jauh dari sekedar publisitas dan mempunyai peran 

penting dalam : 

1. Mendukung peluncuran produk: sukses luar biasa produk perangkat lunak 

Microsoft: Windows antara lain berkat publisitas yang cerdik 

2. Membantu repositioning produk: Kota New York sangat jelek di mata pers 

hingga tahun 1970an ketika kampanye ”I Love New York” diluncurkan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 23 

3. Mempopulerkan kategori produk tertentu: Di Amerika, asosiasi dagang 

dan perusahaan memanfaatkan MPR untuk menimbulkan minat baru pada 

komoditas yang menurun popularitasnya seperti telur, susu, keju dan 

kentang 

4. Mempengaruhi kelompok sasaran tertentu: agar memperoleh simpati kaum 

muda, HM Sampoerna membentuk yayasan Sampoerna yang programnya 

antara lain memberi beasiswa pada ribuan pelajar dan mahasiswa serta 

mensponsori lomba kreativitas film TV anak-anak di kalangan pelajar SD 

dan SMP. 

5. Membela produk yang lagi dalam masalah: Ketika Kratingdaeng terganjal 

masalah kandungan kafeinnya yang tak sesuai dengan label kemasannya, 

perusahaan cepat-cepat meminta maaf dan menarik produknya dari 

pasaran serta melakukan langkah-langkah untuk memulihkan citra produk. 

6. Membangun citra perusahaan yang ikut mengkerek citra produk: menjadi 

pembicara diberbagai seminar, talkshow di TV, serta pendirian  

(Uyung Sulaksana. 2003:126) 

Disaat efektifitas iklan media massa dirasa makin menurun, 

belakangan pemasar lebih memalingkan perhatiannya kepada MPR. Mereka 

menyadari bahwa MPR sangat efektif dalam membangun awarness dan brand 

knowledge, baik untuk produk lama maupun baru. MPR juga sangat efektif 

untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dan menjangkau kelompok 

etnis tertentu. MPR juga lebih efektif dari segi biaya dari pada iklan. Walau 
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begitu, MPR harus dipadukan dengan program iklan. (Uyung Sulaksana. 

2003:128) 

Dalam bukunya (Uyung Sulaksana. 2003:130) dijelaskan bahwa 

humas dan direct-response marketing dapat bekerja sama untuk mencapai 

tujuan-tujuan berikut: 

1. Menciptakan kegairahan pasar sebelum program iklan dimulai: misalnya, 

kesempatan pengumuman produk baru bisa menjadi peluang untuk 

menggerakkan publisitas dan untuk mendramatisir produk 

2. Mengembangkan basis pelanggan inti: pemasar makin menyadari 

pentingnya memelihara loyalitas pelanggan, lantaran biaya memelihara 

satu pelanggan ternyata jauh lebih murah daripada menjaring satu 

pelanggan baru 

3. Menjalin hubungan one to one dengan para pelanggan: pemasar bisa saja 

menggunakan hotline telepon atau nomor telepon 800, juga internet, untuk 

menjalin dan menjaga hubungan dengan pelanggan secara perseorangan 

4. Mengubah pelanggan yang puas menjadi pembela (advocate): basis data 

dan profil konsumen dapat menjamin kepuasan konsumen yang secara 

sukarela berperan sebagai model dan jurubicara produk 

5. Mempengaruhi tokoh berpengaruh: influencer bisa saja seorang tokoh 

seperti guru, dokter, apoteker, namun juga dapat seseorang yang memiliki 

hubungan yang khas one to one dengan konsumen, seperti penata rambut, 

atau pelatih olah raga pribadi 

(Uyung Sulaksana. 2003:130) 
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BAB III 

DISKRIPSI PERUSAHAAN 

Dalam BAB III ini akan membahas diskripsi perusahaan akan 

membahas mengenai sejarah, tugas, fungsi, visi, misi, logo dan motto PT. 

Indosat Tbk. Keseluruhan isi pada bab III tersebut diolah dari company profile 

PT. Indosat Tbk. 

A.  Latar Belakang PT. INDOSAT 

PT. INDOSAT adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang   

bergerak dibidang penyelenggaraan telekomunikasi Internasional dan 

Nasional. Penyelenggaraan telekomunikasi Internasional dan nasional tersebut 

menggunakan fasilitas sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi kabel laut 

(SKKL) serta sistem transmisi radio atau gelombang mikro. 

Dengan munculnya sistem Komunikasi Satelit (SISKOMSAT), telah 

membawa perubahan yang cukup besar, dalam dunia telekomunikasi, 

sehingga dibentuk suatu organisasi yang bernama International 

Telecomunication Satellite (INTELSAT) yang beranggotakan:Amerika 

Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan tujuh negara Eropa lainnya dengan 

kesepakatan bersama yaitu untuk mempergunakan satelit sebagai sarana 

komunikasi. 

Satelit pertama bernama “Early Bird” atau INTELSAT 1, diluncurkan 

pada tanggal 6 April 1965 dan berada diatas lautan Atlantik. Satelit tersebut 

ternyata membawa pengaruh yang cukup besar dalam dunia telekomunikasi di 

Indonesia, sehingga pada awal tahun 1967 timbul gagasan Pemerintah RI 
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untuk ikut memanfaatkan fasilitas INTELSAT. Penyelenggaraan jasa di 

Indonesia dimulai dengan didirikannya Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi yang berkedudukan di jalan Cisanggurang 9 Bandung, Jawa 

Barat. Perkembangan selanjutnya terjadi setelah Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi dipisah menjadi dua, yaitu: Perusahaan Negara Pos dan Giro, 

dan Perusahaan Negara Telekomunikasi yang kemudian berkembang menjadi 

PT. Telekomunikasi Indonesia (PT.TELKOM). 

Pelayanan jasa telekomunikasi hubungan domestik, seluruhnya 

dilaksanakan oleh PT. TELKOM, sedangkan untuk hubungan dengan luar 

negeri dilakukan dengan kerja sama dengan pihak swasta asing, yaitu Cable 

dan Wireless (C & W). Setelah kerja sama tersebut berakhir, pemerintah RI 

yang diwakili oleh PT. Indonesian Satellite Coorporation melakukan kerja 

sama dengan perusahaan swasta dari Amerika Serikat, yaitu International 

Telephone and Telegraph Corporation (ITT) pada tanggal 20 November 1967, 

dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai wujud nyatanya, 

maka diadakan perjanjian Joint Venture antara RI dengan ITT dengan 

perjanjian kepemilikan RI, sedangkan ITT sebagai mitranya dan menyewa 

selama 20 tahun kedepan. 

Pada akhirnya, setelah penandatanganan naskah kerjasama antara RI 

dengan ITT berdasarkan akte Notaris Moh. Said Tadjoedin yang telah 

disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/88/24 pada 

tanggal 29 November 1967, maka berdirilah perusahaan dibidang pelayanan 
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jasa telekomunikasi Internasional umum di Indonesia yang bernama “PT. 

INDOSAT”. 

B. Sejarah dan Perkembangan PT. INDOSAT 

Sejarah berdirinya PT. INDOSAT dapat dikelompokan dalam dua 

tahapan penting yaitu : 

· Sebelum menjadi BUMN 

Pelayanan telekomunikasi umum Internasional pada mulanya dikelola 

oleh PT.TELKOM. Pada saat itu telekomunikasi yang digunakan adalah 

sistem komunikasi radio High Frequence (HF) dan Very High Frequence 

(VHF). 

Dengan adanya sistem komunikasi satelit, dunia telekomunikasi 

mengalami perubahan yang sangat significan. Kemudian dibentuk organisasi 

International Telecomunication Satelite (Intelsat) yang beranggotakan negara-

negara Internasional antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada 

dan 7 negara Eropa Barat lainnya, mereka menggunakan satelit sebagai sarana 

komunikasi. Satelit pertama yang diberi nama Early Bird atau Intelsat 1 

diluncurkan tanggal 6 April 1965 dan berada diatas lautan Atlantik. Satelit 

tersebut memiliki 2 transponder dengan bandwidth 25 Mhz dan kapasitasnya 

240 kanal. 

Perkembangan sistem komunikasi satelit membawa pengaruh bagi 

Indonesia, sehingga pada awal tahun 1967 timbul gagasan pemerintah 

Indonesia untuk ikut memanfaatkan satelit Intelsat. Penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi di Indonesia dimulai dengan didirikannya Perusahaan Negara 
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Pos dan Telekomunikasi yang berkedudukan di jalan Cisanggarung No. 9 

Bandung Jawa Barat pada tahun lima puluhan. Perkembangan selanjutnya 

terjadi pemisahaan menjadi dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Pos dan 

Giro dan Perusahaan Negara Telekomuniksi yang kemudian menjadi PT. 

Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM). 

Pelayanan jasa telekomunikasi hubungan domestik sepenuhnya oleh 

PT. TELKOM, sedangkan untuk hubungan Internasional dilakukan oleh kerja 

sama pihak swasta asing yaitu Cable & Wireless (C & W). Setelah kerja sama 

selesai, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesian Satellite 

Cooperation yang saat itu berkedudukan di Jalan Gondangdia Lama 26 

Jakarta, melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan pelayanan 

telekomunikasi Internasional dengan perusahaan swasta Amerika yaitu 

International Telephone Telegraph (ITT) Cooperation pada tanggal 20 

Nopember 1967 dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai 

Wujud nyata diadakan perjanjian joint venture intenasional pemerintah 

Indonesia dengan ITT, dan dengan perjanjian kepemilikan oleh pemerintah 

Indonesia, sedangkan ITT sebagai mitranya adalah penyewa selama 20 tahun. 

Berdasarkan perjanjian kerja sama Internasional pemerintah Indonesia 

dengan ITT, maka akte notaris Mohamad Said Tajoedin yang telah disahkan 

oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J. A5/ 88/ 24 tanggal 20 

November 1967, maka berdirilah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

telekomunikasi Internasional umum di Indonesia yang bernama PT. 

INDOSAT. 
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Secara operasional PT. INDOSAT dikenal dengan selesai dibangunnya 

Stasiun Bumi INTELSAT di Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, yang 

diresmikan pemakaiannya oleh Presiden Soeharto tanggal 28 September 1969. 

Untuk pertama kali antena standar adalah antena standar A berdiameter 27,4 

meter yang mengarah ke Samudra Pasifik bernama Pacific Ocean Region 

(POR). Meningkatnya arus telekomunikasi Internasional dari dan keluar 

negeri mendorong dibangunnya antena kedua yang juga merupakan antena 

standar A berdiameter 32 meter yang mengarah ke Samudra Hindia bernama 

Indian Ocean Region (IOR), dan letaknya berdekatan dengan antena pertama. 

Penggunaannya diresmikan oleh Menteri Perhubungan Rusmin Nurjadin 

tanggal 10 Nopember 1979. Selanjutnya dibangun Sistem Komunikasi Kabel 

Laut (SKKL) ASEAN Indonesia Singapura (I-S) tanggal 1 April 1980. 

Kemudian berdasarkan keputusan Presiden No.50/1980 diturunkan 

suatu tim Keppres untuk meninjau kembali status perjanjian Internasional 

antara pemerintah dalam hal ini adalah PT. INDOSAT dengan ITT Corp. 

