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MOTTO 

 

Semua itu akan mudah apabila kita sungguh sungguh dan tidak putus 

asa 

 

 

Malas adalah muuh bagi kita 

 

 

Semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila dia tidak 

mengisi  waktunya dengan perbuatan baik  

(QS AL-ASHR) 

 

 

Tetap berada dijalan yang lurus ketika menghadapi sesuatu adalah 

tujuan utama untuk hidup 

 

 

Hari yang lalu adalah kenangan ,hari ini adalah kenyataan dan hari 

esok adalah tantangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Selama mengikuti perkuliahan di Diploma III FISIP UNS  penulis mendapatkan 

beberapa mata kuliah teori. Penulis mendapatkan banyak sekali pelajaran untuk manghadapi dunia 

kerja, tetapi masih dalam taraf teori saja. Teori-teori yang diberikan selama kuliah mungkin 

berguna dalam dunia kerja, tetapi masih belum maksimal bula belum diterapkan langsung dalam 

prakteknya di lapangan atau dalam hal ini di dunia pekerjaan. Untuk mengatasi kekurangannya itu, 

fakultas mempunyai program Kuliah Kerja Media (KKM) agar para mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmunya selama mengikuti perkuliahan kedalam dunia pekerjaan. 

Kuliah Kerja Media (KKM) adalah salah satu program Diploma III Komunikasi 

Terapan FISIP UNS untuk memaksimalkan kemampuan mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan 

suasana dunia pekerjaan sebelum para mahasiswa dilepaskan langsung ke dunia kerja. Sebelumnya 

mahasiswa telah dibekali dengan ilmu-ilmu teoritis yang telah diberikan selama duduk di bangku 

perkuliahan. Dalam KKM ini, para mahasiswa diharapka untuk mampu menerapkan ilmu-ilmu 

teoritis yang sudah mereka dapatkan ke dalam lingkup pekerjaan yang mereka tempati. 

Selain untuk memenuhi syarat kelulusan D-III Public Relation Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kuliah Kerja Media (KKM) juga berfungsi 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan. 

Dalam Kuliah Kerja Media (KKM), penulis memilih mengambil tempat di ADIJAYA 

Video Production karena berdasarkan dengan pilihan pertama penulis dalam mengambil 

perkuliahan di Diploma III Komunikasi, yaitu adalah karena penulis sangat tertarik dengan dunia 

komunikasi, intertainment dan audio visual. Penulis bercita-cita menjadi seorang produser film, 

jurnalis dan wartawan, oleh karena itu, menurut penulis, Adijaya Video Production adalah tempat 

yang paling cocok dengan kebutuhan penulis untuk lebih mengetahui seluk beluk dunia kerja yang 

penulis cita-citakan. 
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Kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan audio visual semakin besar, dimana 

sebelumnya didominasi oleh beberapa video production besar yang sudah dikenal di kalangan 

masyarakat. Tetapi kadang masyarakat bosan dan butuh sesuatu yang baru, menarik, segar dan 

tidak monoton. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ADIJAYA VIDEO PRODUCTION hadir 

sebagai pelopor video production yang menampilkan ide-ide segar dan brilian pada tanggal 4 April 

2001. 

Dengan hadirnya Adijaya di tengah masyarakat, persaingan di bidang video production 

semakin ketat. Ditengah persaingan tersebut, Adijaya hadir terdepan dalam menampilkan ide-ide 

baru yang lebih menarik dan lebih bermutu. Dengan interaksi kerja dan dedikasi yang tinggi 

perusahaan yang lebih mengutamakan semangat kebersamaan sebagai sebuah tim yang kuat, 

memungkinkan seluruh komponen perusahaan mulai dari level terbawah sampai teratas mampu 

bersama terkoordinasi dan secara sistematis memberikan hasil karya terbaik untuk mewujudkan 

pelayanan terbaik pula bagi para ”stakeholder”. 

Adijaya kemudian menjadikan hal tersebut sebagai misi utama yang pada akhirnya 

direalisasikan sebagai motivasi, semangat juang insan Adijaya dalam tiga pilar, yaitu Profesional, 

Kreatif dan Elegan 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan video production semakin merambah cepat. 

Mereka berlomba-lomba merebut hati masyarakat dengan beberapa keunggulan dan ide yang 

mereka miliki, termasuk penyajian gambar dan suara yang prima. 