Hasil peninjauan tim tersebut memutuskan pembelian seluruh saham oleh 

Pemerintah Indonesia. Penandatanganan naskah perjanjian pembelian saham 

tersebut dilakukan oleh American Cable & Radio sebagai wakil dari ITT Corp 

dan Mentri Keuangan sebagai wakil pemerintah Indonesia tanggal 30 

Desember 1980.        

· Setelah Menjadi BUMN 

PT. INDOSAT resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

berbentuk Persero di lingkungan Departemen Pariwisata Pos dan 
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Telekomunikasi tanggal 31 Desember 1980. Agar lebih meningkatkan mutu 

pelayanan telekomunikasi umum maka melalui PP No. 52, 53 dan 54 tahun 

1980, pengelolaan jasa telekomunikasi dipisah menjadi dua yaitu: 

a. Telekomunikasi untuk umum nasional diselenggarakan oleh PT.   

TELKOM. 

b. Telekomunikasi untuk umum Internasional diselenggarakan oleh 

PT. INDOSAT. 

PT. INDOSAT menjadi badan usaha yang memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan Negara yang mampu merintis usaha baru, mendorong 

kegiatan swasta serta berperan sebagai sumber talenta manajemen bagi 

pembangunan bangsa dan Negara. PT. INDOSAT mulai menjalankan jasa 

telekomunikasi Internasional umum tanggal 1 Januari 1982 bedasarkan Surat 

Keputusan Menteri Perhubungan No. 235/PL/101/PHB-81 tanggal 20 Oktober 

1981, Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekominikasi No. 

143/Dirjen/1981 serta perjanjian kerja sama Internasional PT. INDOSAT dan 

PT. TELKOM tanggal 31 Desember 1981. Tahun 1982 mulailah dibangun 

Sentral Gerbang Internasional 2 (SGI-2B) yang berlokasi di Medan. Sedang 

untuk menambah fasilitas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), pada 

tanggal 2 Maret 1985 diresmikan pula SKKL Medan Penang. Kemudian pada 

tanggal 8 September 1988, PT.INDOSAT turut serta dalam pembangunan 

SKKL Asia Tenggara-Timur Tengah - Eropa Barat (SEA-ME-WE). 

Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di 

sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan 
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demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Pada 

tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) dan ia 

menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, dan pada tahun yang 

sama Indosat memegang kendali penuh PT Satelit Palapa Indonesia 

(Satelindo). Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94% 

saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.. Dengan 

demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan November 2003 Indosat 

mengakuisisi PT Satelindo, PT IM3, dan Bimagraha.  

C. Tujuan, Tugas, Fungsi, PT. INDOSAT 

· Tujuan PT. Indosat 

Berdasarkan Anggaran Dasar maka tujuan utama PT. Indosat adalah 

sebagai berikut : 

a. Membangun dan mengembangkan telekomunikasi Internasional 

untuk meningkatkan hubungan kerjasama Internasional dalam 

menunjang pembangunan nasional. 

b.  Memberikan sumbangan bagi perekomonian negara pada 

umumnya dan peningkatan pendapatan negara pada khususnya 

serta berpartisipasi aktif dalam menunjang dan melaksanakan 

kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan 

nasional. 

· Tugas PT. Indosat 

Berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, maka tugas 

pokok PT. Indosat diantaranya : 
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a. Menunjang pembangunan nasional. 

b. Memperlancar peredaran uang dan barang. 

c. Meningkatkan jenis dan jangkauan jasa. 

d. Memperluas jenis dan jangkauan jasa. 

· Fungsi PT. Indosat 

Fungsi PT. Indosat adalah : 

a. Turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan 

program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya dan membangun, mengembangkan dan 

mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam rangka 

meningkatkan hubungan Internasional dari dan ke Indonesia 

khususnya. 

b. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka perusahaan 

menyelenggarakan telekomunikasi Internasional untuk umum yang 

meliputi : 

1. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi Internasional untuk 

umum dengan sarana seperti telegram, telepon, telex, birofax 

dan sarana lainnya. 

2. Penyediaan saluran komunikasi Internasional untuk umum 

dan disewakan. 

3. Perencanaan pembangunan, pengembangan serta perluasan 

sarana-sarana telekomunikasi Internasional. 
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Fungsi PT. Indosat tersebut tercantum pada Anggaran Dasar 

Perusahaan dan telah disempurnakan dalam keputusan rapat umum pemegang 

saham luar biasa tanggal 17 Nopember 1987.  

D. Logo, Visi, Misi, Motto, Nilai-nilai Insan Gemilang, Lokasi dan 

Kebijakan Mutu PT. INDOSAT 

Tepat pada bulan Februari 2005, PT. INDOSAT merubah identitas 

perusahaan dengan mengganti Logo serta Visi dan Misinya. Perubahan ini 

merupakan refleksi visi PT.INDOSAT menjadi perusahaan telekomunikasi 

terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi 

terintegrasi bagi pelanggan ritel dan korporat. 

Harapan pergantian identitas ini agar lebih mensosialisasikan 

pelayanan jasa yang terdapat di PT.INDOSAT ke seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia dan tentunya dapat membawa bangsa Indonesia menuju babak baru 

dalam dunia telekomunikasi yang jauh lebih baik. 

· Logo PT. INDOSAT 

Logo baru PT. INDOSAT mempunyai arti yang sangat luas dan 

mendalam dibaliknya. Dibawah ini merupakan gambar logo baru PT. 

INDOSAT beserta arti dari logo tersebut. 

 

Gambar 3.1.  Logo PT. INDOSAT 
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Teks “indosat”: 

Teks “indosat” menggunakan huruf kecil yang melambangkan sikap 

Indosat yang bersahabat dan low profile tetapi mudah bekerjasama dalam 

segala hal. Teks Indosat yang berwarna biru tua melambangkan kekuatan 

korporasi Indosat yang kokoh dan solid, kemampuan dan rasa percaya diri 

dalam bidang teknologi yang tinggi serta kestabilan perusahaan. 

 

Tiga Elips: 

Tiga elips pembentuk “Techno Flower” merupakan elemen yang 

mempunyai arti dan fungsi agar dapat saling membangun dan mengisi satu 

sama lainnya, yaitu: 

a. Elips warna merah, melambangkan masyarakat Indonesia. 

b. Elips warna biru, melambangkan Teknologi. 

c. Elips warna kuning, melambangkan Komunikasi. 

Simbol “Techno Flower”: 

Simbol  “Techno Flower” tercipta dari gabungan tiga elips yang 

mencerminkan usaha dan fokus bisnis Indosat saat ini, yaitu di Indonesia, 

dalam bidang teknologi dan pelayanan bagi masyarakat, serta pentingnya 

kerjasama yang kokoh diantara ketiga elemen tersebut. 

Bintang Pemata : 

“Bintang Permata” terdapat ditengah-tengah yang terbentuk dari 

rangkaian ketiga elips, mencerminkan layanan terbaik dan berkualitas yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 35 

senantiasa diberikan oleh PT. INDOSAT kepada seluruh masyarakat 

Indonesia. 

· Visi PT. INDOSAT 

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan bisnis 

global, maka PT. INDOSAT memantapkan visinya untuk menyongsong 

perubahan-perubahan yang semakin cepat. Visi PT. INDOSAT dijabarkan 

dalam tiga untaian keinginan dari pemikiran strategis, yaitu : 

a. Mempertahankan tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan  

(Sustainable Growth). 

b. Mengokohkan diri sebagai operator telekomunikasi kelas dunia 

(World Class Operator). 

c. Menjadi pemain global dalam industri telekomunikasi (Global 

Player). 

· Misi PT. INDOSAT 

Ada tiga misi atau sasaran pokok perusahaan yang terbagi dalam misi 

jangka pendek dan misi jangka panjang yang dicanangkan oleh PT. INDOSAT 

sejak menjadi BUMN, yaitu : 

Misi Jangka Pendek : 

a. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

b. Memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat. 

c. Memperoleh citra perusahaan terbaik. 

Misi Jangka Panjang : 

a. Membangun basis pelanggan untuk berkompetisi dengan sehat. 
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b. Membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terbaik. 

c. Menjadi perusahaan telekomunikasi yang terpercaya dan terbaik di 

Indonesia khususnya dan dunia umumnya  

· Motto PT. INDOSAT 

Untuk menambah semangat kerja seluruh warga usahanya, Indosat 

mempunyai motto yang dipegang teguh oleh seluruh warga usahanya. Motto 

PT. Indosat adalah: 

“KRETARTHA KARYA SAMUHA” 

(Success Through Team Work) 

Yang artinya: 

“Keberhasilan dapat dicapai melalui kerjasama antara seluruh pihak yang 

terkait, yaitu dari tingkat direksi, divisi, bagian serta para pemegang saham.” 

Dengan adanya perubahan motto, saat ini PT. Indosat memiliki motto baru 

yang menggambarkan semangat PT. Indosat untuk membuat masa depan yang 

lebih baik. Motto PT. Indosat tersebut adalah: 

“THE FUTURE IS HERE” 

Yang artinya : Masa Depan Ada Disini 

Motto ini menggambarkan semangat Indosat untuk membuat masa 

depan dunia teknologi yang lebih. Dalam kaitan kerjasama diantara pihak-

pihak terkait senantiasa ditekankan dalam setiap kegiatan perusahaan. Selain 

motto, PT. INDOSAT juga mempunyai tekad pelayanan, yaitu : 

“ WE CARE MORE “ 

Yang artinya : Kami lebih peduli 
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Hal ini merupakan tekad pelayanan PT. INDOSAT dalam upaya 

menghadapi persaingan yang tajam. Dengan tekad ini, PT. INDOSAT 

bertekad memenuhi segala kegiatan/kebutuhan pelanggan, senantiasa 

mengupayakan peningkatan mutu jasa dan pelayanan serta memacu diri 

menjadi yang terbaik di bidang telekomunikasi. 

· Nilai-nilai Insan Gemilang 

Ada lima nilai-nilai insan gemilang yang diterapkan PT.INDOSAT 

dalam melakukan pekerjaan, yaitu: 

1. Integritas (Integrity)  

Simbol : Mercusuar 

a. Teguh pada pendirian 

b. Jujur dan mengutamakan kebenaran 

c. Dedikasi tanpa pamrih 

d. Menjadi panutan dan memberikan bimbingan pada pihak lain  

2.   Kerjasama (Team work)  

Simbol : Roda gigi 

a. Partisipasi aktif 

b. Berusaha dan bekerja sama 

c. Menjadi tumpuan yang kompeten 

d. Memiliki tujuan yang selaras dengan rekan kerja 

3.   Keunggulan (Excellence) 

Simbol : Berlian 
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a. Kesempurnaan kwalitas yang diperoleh melalui proses yang tidak 

mudah 

b. Quality mindset 

c. Keindahan berasal dari standard yang tinggi 

4.   Kemitraan (Partnership) 

Simbol : Biola 

a. Satu kesatuan yang tak terpisahkan  

b. Saling membutuhkan 

c. Saling percaya 

d. Saling memberi manfaat 

e. Saling menguntungkan (Win-win solution) 

5.   Fokus pada Pelanggan (Customer Focused) 

Simbol : Tangan dan pelanggan 

a. Kesediaan memberikan bantuan 

b. Mengerti dan memenuhi kebutuhan pihak lain 

c. Mengerti karakter individu 

· Lokasi Kerja PT. Indosat 

Pada tanggal 3 April 1990 Presiden Soeharto meresmikan kantor pusat 

PT. Indosat,Tbk yang berlokasi di jalan Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 

101110 yang sekaligus dipakai sebagai SGI-I, suatu sentral yang 

memungkinkan melakukan komunikasi Internasional diseluruh wilayah 

Indonesia, kemudian tahun 1992 dibangun SGI-2B yang terletak di Medan. 
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· Kebijakan Mutu 

Kebijakan mutu yang diterapkan oleh PT. Indosat antara lain: 

a. Setiap karyawan secara terus-menerus meningkatkan prestasi dan 

mutu kerja  di setiap bidang yang ditangani. 

b. Setiap karyawan secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan melalui pelatihan yang berkesinambungan. 

c. Untuk menunjang upaya yang dilakukan oleh setiap karyawan maka 

perusahaan harus mengembangkan lingkungan kerja yang 

mendukung dan secara terus-menerus meningkatkan dan 

menyempurnakan sistem kerja yang semakin produktif, efektif dan 

efisien.  

E.  Struktur Organisasi PT. Indosat 

Untuk meningkatkan mutu hasil kerja, maka PT. Indosat senantiasa 

mengembangkan diri baik dari segi teknis maupun non-teknis. Pengembangan 

bidang manajemen yang merupakan pengembangan non-teknis ditujukan 

untuk meningkatkan sistem manajemen yang telah ada yang dirasa perlu 

adanya penyempurnaan-penyempurnaan. Salah satu bidang manajemen yang 

terus berkembang adalah struktur organisasi yang terus bertambah dan 

diperbaharui. 

Struktur organisasi PT. Indosat yang baru dibuat berdasarkan TMT 7 

Februari 2005. Di dalam struktur organisasi dapat kita lihat bahwa PT. Indosat 

dipimpin seorang President Director dibantu oleh seorang Deputy President 

Director dan tujuh orang Director. Masing-masing divisi dipimpin oleh 
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seorang Senior Vice President. Dalam menjalankan tugas, seorang Senior Vice 

President dibantu oleh beberapa orang Senior Staff. sedangkan seorang Senior 

Staff dibantu oleh beberapa orang staff. Pada saat melaksanakan Kerja 

Praktek, penulis ditempatkan pada bagian Div. Marketing and commercial 

support.   

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.  

 

Gambar 3.2. Organization Structure of PT. Indosat 
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F. Tugas dan Fungsi PT, Indosat, Tbk. 

· Tugas PT. Indosat, Tbk. 

Berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, maka tugas 

pokok PT, Indosat, Tbk. diantaranya: 

1. Menunjang pembangunan nasional, 

2. Memperlancar peradaran uang dan barang, 

3. Meningkatkan jenis dan jangkauan jasa, dan 

4. Memperluas jenis dan jangkauan jasa. 

· Fungsi PT. Indosat, Tbk. 

Menurut Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disempurnakan dalam 

keputusan RUPS-LB tanggal 17 November 1987, fungsi PT. Indosat, Tbk. 

antara lain: 

1. Turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan 

program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya dan membangun, mengembangkan dan 

mengusahakan telekomunikasi internasional untuk umum dalam 

rangka meningkatkan hubungan internasional dari dan ke Indonesia 

pada khususnya. 

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan menyelenggarakan 

telekomunikasi internasional untuk umum yang meliputi : 

¨ Penyelenggaraan layanan telekomunikasi internasional untuk 

umum dengan sarana seperti telegram, telepon, telex, birofax, 

dan sarana lainnya.  
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¨ Penyediaan saluran komunikasi internasional untuk umum dan 

disewakan. 

¨ Perencanaan perluasan, pembangunan, serta pengembangan 

sarana-sarana telekomunikasi internasional. 

Fungsi PT. Indosat tersebut tercantum pada Anggaran Dasar 

Perusahaan dan telah disempurnakan dalam keputusan rapat umum pemegang 

saham luar biasa tanggal 17 November 1987. 

G. Produk Indosat 

Beberapa product yang telah dipasarkan di Indosat Solo Branch 

adalah: 

a.  Indosat Mega Media (IM2) 

 Jasa Indosat ini menyediakan akses TV kabel dan akan 

dikembangkan dengan high-speed multimedia access (HSMA). 

Dengan jasa layanan ini, pelanggan dapat mengakses layanan siaran 

televisi dari seluruh penjuru dunia serta akses internet dengan 

kecepatan yang lebih tinggi. 

b.  Indosat Multi Media Mobile (IM3) 

IM3 adalah kartu prabayar Super Hemat, Super Bisa dan Super 

Gaul, pelanggan dapat menikmati berbagai fasilitas canggih tanpa 

harus mengeluarkan banyak uang. Kartu yang mempunyai segmentasi 

bagi para remaja ini mempunyai banyak fitur-fitur seperti: 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 43 

c.  Mentari 

 Mentari merupakan kartu prabayar yang memiliki fasilitas 

lengkap yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kelengkapan 

ini menjadikan Mentari memiliki nilai lebih dibandingkan kartu 

prabayar lain. Mentari juga memiliki komunitas sendiri yang 

menampung pelanggan yang menggunakan kartu Mentari yang diberi 

nama FMC (Frontliners Mentari Club). 

d.  Matrix 

 Matrix merupakan kartu pasca bayar yang dikeluarkan oleh 

Indosat. Kartu pasca bayar ini memiliki beberapa kelebihan, costumer 

akan mendapatkan banyak keunggulan, beberapa diantaranya adalah: 

a. Customer dapat menggunakan fasilitas GPRS dengan tarif 

murah 

b. Customer mendapatkan bonus sms dan telepon setiap bulannya 

untuk produk Matrix CNC 

c. Tarif hemat, karena perhitungan per detik 

d. Pembayaran dapat dilakukan melalui M-Banking atau melalui 

Credit Card 

e. StarOne 

StarOne Layanan telekomunikasi suara dan data berbasis jaringan 

akses nirkabel dengan teknologi CDMA 2000-1X.  StarOne 

menawarkan kombinasi layanan telepon tetap (PSTN) dan bergerak 

(Mobile) dengan tarif murah. 
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f. Indosat 3.5 Broadband 

Kini hadir Indosat 3.5G Broadband, layanan telekomunikasi 

bergerak nirkabel dengan teknologi 3.5G (GSM/ UMTS/ HSDPA). 

Aktivitas berinternet seperti  e-mail, chatting, downloading, 

blogging browsing dll semakin leluasa dengan kecepatan akses 

hingga 18 Mbps dengan menginstal Indosat Accelerator Clien. 

H. Sejarah Indosat Cabang Solo 

Kantor Indosat pertama berdiri di Solo yaitu beralamat di Jl. 

Honggowongso Solo. Adapun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, 

maka pada bulan November tahun 2002, Indosat Solo untuk pertama kalinya 

resmi dibuka. Kepala cabang saat itu dipegang oleh Bapak Wahyu Widodo. 

Untuk pembagian divisi yang ada pada saat itu belumlah lengkap. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya karyawan yang bergabung dengan Indosat Solo. 

Pada saat itu, divisi yang ada diantaranya divisi customer service, divisi 

marketing, manager service. 

Kemudian pada bulan Februari 2003 kantor layanan pindah, dari 

semula berada di Jl. Honggowongso ke Jl. Slamet Riyadi No.325 Solo. Di 

kantor baru inilah terjadi banyak perubahan. Divisi-divisi yang bekerja antara 

lain: cutomer service, marketing, Renevenue Assurance (RA), manager 

service (MS). Untuk marketing communication dan channel marketing 

termasuk dalam divisi marketing. Sedangkan untuk back officenya termasuk 

dalam RA dan yang termasuk dalam MS adalah HRD, GA, dan Procurement. 
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Tahun 2003 tepatnya Bulan Juli secara resmi kantor layanan baru 

dibuka dan sebagai kepala cabang dalah Bapak Taufik Maulana. Ada 

perubahan yang terjadi sehubungan dengan pembagian divisi. Adapun divisi 

yang ada yaitu customer service, marketing, revenue assurance (RA), finance, 

technical, IT, dan manager service. Seiring perkembangan Indosat, terus 

terjadi perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan baik dari pihak 

regional maupun kantor cabang. Pada Bulan Juli 2006 terjadi perubahan divisi 

dan pembagian divisi. Perubahannya antara lain, divisi revenue assurance 

(RA) yang di dalamnya terdapat dua bagian diantaranya bagian billing 

management dan call management akhirnya dibagi menjadi dua bagian 

diantaranya bagian bagian billing management masuk dalam sales dan 

marketing admin. Sedangkan untuk bagian call management masuk dalam 

divisi finance. Selain perubahan di divisi RA, terdapat perubahan pula pada 

bagian back office yang sebelumnya masuk dalam divisi RA dan kemudian 

back office masuk dalam divisi customer service. Selama Bulan Juli 

perubahan-perubahan itulah yang terjadi, untuk divisi lain tetap seperti yang 

sebelumnya yaitu divisi technical, MS, IT, marketing, marcom, channel 

marketing. Untuk jabatan kepala cabang dipegang oleh Bapak Taufik Maulana 

berkahir pada Bulan November 2006. 

Bulan November 2006 sebagai kepala cabang adalah Bapak Teguh 

Prihantoro. Selama kepemimpinan Bapak Teguh Prihantoro terjadi lagi 

perubahan untuk pembagian divisi. Adapun perubahan divisi itu diantaranya 

untuk divisi marketing sudah tidak ada lagi, sehingga untuk marcom berdiri 
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sendiri sebagai divisi marcom. Untuk channel marketing juga terjadi hal yang 

sama, channel marketing berdiri sendiri sebagai divisi channel marketing. 

Sedangkan untuk sales dan marketing admin berubah menjadi sales admin 

yang berdiri sendiri sebagai satu divisi. Untuk bagian call manajemen berubah 

menjadi collection. Untuk bagian collection masuk dalam divisi finance. Pada 

awal tahun 2007, tepatnya Bulan Januari 2007 terjadi perubahan lagi. 

Perubahan tersebut diantaranya untuk divisi sales admin masuk dalam divisi 

AE (Account Executive/Indirect Sales). Pada Bulan Februari 2007, kantor 

layanan berpindah ke Jl. Slamet Riyadi No.417 Solo. Baru kemudian tanggal 

25 Februari 2007, untuk peresmian kantor layanan baru tanggal 14 Maret 

2007. 