ADIJAYA sebagai production house yang juga sebagai trendsetter (sebagai pelopor 

berbagai inovasi dibidang broadcast melalui ide-ide yang diberikan) dan terus berupaya untuk 

menjalankan fungsinya sebagai video production yang kreatif dan inovatif. 

Agar bisa menjadi yang terdepan tentu tidaklah mulus. Karakter masyarakat yang 

semakin kompleks dan berbagai masalah antara perusahaan dengan publicnya menjadikan 

perusahaan harus bertumpu kepada ”orang-orang” untuk mempertahankan citra perusahaan yang 

kemudian menciptakan kebutuhan akan suatu filsafat dan fungsi baru dari manajemen. Fungsi ini 

diemban oleh ”hubungan masyarakat”. Cultip, Center dan Broom (1985,1994:6) mendefinisikan 

publik relation sebagai fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling 
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menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang nantinya akan menentukan 

keberhasilan dari sebuah perusahaan.  Konsekuensi konsep tersebut adalah praktisi public relation 

sebagai penasehat bagi manajemen sehingga menghasilkan kebijakan yang rasional dan bisa 

diterima oleh publik, karena kebijakan dan tindakan organisasi sesuai dengan kepentingan publik. 

Dan menjadi bagian penting dari pembuat keputusan dari tingkat corporate, yang ikut membantu 

perubahan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, Publik relation harus menjadi bagian dari 

puncak perusahaan. 

Selama Kuliah Kerja Media (KKM) di Adijaya Video Production, penulis mendapatkan 

banyak sekali ilmu public relation dalam dunia audio visual. Selain mengetahui cara-cara 

melakukan negosiasi dengan benar, penulis juga dapat mengerjakan hal-hal yang dilakukan dalam 

dunia audio visual. Hal-hal yang dilakukan penulis selama KKM di Adijaya adalah mengerjakan 

storyboard, menggunakan kamera, mempelajari beberapa iklan dan film untuk digunakan sebagai 

acuan dalam membuat iklan dan film sendiri dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan 

penulis. 

 

B.  TUJUAN MAGANG 

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan D-III Public Relation Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Agar mahasiswa mampu menerapkan wawasan teoristis ilmu kehumasan yang telah 

dipelajari di perkuliahan kemudian diterapkan ke dalam dunia kerja nyata 

3. Agar mahasiswa mampu mengetahui gambaran dunia kehumasan secara nyata serta seluk-

beluk kegiatan Public Relations yang sebenarnya 

4. Belajar bekerja sama dengan orang lain sebagai teamwork 

5. Untuk mengetahui peran Public Relatin dalam sebuah perusahaan 

6. Lebih mengetahui secara jelas mengenai departemen Public Relation pada umumnya dan 

customer relation pada khususnya.  

7. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi seorang Public Relations didalam proses 

kerjanya serta cara mengatasinya 
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8. Untuk menyiapkan para Mahasiswa menjadi tenaga-tenaga ahli yang handal dan profesional 

dibidang Public Relation. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  PUBLIC RELATION 

Public Relation (PR) adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, derencanakan secara 

berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga /institusi dengan 

masyarakat. PR adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, 

meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan lembaga/institusi dan 

melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik lembaga 

maupun institusi tersebut maupun masyarakat terkait. 

Berbagai definisi Public Relation yang dikemukakan oleh para ahli Public Relations 

yang dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing, maka banyak definisi yang saling berbeda 

formulasinya akan tetapi hakekatnya sama, diantaranya : 

Scoot M. Cutlip dan Allen Center dalam bukunya “Effektive Public Relations“. 

(Djanais 2005:12) adalah “ Public Relations adalah suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran 

serta komunikasi – komunikasi dan gagasan – gagasan serta opini dari publiknya itu pada lembaga 

tadi, dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama. Sehingga dapat tercipta 

suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga itu kepada masyarakat “. 

W. Emerson Rick, Direktur Public Relations of Colgate University 

(Djanais 2005:12) adalah “ Public Relations adalah kelanjutan proses dari penerapan 

kebijaksanaan, pelajaran – pelajaran dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang – 

orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan good will dari 

mereka “. 