Pada bulan November 2008 terjadi pergantian kepala cabang yang 

semula dipimpin oleh Bapak Teguh Prihantoro berganti menjadi Bapak M. Tri 

Prasetya dan terjadi lagi perubahan pembagian divisi. Untuk divisi marketing 

communication tetap berdiri sendiri akan tetapi divisi chanel marketing masuk 

ke dalam divisi indirect sales. Kemudian terjadi penambahan divisi 

perwakilan kantor Indosat untuk wilayah Wonogiri yang masih memiliki 

wewenang dibawah kebijakan Indosat Solo Branch. Jadi pada saat ini divisi 

yang ada adalah divisi Reps.Wonogiri, Direct Sales, Indirect Sales, Sales 

Admin & Market Analys, Integrated Marketing Communications, Finance, 

General Administration, Reps Klaten, Customer Service dan Technical yang 

akan lebih mudah dapat dilihat dari bagan struktur organisasi PT. Indosat 

Cabang Solo di bawah. 
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I. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi Indosat Cabang Solo 

· Branch Manager 

Bertugas sebagai pemimpin kantor cabang mempunyai kewajiban 

untuk mengatur, mengawasi, mengkoordinasi dan bertanggung jawab 

terhadap seluruh kepentingan Indosat. Branch manager juga mempunyai 

wewenang untuk membuat kebijakan, menciptakan suasana kerja yang 

kondusif dan memimpin seluruh divisi kerja. 

· Representative Wonogiri 

Adalah divisi perwakilan kantor Indosat untuk wilayah Wonogiri 

yang masih memiliki wewenang dibawah kebijakan Indosat cabang Solo. 

Tugasnya adalah mengadakan kegiatan operasional Indosat pada 

umumnya tetapi dengan struktur kerja yang lebih kecil terdiri dari 

Sales&program, customer service, cashier dan beberapa tenaga pendukung 

lainnya 

· Direct Sales 

Direct sales atau divisi penjualan mempunyai tugas untuk melakukan 

kegiatan penjualan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui pihak 

ketiga (outlet atau counter). Direct sales terdiri dari banyak tenaga penjual 

(sales) yang kemudian melakukan kanvasing, presentasi, penawaran, 

survey dan promosi produk kepada konsumen, corporate, institusi maupun 

pemerintahan. 

· Indirect Sales 
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Adalah divisi penjualan yang mengatur penjualan untuk kalangan 

Frontliner (outlet, counter, dealer) yang jumlah transaksinya relatif 

banyak dan bermacam-macam. Sehingga indirect sales bertugas untuk 

mensuplai penjualan produk Indosat kepada pihak ketiga untuk kemudian 

kembali ke konsumen. 

· Sales Admin 

Divisi dalam penjualan yang bertugas untuk mengkoordinasi jumlah 

penjualan dan melakukan klarifikasi aplikasi produk yang masuk ke daftar 

penjualan Indosat. Kegiatan tersebut meliputi penjualan produk itu sendiri, 

pengadaaan, survey kelayakan dan proses persetujuan. 

· Integrated Marketing Communications 

Divisi marketing bertugas untuk membantu bagian sales dalam 

memasarkan produk. Tugasnya meliputi penyusunan strategi komunikasi, 

promosi dan konsep iklan, event, sponsorship dan kegiatan marketing 

lainnya. Secara umum Marcom bertugas untuk menyusun strategi 

komunikasi pemasaran tentang produk dan identitas Indosat kepada 

publik. 

· Finance 

Finance bertugas untuk menyusun dan mengatur seluruh 

kepentingan budgeting / keuangan perusahaan yang bertanggung jawab 

penuh kepada manager. Tugas Finance meliputi pengaturan keuangan 

perusahaan dan pengelolaan dana dari pemasukan produk Indosat. 
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· Customer Service 

Bagian pelayanan Indosat yang bertujuan untuk mengakomodir 

kepentingan konsumen kepada Indosat secara langsung dan memberikan 

informasi seputar layanan produk Indosat. Divisi ini meliputi pengelolaan 

tagihan, kasir pembayaran, penyusunan administrasi tagihan dan bagian 

galeri / hotline yang melayani keperluan konsumen melalui telepon. 

· Technical 

Adalah divisi yang bertugas untuk menjaga kelancaran operasional 

produk-produk Indosat melalui penggunaan peralatan secara teknis dan 

pemanfaatan teknologinya. Divisi ini meliputi bagian-bagian kerja yang 

bertugas untuk : 

a. Merencanakan proyek dan pengembangan fasilitas 

b. Mendirikan dan merawat BTS (Base Transceiver System) 

c. Pemeliharaan jaringan dan sambungan fiber optic 

d. Pengelolaan transmisi dan sinyal 

e. Pemeliharaan peralatan pendukung dan suku cadang 

· General Administration 

Adalah divisi kerja Indosat yang bertugas untuk mengatur personalia 

dan semua kegiatan-kegiatan internal Indosat yang mencakup divisi GA 

(General Affairs), pengadaan, HRD dan IT Support. Tugas yang 

dilaksanakan BOS antara lain seperti mengatur file, surat dan dokumen 

kerja Indosat, pembuatan proposal internal, administrasi logistik, 

pengelolaan SDM dan juga sebagai pembantu umum. 
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· Representative Klaten (kantor perwakilan) 

Adalah divisi perwakilan kantor Indosat untuk wilayah Klaten yang 

masih memiliki wewenang dibawah kebijakan Indosat Solo Branch. 

Tugasnya adalah mengadakan kegiatan operasional Indosat pada 

umumnya tetapi dengan struktur kerja yang lebih kecil terdiri dari 

Sales/channel, customer service, cashier dan beberapa tenaga pendukung 

lainnya. 
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J. Tugas dan Tanggung Jawab Marketing Communication PT. Indosat 

Cabang Solo 

Dalam persaingan dunia jasa telekomunikasi seluler, PT. Indosat Tbk 

mempunyai tugas dan tnggung jawab yang harus dilakukan setiap hari dan 

tidak boleh terlewatkan sedikitpun, yaitu: 

1. Penyusunan strategi komunikasi pemasaran dan melakukan 

perencanaan sinergi promosi antara program nasional atau lokal 

2. Pembuatan konsep komunikasi dan desain kreatif untuk program 

komunikasi pemasaran yang mencakup Above The Line (ATL), Below 

The Line (BTL), dan event (event, exhibition, sponsorship). 

3. Pembuatan skenario komunikasi yang dibedakan menjadi: 

a. Corporate 

b. Image 

c. Edukasi 

d. Akuisi 

e. Retensi 

4. Penyusunan anggaran untuk biaya pelaksanaan program komunikasi 

pemasaran 

5. Melakukan analisa media, content, biro iklan/local agency/freelancer 

dan proposal harga, serta mengevaluasi efektifitasnya 

6. Mematuhi standarisasi Corporate Identity 

7. Melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk aspek 

administrasi pelaksanaan program komunikasi pemasaran 
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8. Penyusunan dan penyelenggaraan program relasi dengan komunitas 

pelanggan melalui kegiatan sponsorship, pameran, acara off air, dan 

marketing event, termasuk pembinaan hubungan dengan media dalam 

upaya pembentukan opini yang kuat terhadap produk-produk Indosat 

9. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (media) untuk kegiatan 

meningkatkan image dan brand awarness 

K. Strategy Marketing Communication PT. Indosat cabang Solo 

Dalam pelaksanaan progam marketing komunikasi, Indosat 

mempunyai beberapa tahapan strategis untuk penyusunan dan 

penyelenggaraan program relasi dengan pelanggan atau konsumen. Mulai dari 

perencanaan strategi komunikasi yang meliputi proses analisa dan riset, survei 

kelayakan dan penyusunan konsep komunikasi kepada media yang dilanjutkan 

dengan program pelaksanaan untuk menunjang peningkatan produksi dan 

mendorong pembelian. Sebagai wujud apresiasi Indosat kepada kepuasan 

pelanggan, divisi marketing communications juga mengadakan kegiatan-

kegiatan purna jual seperti mengadakan konsep acara yang menarik perhatian 

publik seperti olahraga, musik, pentas seni, penghargaan, kegiatan dll. 

Pelaksanaan program marketing communications tersebut juga 

meliputi pembinaan hubungan dengan media dan bertujuan untuk 

menanamkan brand awarness, brand image dan brand relations yang kuat ke 

dalam benak konsumen serta mendorong pembentukan opini publik terhadap 

produk dan instansi Indosat secara keseluruhan. 
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L. Kegiatan Promosi di Indosat cabang Solo 

Pelaksanaan program kegiatan dan penyelenggaraan promosi Indosat 

cabang Solo, dipadukan dengan bauran promosi yang lain seperti iklan, 

penjualan tatap muka, promosi penjualan, humas atau PR maupun pemasaran 

langsung. Untuk itu dalam menyelenggarakan program kegiatan dan event 

yang menggunakan media ATL (Above The Line) dan BTL (Below The Line) 

sebagai media promosinya agar dapat menanamkan brand awarness dan 

brand image Indosat serta produknya kepada customers. 

Bentuk promosi Indosat yang berupa program maupun event yang 

diselenggarakan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi 

customers, baik dari segi layanan maupun nilai produk. Kegiatan promosi 

yang meliputi program/event joint promo, hard selling, reward, dsb tersebut 

cukup berperan efektif dalam membangun hubungan (relationship) dengan 

stakeholder baik internal maupun eksternal. 

M. Marketing Public Relations dalam menunjang Marketing 

Communications PT. Indosat cabang Solo 

1. Lingkup tugas 

a. Edukasi atau masyarakat umum, melalui : 

· Rubrik edukasi media massa 

· Artikel di media massa 

· Talk show di radio dan TV 

b. Meningkatkan atau membentuk image produk/brand selular melalui 

aktifitas public relations: 
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· Press conference/press release 

· Feature (advertorial, TV, features) 

· Guerilla PR : Melakukan aktifitas PR dengan cara “gerilya”, 

aktifitas bisa dilakukan melalui pendekatan kepada wartawan dan 

meminta untuk membuat tulisan sesuai yang diinginkan 

c. Menerbitkan Majalah Indosat 

Untuk majalah Indosat diterbitkan di bawah bimbingan pusat, dimana 

penyusunannya bisa berganti-ganti sesuai dengan kantor cabang 

masing-masing. 

d. Media Relations 

· Menyampaikan informasi tentang cara dan event-event yang 

dilakukan PT. Indosat Tbk kepada masyarakat/costumer melalui 

media cetak. Informasi tersebut berupa pengiriman press release, 

artikel, brosur produk dan foto-foto 

· Menyelenggarakan konferensi pers, service media, open house, 

media visit, media gathering, dan media reward 

· Merencanakan pemuatan iklan tertentu di media massa, media 

cetak, dan media elektronik 

e. Analisa Berita di media massa 

Untuk mengetahui kondisi dan keadaan pasar, penganalisaan sangat 

membantu PT. Indosat Tbk dalam melaksanakan strategi-strategi 

marketing communications nya agar bisa diterima oleh konsumen. 
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2. Pembagian tugas public relations PT. Indosat cabang Solo dengan 

Marketing Public Relations (MPR) Seluler 

· Public Relations PT. Indosat cabang Solo, bertugas: 

Aktifitas yang dilakukan berhubungan dengan korporat (PT. Indosat 

Tbk) yaitu menyelenggarakan press conference / press briefing dengan 

materi tentang semua hal (produk, jaringan, keuangan, hukum, SDM, 

dll). Jika ada surat pembaca di media massa, public relations bertugas 

membuat konsep jawaban, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 

terkait, menjawab surat pembaca dan mengirim ke media massa 

terkait. 

· Marketing Public Relations Seluler, bertugas: 

Tugas yang dilakukan hanya yang berhubungan dengan selular 

(Matrix, Mentari, IM3), membuat materi press conference yang hanya 

berisi tentang selular (produk, program, fitur, dan fasilitas). Untuk 

surat pembaca hanya membantu melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait (jika diperlukan). 

N.  Definisi dan Benefit IM3 Community 

IM3 Community adalah sekelompok pelanggan IM3 yang berkumpul 

dalam satu komunitas berdasarkan minat/hobby, asal, lokasi dan lain-lain. 

Beberapa benefit IM3 Community, yaitu: 

1. Benefit Utama: 

a. Tarif telepon khusus Community 
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Tarif discount untuk panggilan ke sesama anggota community 

(Lihat tabel 2. dan tabel 3.) 

   Tabel  3.1 Tarif panggilan sesama Indosat 

Pukul On Net Indosat Antar Community 

Rp 450 Rp. 300 

(Rp 15/detik untuk 30 detik pertama)  (Rp 10/detik untuk 30 detik pertama)  00.00 - 11.00 

Rp.0.1/detik untuk detik selanjutnya Rp.0.1/detik untuk detik selanjutnya 

Rp. 1.200 Rp. 800 

(Rp 15/detik untuk 80 detik pertama)  (Rp 10/detik untuk 80 detik pertama)  11.00 - 17.00 

Rp.0.1/detik untuk detik selanjutnya Rp.0.1/detik untuk detik selanjutnya 

Rp. 1.950 Rp. 1.300 

(Rp 15/detik untuk 130 detik pertama)  (Rp 10/detik untuk 130 detik pertama)  17.00 - 24.00 

Rp.0.1/detik untuk detik selanjutnya Rp.0.1/detik untuk detik selanjutnya 

 
   (Sumber : PT. Indosat Solo Branch) 

   Tabel  3.2. Tarif panggilan ke operator lain 

NAD, Sumut, Sumbar dan 
Pukul Nasional 

Riau Daratan 

Rp. 3000 

(Rp 25/detik untuk 2 menit pertama)  

Rp.0.1/detik untuk 3 menit berikutnya  

(s.d menit ke-5)  

00.00 – 24.00 

Skema berulang tiap 5 menit 

Tarif Flat Rp 12,5 /detik 

 
   (Sumber : PT. Indosat Solo Branch) 

Catatan : 

· Berlaku jika pulsa lebih dari Rp 3000, jika pulsa kurang dari Rp 3000, 

tarif berulang tiap 10 menit 

· Tarif minimum untuk setiap panggilan adalah 10 detik atau Rp 150 

· Satuan untuk penghitungan bonus Rp 0,1 adalah per 10 detik 
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b. Sms gratis sepanjang hari 

Tarif discount untuk sms ke sesame anggota community. Berlaku 

jika setelah melakukan panggilan mencapai Rp 2000 

c. Sms quis 

Berlaku untuk anggota IM3 Community, tanpa biaya dan akan 

diundi tiap 1 bulan untuk mendapatkan hadiah tertentu. 

2. Benefit Tambahan: 

a. Sinfosis (Sistem Informasi Sekolah) 

Program Indosat kepada sekolah dan komunitasnya yang 

memberikan “aplikasi atau sistem otomatisasi pengelolaan 

administrasi sekolah dan tambahan fitur SMS broadcast (push dan 

pull)” sebagai media akses informasi data sekolah secara interaktif 

oleh siswa dan orang tua siswa 

b. I-Teacher 

Program Indosat kepada sekolah yang memberikan 

pelatihan/training kepada pengajar/guru yang difokuskan pada 

peningkatan kontent pendidikan bidang “Information, 

Communication and Telecommunication (ICT) “ 

c. I-Sev 

Dengan konsep “dari sekolah, oleh sekolah dan untuk sekolah” 

maka Indosat memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

koperasi sekolah sebagai profit center dengan menjual produk 

Indosat (nomor perdana, pulsa isi ulang fisik dan elektrik) 
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d. IM3 Agenda 

Merupakan program reward dan retensi yang diberikan kepada 

sekolah dan komunitasnya untuk mendukung kegiatan sekolah, 

misalnya : 

· Dukungan terhadap penyelenggaraan pensi dan olah raga 

· Sponsorship pada majalah dinding 

· Penyelenggaraan kejuaraan seni dan olah raga antar sekolah 

e. ICT Certification 

Pemberian sertifikat oleh Indosat dan atau kerjasama dengan 

lembaga pendidikan lain kepada sekolah dan komunitasnya untuk 

meningkatkan “Value of School” setelah menempuh pelaksanaan 

ICT-Training 

 Secara umum IM3 Community terbagi menjadi 2 macam, yaitu IM3 

Community School dan IM3 Community Non School. Segmen brand IM3; 

youger, high-tech dan dinamis, sangat sesuai dengan kebutuhan 

telekomunikasi di kalangan anak muda. Untuk membangun awarness 

pelanggan bahwa Indosat sebagai produk Inovator tidaklah mudah, untuk itu 

disinilah peran Marketing Communication diperlukan guna mensosialisasikan 

program IM3 Community tersebut. Sosialisasi IM3 Community yang 

dilakukan PT. Indosat Solo Branch tengah digalakan semaksimal mungkin. 

Antara Public Relation dan marketing memiliki hubungan yang erat dimana 

keduanya terpisah tetapi memiliki fungsi yang sama. Public Relation dalam 

hal ini mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh marketing, seperti 
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membuat press release, media promosi join promo, persiapan materi 

sosialisasi dan sebagainya yang berkaitan dengan public atau masyarakat. 

O. Definisi dan Reward Kompetisi IM3 Community School 

 Kompetisi IM3 Community School merupakan kompetisi antar sekolah 

(SMA maupun SMK) di wilayah Surakarta. Kompetisi ini menggabungkan 

dua unsur kekuatan yaitu kecepatan dan kekuatan, dimana bagi yang terbaik 

akan diberikan reward. Beberapa reward yang diberikan antara lain : 

 

 Tabel 3.3. Reward Sekolah 

Pemenang Tunai Tambahan Nilai 

Juara 1 Rp 1.500.000 Modem Rp 1.200.000 

Juara 2 Rp 1.250.000     

Juara 3 Rp 1.000.000     
  
 (Sumber : PT. Indosat Solo Branch) 

 

 Tabel 3.4. Reward Individu 

Kriteria Pemenang Hadiah Jumlah Total 

Member Terbanyak 1 Rp 300.000 1 Rp 300.000 

Member Terbanyak 2 Rp 200.000 1 Rp 200.000 

Member Terbanyak 3 Rp 150.000 1 Rp 150.000 

Submit data sesuai ketentuan Rp 100.000 15 Rp 1.500.000 
 
(Sumber : PT. Indosat Solo Branch) 
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P. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Marketing Communication 

Bagian yang terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab agar 

IM3 Community siap diimplementasikan dan disosialisasikan kepada 

pelanggan salah satunya adalah divisi Marketing Communication. Adapun 

tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penjajakan kerjasama dengan sekolah untuk 

pembentukan IM3 Community baru 

2. Melakukan pendekatan ke beberapa sekolah melalui program-

program marketing Indosat 

3. Melakukan aktivasi komunikasi pemasaran terkait dengan program 

4. Mengisi formulir permohonan pembukaan IM3 Community baru 

tersebut 

5. Mempunyai database pelanggan kommuniti, dimana data diperoleh 

dari masing-masing sekolah 

6. Memberikan koridor yang jelas bagi Region/Regional dalam 

melakukan kampanye IM3 Community 

7. Menyediakan standarisasi desain materi kampanye, seperti spanduk, 

poster, flyer dsb 
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Q. Proses Registrasi IM3 Community 
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Spesifikasi Teknis : 

1. Data community (sekolah/non sekolah) yang sudah disetujui akan 

diaktifkan di MINSAT (IT Card & Voucher) dan Web GUI 

Multipackage Server (IN Operation & Maintenance) 

2. Data community yang diaktifkan berupa community name, community 

ID dan expiry Date Community 

3. Data nomor-nomor pelanggan IM3 yang mendaftar dalam satu 

kommuniti via administrator tersebut akan didaftarkan secara batch oleh 

tim Indosat di Web GUI MPS (IN O&M) 

4. Pada saat penggunaan voice pelanggan antara Rp. 1.000,00 hingga Rp. 

1.999,00 pelanggan akan dikirimkan notifikasi sebagai berikut: 

”Pemakaian telepon kamu Rp xxx. Dapatkan SMS gratis sepuasnya 

ke anggota IM3 CeeS-an dan sesama community kamu dengan 

menelpon Rp xxx lagi” 

5. Setelah pencapaian usage Rp. 2.000,00 pelanggan akan mendapatkan 

notifikasi USSD yang berisi “selamat, kamu dapat kirim SMS gratis 

sepuasnya ke anggota IM3 CeeS-an dan sesama community kamu 

yang berlaku hari ini sd pukul 23.59” 

6. Validity Accumulator 1 (Gratis SMS) hanya berlaku satu hari dan pada 

hari berikutnya akan tereser menjadi 0 

7. Pelanggan tetap mendapatkan promo program eksisting seperti bonus 

pengisian pulsa, tarif IM3/detik, dll 
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8. Pelanggan akan mendapatkan notifikasi kesuksesan registrasi berupa 

SMS : ”selamat, kamu sudah bergabung dalam community xxxx. 

Nikmati tarif telepon special dan SMS gratis tiap hari hanya dengan 

nelpon 2000/hari” 

9. Pelanggan dapat melihat status aktif community-nya via UMB *333# 

yang dikenakan biaya Rp. 500,00 

10. Pelanggan dapat melakukan unregistrasi juga melalui administrator yang 

ditentukan atau dilakukan oleh pelanggan sendiri melalui UMB *333# 

11. Pelanggan akan medapatkan notifikasi kesuksesan unregistrasi berupa 

SMS : ”Terimakasih, saat ini kamu sudah tidak bergabung lagi 

dalam community xxxx” 
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BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG 

 Kuliah Kerja Media merupakan kesempatan dimana mahasiswa dapat 

mengetahui, melihat, dan ikut terjun langsung di dunia kerja yang mungkin 

belum pernah dialaminya. Banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang di 

dapat selama mengikuti Kuliah Kerja Media yang nantinya bisa menjadi bekal 

memasuki dunia kerja. 

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) yang ditugaskan 

oleh program Diploma III Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Indosat cabang Solo yaitu kantor 

cabang PT. Indosat Tbk. di Solo. 

Alamat kantor Indosat Solo : Jalan Brigjend Slamet 

Riyadi No.417-418 

Purwosari Solo, Indonesia. 

Waktu Pelaksanaan Magang : 2 bulan 

 (2 Februari – 2 April) 

 Adapun jam kerja yang berlaku bagi peserta magang di bagian 

Marketing Communications, dan selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Media (KKM) di PT. Indosat cabang Solo adalah dimulai pada pukul 08.00 

WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB untuk hari senin s/d jum’at, 

sedangkan pada hari sabtu dan minggu libur. 
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C. Diskripsi Pekerjaan 

 Berikut tugas-tugas yang dilakukan penulis selama mengikuti praktek 

Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Indosat cabang Solo : 

1. Minggu Pertama (02 Februari – 06 Februari) 

a. Pada minggu pertama dimulainya pelaksanaan magang penulis 

diperkenalkan pada bagian Marketing Communications PT. Indosat 

cabang Solo dan dijelaskan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab 

yang dimiliki divisi Marketing Communications, khususnya 

menangani program IM3 Community, meliputi pengaktivasian anggota 

baru dan mengamati perkembangan reload (isi ulang) tiap bulannya. 

b. Penulis diberi tugas melakukan survey lembaga bimbingan belajar 

yang ada di Kota Solo yang akan diajak kerjasama oleh PT. Indosat 

cabang Solo dalam event Try Out. Beberapa Lembaga Bimbingan 

Belajar yang telah penulis survey yaitu Primagama, Neutron dan SSC, 

dan pada akhirnya PT. Indosat cabang Solo memutuskan untuk bekerja 

sama dengan Lembaga Bimbingan Belajar SSC, dengan pertimbangan 

lembaga bimbingan tersebut telah mempunyai agenda event Try Out 

sehingga PT. Indosat akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan 

mensponsori event Try Out tersebut. 

c. Meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, meng-

update laporan perkembangan jumlah anggota IM3. Proses registrasi 

dilakukan pada website Indosat yang telah tersedia, penulis diberi 

kemudahan akses dengan pemberian user name dan password. 
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d. Penulis diberi tugas rutin bulanan yaitu melaporkan reload (isi ulang) 

anggota IM3 Community melalui website Indosat yang tersedia. 

Penulis diberikan kemudahan akses dengan pemberian user name dan 

password. 

2. Minggu Kedua (9 Februari-13 Februari) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3-Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3. Hasil 

update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community dikirim 

melalui email kepada supervisor magang. 

b. Meng-update laporan reload (isi ulang) anggota IM3 Community bulan 

Januari. Hasil update laporan reload (isi ulang) bulan Januari dikirim 

melalui email kepada supervisor magang. 

c. Membantu bagian Sales Admin untuk melakukan telepon konfirmasi 

berlangganan kepada pelanggan baru kartu Matrix (kartu seluler pasca 

bayar). 

3. Minggu Ketiga (16 Februari – 20 Februari) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community. 

b. Meregistrasi ulang nomor handphone anggota IM3 Community tahun 

2008 yang gagal di registrasi. 
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c. Scan PKS (Perjanjian Kerja sama) yang anggota baru IM3 Community, 

mengkliping iklan/informasi Indosat maupun kompetitor di beberapa 

harian di Solo (Jawapos, Solopos, Radar Solo, Joglo Semar) dengan 

cara scan. Hasil scan selanjutnya dikirim kepada supervisor magang 

melalui email. 

d. Mengikuti sales training mengenai ”pentingnya senyuman dalam 

mempengaruhi sikap dan respon seseorang”. Training berupa 

pemutaran sebuah video yang menampilkan seseorang dengan senyum 

palsu dan senyum asli, bahasa tubuh seseorang dari awal diamenutup 

diri sampai pada akhirnya dia menerima tawaran yang disampaikan 

lawan bicaranya tersebut.  

4. Minggu Keempat (23 Februari – 28 Februari) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community. 

b. Meregistrasi ulang nomor handphone anggota IM3 Community Bulan 

Januari 2009 yang gagal di registrasi. 

c. Mempersiapkan dan pengemasan marchendise berupa mug dengan 

logo matrix di dalam nya yang akan digunakan untuk acara gathering 

blackberry community di Atria. Marchandise ini diharapkan bisa lebih 

mendekatkan Indosat dengan pelanggan. 
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5. Minggu Kelima (2 Maret – 7 Maret) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community. 

b. Meng-update laporan reload (isi ulang) anggota IM3 Community 

bulan Februari. Hasil update laporan reload (isi ulang) bulan Januari 

dikirim melalui email kepada supervisor magang 

c. Meregistrasi ulang nomor handphone anggota IM3 Community Bulan 

Januari 2009 yang gagal di registrasi. 

d. Memberikan undangan mengenai acara ”Sosialisasi Kompetisi IM3 

Community School”  ke 26 sekolah di Surakarta, meliputi SMA batik 

1, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5, SMKN 6, 

SMAN 2, SMAN 8, SMA MUH 1, SMA MUH 2, SMA AL-ISLAM 2, 

SMA AL-ISLAM 1, SMA KRISTEN 1, SMK Kristen 2, SMA 

Kanisius, SMA URSULIN (Regina Pacis), SMA Yoseph (pangudi 

luhur), SMA Warga, SMA, Widya Wacana, SMA Sahid, SMK 7, 

SMK 8, SMK 9, SMA Muhammadiyah 4, SMA Muhammadiyah 5. 

Dalam tugas kali ini penulis tidak sekedar memberikan undangan saja 

melainkan menyampaikan sedikit informasi mengenai acara yang akan 

diselenggarakan PT. Indosat cabang Solo. Sebelum berangkat, penulis 

diberi penjelasan oleh supervisor magang mengenai penulis 

diusahakan untuk memberikan undangan kepada kepala sekolah 

ataupun guru yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan agar undangan 
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yang penulis berikan lebih efektif dan lebih cepat direspon oleh 

sekolah. Selain itu penulis juga diminta  menjelaskan mengenai acara 

”Sosialisasi Kompetisi IM3 Community School” dan keuntungan bila 

bergabung dalam IM3 Community, hal ini dimaksudkan agar sekolah 

lebih paham dan bersedia mengikuti acara tersebut. Tak lupa penulis 

meminta nomor telepon kepala sekolah, guru, maupun sekolah guna 

konfirmasi lebih lanjut. 

Ada beberapa kendala yang dihadapi seperti, sulitnya untuk bertemu 

dengan kepala sekolah maupun guru yang bersangkutan karena 

terhalang oleh prosedur sekolah yang mengharuskan setiap surat 

masuk harus melalui TU (tata usaha), penulis berusaha menguasai diri 

dan meminimalkan kesalahan apabila sedang berkomunikasi dengan 

pihak sekolah mengingat ini adalah pengalaman baru yang penulis 

lakukan. Dalam pemberian undangan ke 26 sekolah di wilayah Solo 

memakan waktu 2 hari. Hal ini dikarenakan banyaknya sekolah yang 

harus didatangi dan tidak diketahuinya letak sekolah yang dituju 

mengingat penulis bukan asli Solo, sedangkan waktu yang tersedia 

sangat sedikit (jam 9.00-13.00) sesuai jam sekolah. 

Setelah melakukan penjajakan awal untuk mendapatkan anggota baru 

IM3 Community, langkah selajutnya adalah melakukan telepon 

konfirmasi guna mengetahui jumlah sekolah yang akan mengikuti 

acara ”sosialisasi kompetisi IM3 Community School”. Untuk telepon 

konfirmasi akan dijelaskan pada penjelasan minggu keenam. 
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6. Minggu Keenam (10 Maret – 13 Maret) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community 

b. Melakukan telepon konfirmasi ke beberapa sekolah di Surakarta yang 

sebelumnya telah diundang dalam acara ”Sosialisasi Kompetisi IM3 

Community School”. Telepon konfirmasi guna mengetahui berapa 

jumlah sekolah dan perwakilan sekolah yang datang di acara sosialisasi 

tersebut. Sosialisasi diadakan pada Rabu, 11 Maret 2009 di Warung 

Steak Solo. Dari 26 sekolah di wilayah Solo yang diundang, hanya 9 

sekolah yang bersedia mengikuti acara ”Sosialisasi Kompetisi IM3 

Community School”. Kesembilan sekolah tersebut yaitu : SMA Regina 

Pacis, SMA Batik 1, SMA Kristen 2, SMA Warga, SMK 7 Surakarta, 

SMKN 2 Surakarta, SMA AL-ISLAM 2, SMA MUH.5 Surakarta, 

SMA WIDYA WACANA, SMA MUH.2 Surakarta, SMKN 5 

Surakarta, SMA MUH.1 Surakarta, SMK MUH.4 Surakarta, SMAN 2 

Surakarta, SMA YOSEPH, dan SMKN 3 Surakarta. Alasan ke 

enambelas sekolah diatas untuk tidak mengikuti acara sosialisasi 

tersebut pada dasarnya sama yaitu bertepatan dengan ujian mid 

semester. Jadi, pemilihan tanggal dan jam yang tidak tepat merupakan 

faktor utama sedikitnya peserta yang mengikuti acara sosialisasi 

tersebut. Sedangkan kesembilan sekolah yang hadir, meliputi : SMA 

Kristen 1, SMKN 4 Surakarta, SMKN 1 Surakarta, SMA Kanisius, 
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SMAN 8 Surakarta, SMK 6 Surakarta, AL-ISLAM, SMKN 8 

Surakarta, dan SMK Sahid Surakarta. Masing-masing sekolah yang 

mengikuti sosialisasi tersebut  2-4 orang perwakilan OSIS.        

c. Turut serta dalam pengundian hadiah IOC (Indosat Outlet 

Community), sebagai perwakilan dari UNS. Penulis beserta beberapa 

mahasiswa-mahasiswi magang yang lain diminta untuk melakukan 

pengundian hadiah IOC, pengundian dilakukan hanya dengan 

memencet tombol enter pada komputer yang telah diprogram khusus. 

d. Melakukan persiapan sebelum diadakannya acara sosialisasi program 

kompetisi IM3 Community yaitu membuat presensi serta 

mempersiapkan marchendise berupa payung, t-shirt, mug dan mini bag 

dengan logo Indosat di dalam nya yang akan diberikan pada peserta 

sosialisasi tersebut. Marchandise ini diharapkan bisa lebih 

mendekatkan Indosat dengan pelanggan. 

e. Mengikuti sosialisasi program kompetisi IM3 Community School di 

Warung Steak Solo Rabu, 11 Maret 2009. Disini penulis diberi 

tanggung jawab sebagai penerima tamu sekaligus mencatat presensi 

peserta yang hadir serta men-dokumentasikan acara sosialisasi tersebut 

f. Melakukan telepon konfirmasi ke beberapa sekolah di Karanganyar 

yang sebelumnya telah diundang dalam acara ”Sosialisasi Kompetisi 

IM3 Community School”. Telepon konfirmasi guna mengetahui berapa 

jumlah sekolah dan perwakilan sekolah yang datang di acara sosialisasi 
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tersebut. Sosialisasi diadakan pada Kamis, 12 Maret 2009 di Rumah 

Makan Jimbaran Karanganyar 

7. Minggu Ketujuh (16 Maret – 20 Maret) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community 

b. Membantu pengemasan bingkisan sebagai persiapan untuk acara 

Pengobatan Gratis pada hari Kamis 19 Maret 2009 di Desa Miri 

Kecamatan Kismantoro Wonogiri. Bingkisan berupa susu, biskuit dan 

makanan siap saji untuk para balita yang datang dalam pengobatan 

gratis tersebut 

c. Mengikuti acara Pengobatan Gratis, program CSR (Corporat Sosial 

Responsibility) PT. Indosat Tbk atas kerjasama dengan Rumah Zakat 

Indonesia dengan PT. Indosat cabang Solo pada hari Kamis 19 Maret 

2009 di Desa Miri Kecamatan Kismantoro Wonogiri. Dalam acara 

tersebut penulis diberi tanggung jawab mencatat data diri dan keluhan 

penyakit yang dialami semua peserta pengobatan gratis guna 

pemeriksaan lebih lanjut. Disini penulis dibantu oleh sdri Roosida 

selaku pelaksana kegiatan tersebut.  

8. Minggu Kedelapan (23 Maret – 27 Maret) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community 
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b. Scan PKS (Perjanjian Kerja sama) yang anggota baru IM3 Community, 

Hasil scan selanjutnya dikirim kepada supervisor magang melalui 

email. 

c. Mempersiapkan marchendise kunjungan dari SMA Batik 2 Surakarta 

berupa pena, mug, note book dan payung yang dibagikan kepada guru 

dan siswa-siswi yang hadir. Kunjungan studi terjadi pada tanggal 24 

Maret 2009 yang dihadiri oleh 40 siswa dan 3 orang guru pendamping. 

Marchandise ini diharapkan bisa lebih mendekatkan Indosat dengan 

pelanggan. 

9. Minggu Kesembilan (30 Maret – 2 April) 

a. Melaksanakan tugas harian Marketing Communications Indosat, yaitu 

meregistrasi nomor handphone anggota baru IM3 Community, dan 

meng-update laporan perkembangan jumlah anggota IM3 Community 

b. Meng-update laporan reload (isi ulang) anggota IM3 Community bulan 

Maret. Hasil update laporan reload (isi ulang) bulan Januari dikirim 

melalui email kepada supervisor magang 

c. Scan PKS (Perjanjian Kerja sama) yang anggota baru IM3 Community 

d. Merapikan dan mengarsip file-file PKS, data nomor handphone 

anggota community, dan form pembentukan community 

e. Men-data proposal masuk sebelum diserahkan pada staff bagian 

marketing communications yang berkepentingan 
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Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media pada divisi marketing 

communications PT. Indosat cabang Solo, tugas public relations yang harus 

dilaksanakan oleh penulis adalah : 

1. Sponsorship 

Mempertahankan tingkat kesadaran merek (brand awareness) 

yang tinggi adalah tugas yang harus dihadapi oleh semua merek, tak 

terkecuali PT. Indosat Tbk. Disini public relations mempunyai peran 

utama untuk mempertahankan brand awarness dengan menjalankan 

fungsi utamanya yaitu publikasi produk dengan mensponsori berbagai 

event yang dapat secara efektif mempublikasi produknya. Dengan 

menyediakan dana sponsor suatu event, maka perusahaan akan 

mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat, tidak hanya 

mengejar materi semata. 

Dalam hal ini penulis melakukan survei lembaga bimbingan 

belajar yang ada di Kota Solo yang akan diajak kerjasama oleh PT. 

Indosat cabang Solo dalam event Try Out. Beberapa Lembaga 

Bimbingan Belajar yang telah penulis survei yaitu Primagama, 

Neutron dan SSC, dan pada akhirnya PT. Indosat cabang Solo 

memutuskan untuk bekerja sama dengan Lembaga Bimbingan Belajar 

SSC, dengan pertimbangan lembaga bimbingan tersebut telah 

mempunyai agenda event Try Out sehingga PT. Indosat cabang Solo 

akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan mensponsori event Try 

Out tersebut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 76 

Dengan event try out ini, diharapkan agar dapat menjangkau 

lebih banyak pelajar dan pemuda di Surakarta. Untuk pelajar yang 

sudah menggunakan produk Indosat diharapkan mampu menjadi 

pelanggan yang tetap loyal sebagai pengguna setia produk Indosat 

sedangkan untuk pelajar yang belum menggunakan produk Indosat 

diharapkan dengan diadakannya event ini mampu menarik simpatinya 

sehingga beralih menggunakan produk Indosat. 

2. Telepon Konfirmasi Pelanggan 

Kegunaan telepon di sebuah kantor sangat begitu penting. 

Dengan telepon, kita dapat memperoleh informasi penting dari luar 

dan juga sebaliknya. Kita dapat memberikan informasi ke luar secara 

lisan tanpa perlu bertatap muka. Untuk seorang Public Relations, 

kegunaan telepon sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu, seorang 

Public Relations harus mengetahui beberapa hal mengenai etiket 

bertelepon agar image positif perusahaan tetap terjaga. Pada saat 

penulis melakukan kuliah kerja media di PT. Indosat cabang Solo 

penulis melakukan beberapa telepon konfirmasi, yaitu: 

a. Aktivasi kartu Matrix 

Melakukan telepon konfirmasi, meminta pelanggan untuk meng-

aktivasi kartu Matrixnya sebagai tahap awal untuk menjadi 

pelanggan kartu seluler pasca bayar Matrix. 
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b. Peserta sosialisasi Kompetisi IM3 Community 

Melakukan telepon konfirmasi ke beberapa sekolah di Surakarta 

yang sebelumnya telah diundang dalam acara ”Sosialisasi 

Kompetisi IM3 Community School”. Telepon konfirmasi guna 

mengetahui berapa jumlah sekolah dan perwakilan sekolah yang 

datang di acara sosialisasi tersebut. Sosialisasi diadakan pada 

Rabu, 11 Maret 2009 di Warung Steak Solo dan Kamis, 12 Maret 

2009 di Rumah Makan Jimbaran Karanganyar. 

Cara-cara menelepon secara umum yang dapat penulis sampaikan  

hasil bimbingan dari supervisor magang antara lain: 

a. Tulislah nomor telepon dan poin-poin yang akan kita sampaikan di 

selembar kertas 

b. Tunggu nada dering sampai enam-tujuh kali sebelum memutuskan 

untuk menutup pesawat telepon 

c. Segera perkenalkan diri pada si penerima telepon. Setelah itu 

beritahu dengan jelas orang yang kita tuju 

d. Sebelum mulai membicarakan hal-hal pokok, tanyakanlah dahulu 

apakah orang yang kita ajak bicara tidak berkeberatan dan punya 

waktu untuk berbicara dengan kita 

e. Lakukan pembicaraan sesingkat dan sejelas mungkin, hindari kata-

kata yang berkonotasi negatif yang dapat memicu tanggapan 

negatif dari lawan bicara 
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3. Merchandise 

Merchandising merupakan hal penting seorang praktisi public 

relations dalam mempromosikan produknya. Promosi bertujuan untuk 

menyampaikan informasi tentang produknya, mempengaruhi 

masyarakat untuk lebih mengenal PT. Indosat Tbk, dan 

mempertahankan konsumen yang sudah ada. 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Kuliah 

kerja Media di PT. Indosat cabang Solo adalah menyiapkan 

marchandise untuk pelanggan, untuk souvenir kunjungan, untuk 

souvenir sosialisasi, dll. Bentuk merchandise itu bermacam-macam, 

mulai dari tas kertas berisi brosur-brosur tentang Indosat, payung, t-

shirt, mug, gantungan kunci dll. Merchandise ini diharapkan bisa lebih 

mendekatkan Indosat dengan pelanggan. 

4. Penjajakan awal sosialisasi IM3 Community 

Public Relations menentukan kesan positif sebuah organisasi di 

mata masyarakat. Dan, hubungan dengan masyarakat akan menentukan 

bagaimana organisasi tersebut bersosialisasi di tengah-tengah 

masyarakat. Dengan kata lain, Public Relations juga berperan dalam 

membangun hubungan, khususnya hubungan komunikasi, antara 

organisasi dengan masyarakat luas. Untuk itu, di dalam sebuah Public 

Relations sangat penting untuk bisa mengelola manajemen 

komunikasi. 
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Yang telah penulis lakukan adalah memberikan undangan 

mengenai acara ”Sosialisasi Kompetisi IM3 Community School”, ke 

beberapa sekolah di Surakarta, dan menyampaikan informasi mengenai 

IM3 Community dan keuntungan mengikuti Kompetisi IM3 

Community School agar dapat menarik pihak sekolah unuk hadir dalam 

acara sosialisasi tersebut. Disini penulis benar-benar berlatih untuk 

berkomunikasi dengan baik dan dapat menguasai diri sehingga lancar 

dalam penyampaian materi kepada pihak sekolah. 

5. Kliping 

Sebelum melakukan berbagai kegiatan, seorang Public 

Relations harus melalui tahap pengumpulan data. Data-data dapat 

berasal dari peristiwa yang terjadi, dokumen, sejarah, informasi 

lisan/tertulis, majalah, berbagai macam koran, sangat penting data 

yang aktual dan objektif. Semuanya harus dapat secara cepat dan 

aktual dibaca Public Relations untuk diseleksi dan diolah. Kliping 

berperan sebagai sumber informasi dan data untuk memantau kegiatan 

pihak pesaing (Kompetitor), dapat juga sebagai tolok ukur tentang 

sejauh mana keberhasilan prestasi dan reputasi yang dicapai, mengenai 

persepsi, keluhan, dan hingga perolehan citra di mata masyarakatnya.  

Pembuatan kliping ini merupakan kegiatan rutin yang setiap 

hari harus dilakukan oleh divisi marketing communications, akan 

tetapi penulis tidak diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk meng-

kliping karena penulis lebih diberi tanggung jawab untuk fokus ke 
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program IM3 Community. Proses peng-klipingan pun juga cukup 

mudah, hanya men-scan iklan PT. Indosat cabang Solo maupun 

kompetitor di sebuah harian Surakarta. Hal ini bertujuan agar para 

karyawan PT. Indosat cabang Solo dapat terus mengikuti 

perkembangan informasi mengenai perusahaannya melalui berita-

berita yang telah dimuat tersebut. Kemudian kliping tersebut disimpan 

sebagai kegiatan dokumentasi PT. Indosat cabang Solo. 

6. Mengikuti dan mendokumentasikan beberapa event 

Fotografi merupakan salah satu aspek penting dalam dunia 

humas, mengingat setiap informasi humas perlu didukung oleh ilustrasi 

berupa gambar atau foto-foto yang baik. Beberapa macam kegunaan 

hasil dokumentasi suatu event adalah: 

a. Untuk memperindah, menunjang dan mempopulerkan news 

release 

b. Untuk menghias, melengkapi atau memberi ilustrasi bagi 

tulisan feature 

c. Untuk memberi ilustrasi bagi setiap literature dan alat visual 

humas, termasuk lembaran-lembaran atau leaflet edukasional, 

buklet, poster, folder, lembaran yang memuat riwayat singkat 

perusahaan, buku petunjuk bagi para staf, laporan tahunan, 

buku petunjuk pemakaian produk perusahaan, sampai dengan 

lembaran-lembaran data teknis. 
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Selama 2 bulan penulis melakukan kuliah kerja media di PT. 

Indosat cabang Solo, penulis telah mengikuti beberapa event yaitu 

sosialisasi Kompetisi IM3 Community dan kegiatan CSR (corporate 

sosial responsibility) pengobatan gratis di Wonogiri. Penulis diberi 

tugas untuk mendokumentasikan event yang sedang berlangsung. Tapi 

penulis tidak sendiri dalam tugas ini, penulis dibantu oleh staf 

marketing communications yang lain apabila penulis sedang 

mengerjakan tugas lain. Hasil foto dokumentasi langsung diserahkan 

pada supervisor magang untuk disimpan dalam album foto kegiatan 

PT. Indosat cabang Solo. 

C.   Kendala yang dihadapi, cara mengatasi masalah, dan kemajuan yang 

telah dicapai 

1. Kendala yang dihadapi 

a. Penulis belum mengetahui sistem yang ada di Indosat yang menjadikan 

penulis menjadi canggung, susah beradaptasi, dan bekerja sama 

dengan lingkungan pada awal penulis melakukan KKM (Kuliah Kerja 

Media di Indosat cabang Solo) 

b. Karena banyaknya anggota im3-community yang semakin bertambah 

tiap minggunya sehingga sering terjadi kesalahan penulisan nomor HP 

anggota IM3 Community pada saat proses registrasi 

c. Sulit ditemuinya kepala Lembaga Bimbingan Belajar (NEUTRON dan 

SSC) yang berkepentingan dengan permasalahan kerja sama event Try 

Out 
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d. Menghadapi respon konsumen yang kurang baik dan meyakinkan 

calon pelanggan kartu matrix pada saat melakukan telepon konfirmasi 

untuk mau meng-aktivasi kartu matrixnya 

e. Sulit ditemuinya kepala sekolah atau pun guru yang berkepentingan 

dengan perijinan siswa-siswi dan perwakilan guru di sekolahnya 

masing-masing untuk mengikuti sosialisasi Kompetisi IM3 Community 

School sebagai langkah awal proses pembentukan komuniti di sekolah 

tersebut 

f. Karena penulis bukan penduduk asli Solo, maka penulis merasa 

kesulitan menemukan alamat sekolah yang dituju pada saat akan 

mengirimkan undangan ke beberapa sekolah yang telah terpilih 

2. Cara Mengatasi Masalah 

a. Penulis bersosialisasi dengan lingkungan kantor, bersikap ramah dan 

bersahabat mulai dari Branch Manager sampai  OB (Office Boy) untuk 

bisa memahami karakter orang-orang kantor yang setiap harinya 

bekerja sama dengan penulis 

b. Penulis selalu bertanya pada supervisor/atasan tentang tugas-tugas 

yang diberikan pada penulis dan meningkatkan kerja sama dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan supervisor 

c. Meneliti ulang data yang telah selesai diketik dan diregistrasi sebelum 

dilaporkan pada supervisor magang 

d. Meminta nomor telepon kepala Lembaga Bimbingan Belajar tersebut, 

agar dapat dihubungi lain waktu 
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e. Penulis terus belajar dan menggali potensi dengan mendengarkan dan 

menyimak contoh yang sudah diberikan dalam pemahaman karakter 

konsumen yang sangat beraneka ragam dan gampang-gampang susah 

untuk dipahami pada saat melakukan telepon konfirmasi peng-

aktivasian kartu matrix 

f. Meminta nomor telepon kepala sekolah atau guru yang bersangkutan 

dengan perijinan siswa-siswi dan perwakilan guru di sekolahnya 

masing-masing untuk mengikuti sosialisasi Kompetisi IM3 Community 

School, agar dapat dihubungi lain waktu 

g. Bertanya pada supervisor, browsing di internet dan bertanya pada 

teman serta penduduk sekitar mengenai alamat beberapa sekolah yang 

akan diundang dalam acara Sosialisasi Kompetisi IM3 Community 

School 

3. Kemajuan yang dicapai 

a. Penulis sudah mengetahui dan bisa beradaptasi dengan system yang 

ada di Indosat cabang Solo, kemudian penulis bisa mengembangkan 

dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai prosedur yang ada 

b. Mengetahui informasi program im3-community maupun Kompetisi 

IM3 Community School yang sedang dijalankan oleh bagian Marketing 

Communications, mengenai keuntungan yang di dapat anggota IM3 

community maupun pihak INDOSAT itu sendiri 

c. Mengetahui ketentuan-ketentuan dan cara-cara apabila ingin 

mengadakan suatu event Try Out 
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d. Mengetahui bagaimana proses mendapatkan calon pelanggan sampai 

menjadi pelanggan kartu matrix dan mengetahui pemilihan kata-kata 

yang tepat untuk menghilangkan konotasi negatif calon pelanggan 

terhadap kartu matrix sehingga calon pelanggan tersebut mau meng-

aktivasi kartu matrix nya 

e. Mengetahui bagaimana prosedur penyerahan undangan sosialisasi 

yang berbeda-beda tiap sekolah yang penulis kunjungi dan penulis juga 

mengetahui bagaimana harus bersikap dan berkomunikasi baik dengan 

pihak sekolah 

f. Mengetahui manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa Miri 

Kecamatan Kismantoro Wonogiri maupun pihak Indosat itu sendiri 

dengan adanya kegiatan Pengobatan Gratis yang diadakan PT. 

INDOSAT cabang Solo. 

g. Penulis menjadi lebih menghargai waktu dalam melakukan aktifitas, 

mana kewajiban yang benar-benar penting dan harus di dahulukan 

h. Penulis sudah mengenali posisi dan jabatan beberapa karyawan di 

Indosat cabang Solo, bahkan penulis dapat menjalin hubungan yang 

sangat baik dengan semuanya 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Media selama 2 bulan 

yaitu pada tanggal 02  Februari s/d 02 April 2009, penulis menempati 

Divisi Marketing Communications. 

Public Relations pada PT. Indosat cabang Solo secara struktural 

berada pada bagian marketing communications, sehingga setiap ada kegiatan 

yang dilaksanakan oleh marketing communications selalu diinfokan kepada 

media melalui pendekatan yang dilakukan oleh public relations. 

Pelaksanaan kehumasan pada program marketing communications di PT. 

Indosat cabang Solo dalam menunjang keberhasilan program IM3 

Community, meliputi: 

1. Penjajakan kerjasama dengan sekolah untuk pembentukan IM3 

Community baru. 

Dalam penjajakan awal, PT. Indosat Solo Branch mengundang 

beberapa sekolah di Surakarta untuk mengikuti Sosialisasi IM3 

Community. Penjajakan awal tidak hanya sebatas penyebaran 

undangan saja melainkan juga menginformasikan secara singkat 

kepada pihak sekolah mengenai IM3 Community dan beberapa 

keuntungan menjadi anggota IM3 Community tersebut. 
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2. Merchandise. 

Merchandise berupa t-shirt, mug, payung, dan mini bag diberikan 

pada saat diadakannya sosialisasi IM3 Community. Beberapa 

manfaat dari pemberian merchandise yaitu mendekatkan diri dengan 

pelanggan sekaligus sarana untuk mempromosikan produk Indosat. 

3. Dokumentasi Sosialisasi IM3 Community 

Kegiatan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan sosialisasi  yang 

bermanfaat untuk memberi ilustrasi bagi setiap literatur dan alat 

visual humas (leaflet, poster, buklet, pamlet, dll) serta dapat 

memperindah, menunjang dan mempopulerkan news release. 

4. Sosialisasi IM3 Community 

Dalam acara sosialisasi tersebut akan dipaparkan secara mendetail 

mengenai program IM3 Community beserta keuntungannya. Acara 

sosialisasi ini disusun semenarik mungkin agar tidak membuat bosan 

peserta sosialisasi , yaitu dengan pemilihan tempat sosialisasi di 

warung steak, tempat favorit anak muda sebagai sasaran anggota 

IM3 Community. Selain itu juga diadakan games dan pembagian 

doorprize untuk peserta terheboh. 

Dari kesemua kegiatan public relations diatas penulis juga ikut serta dalam 

pelaksanaan, karena kegiatan yang dilakukan erat kaitannya dengan KKM 

(Kuliah Kerja Media) penulis. 

Proses pembentukan anggota IM3 Community sebelum menjadi 

sampai menjadi anggota IM3 Community baru, meliputi: 
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1. Pihak Indosat melakukan penjajakan awal kerjasama ke beberapa 

sekolah maupun komunitas yang berada di wilayah karisidenan 

Surakarta untuk pembentukan IM3 Community. 

2. Pihak sekolah maupun komunitas yang telah setuju mendaftarkan 

nomor IM3 nya menjadi anggota community, diharuskan untuk 

menyerahkan seluruh nomor IM3 nya dalam bentuk file.txt (notepad) 

guna mempermudah dan mempercepat proses aktivasi. 

3. Kemudian, pihak Indosat menyiapkan PKS (perjanjian kerja sama) 

IM3 Communiy rangkap 2 (untuk sekolah dan Indosat) masing-

masing ditanda tangani oleh kepala sekolah/ketua komunitas dan 

kepala cabang Indosat Solo dengan dibubuhi materai. 

4. Data community (sekolah/non sekolah) yang sudah disetujui akan 

diaktifkan di MINSAT (IT Card & Voucher) dan Web GUI 

Multipackage Server (IN Operation & Maintenance) 

5. Data community yang diaktifkan berupa community name, 

community ID dan expiry Date Community 

6. Pelanggan akan mendapatkan notifikasi kesuksesan registrasi berupa 

SMS : ”selamat, kamu sudah bergabung dalam community xxxx. 

Nikmati tarif telepon special dan SMS gratis tiap hari hanya 

dengan nelpon 2000/hari” 
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B. Saran-Saran 

a. Bagi PT. Indosat cabang Solo : 

Program promosi yang telah dilaksanakan oleh marcom Indosat 

Solo sudah sangat baik dan menarik dengan strategi marketing 

communications-nya, tetapi alangkah baiknya promosi yang telah 

berhasil tersebut diimbangi dengan pelayanan jasa sebagai operator 

selular mengingat bahwa sering terjadi trouble dalam penggunaan 

produk Indosat. Perbaikan sistem perlu, guna mendukung promosi yang 

sudah merebut banyak customer agar tidak pindah ke kompetitor lain. 

b.    Bagi DIII FISIP UNS 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Media yang diadakan oleh UNS bagi 

mahasiswanya yang menempuh pendidikan program DIII guna sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya merupakan 

kesempatan yang sangat bagus agar mahasiswa dapat melihat dan terjun 

secara langsung ke dunia kerja. 

Pada point ini penulis  menyampaikan beberapa saran yang 

mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan  bagi DII FISIP 

UNS, yaitu : 

1. Perlu adanya talk show maupun seminar dengan praktisi 

Humas atau kunjungan ke instansi yang memilki public 

relations sehingga mahasiswa bisa mengetahui dan dapat 

mempelajari lebih banyak bagaimana praktisi public relations 

menjalankan kinerjanya. 
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2. Menambah tenaga-tenaga praktisi kehumasan yang benar-benar 

profesional di bidangnya untuk memberikan pengajaran yang 

lebih optimal bagi mahasiswa. 

3. Penambahan peralatan dan perlengkapan untuk kuliah praktek 

sehingga mahasiswa  tidak berebut dalam peminjaman alat 

praktek. 
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