Prof. Harwood L. Childs seperti yang dikutip (Djanais 2005 : 11 ) :  

“ Public Relations adalah aktifitas – aktifitas yang mempunyai arti sosial untuk mengabdikan 

kepada kepentingan sosial dari masyarakat “. 

John E Marston dalam bukunya Modern Public Relations  
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(Kasali Renald 2003:6) adalah “ Public Relations is planned, persuasive communications 

designed to influence significant public “. Oleh karena itu Public Relations merupakan suatu 

bidang yang memerlukan perencanaan yang matang. 

Jadi berdasarkan definisi-definisi tadi terdapatlah di dalam Public Relation itu suatu 

kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan, penghargaan 

pada dan dari public suatu badan. khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam public relations 

terdapat suatu untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antara suatu badan dengan 

publiknya, usaha untuk memberikan atau menanamkan suatu kesan yang menyenangkan, sehingga 

akan timbul suatu opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan usaha itu 

Para ahli Hubungan Masyarakat yang tergabung dalam The International Public 

Relation Association (IPRA), sepakat menyetujui hasil perumusan bersama. Mereka menyatakan 

bahwa ”Public Relation” adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan 

dilaksanakan terus-menerus, dengan mana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang 

bersifat umum dan pribadi, berusaha memperoleh dan membina pengertian. Simpati dan dukungan 

dari mereka yang diduga ada sangkut pautnya, dengan cara menilai opini publik diantara mereka. 

Oleh karena itu, Humas dituntut untuk dapat melakukan perubahan sebab Humas itu 

sendiri merupakan jembatan yang memungkinkan adanya perubahan, Humas menjadi piranti 

(means) untuk menyesuaikan diri dengan sikap-sikap baru akibat terjadi perubahan. 

Dengan adanya perubahan-perubahan, Humas dituntut untuk siap, tepat dan cepat 

dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi, maka Humas merupakan ”Public Relation is 

planned, persuasive communications designed to influence significant public” (John E. Marston. 

Ibid). 

Kata kunci dari definisi ini adalah ”planned”, ”persuasive Communication” dan 

”Significant Public”. Dalam hal ini Public Relation bukanlah Ilmu Tradisional yang digunakan 

untuk menghadapi tujuan-tujuan. 

Bukanlah ilmu tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan-tujuan sesaat. Public relation 

perlu direncanakan dalam suatu pendekatan menajemen kepada target publik tertentu.  
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B. TUGAS DAN FUNGSI PUBLIC RELATION 

a.  Tugas Public Relation : 

1. Menyampaikan informasi yang obyektif tentang lembaga yang diwakilinya kepada 

masyarakat luas. 

2. Mengembangkan kreasi perencanaan dan pelaksanaannya 

3. Mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan public 

4. Menilai sikap dan pendapat umum tentang lembaga yang diwakilinya 

5. Menciptakan ”conditioning” (kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan) 

6. Profesionalisme yang bermoral, dimana tugas dengan kegiatan yang dilandasi dengan 

kejujuran, keadilan dan kebenaran. 

b.  Fungsi Public Relation : 

1. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik eksternal 

2. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada 

publik dan menyalurkan opini publik ke organisasinya 

3. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

4. Melayani publik dan sebagai penasehat organisasi dari kepentingan umum. 

 

C.  CUSTOMER RELATION 

Customer Relation adalah kegiatan komunikasi timbal balik antara suatu perusahaan 

yang diwakili oleh petugas humas dengan dilandasi sikap saling percaya dan akrab (Onong U. 

Effendy, 1998:58) 

Bahwa bagi suatu perusahaan, pelanggan merupakan suatu faktor yang teramat 

penting. Jelas sekali, sebab perkembangan suatu perusahaan ditentukan oleh pelanggan. Bahkan 

pailitnya suatu perusahaan ditentukan oleh pelanggan. 

“Sukses yang besar diraih oleh suatu perusahaan disebabkan oleh pelanggan, bukan 

oleh penjualannya itu sendiri. Setiap barang dapat saja dijual untuk satu kali kepada pembeli, akan 

tetapi setiap perusahaan dinilai sukses kalau bias meningkatkan jumlah pelanggan yang membeli 

berulang kali (lew Hahn, pengusaha terkenal Amerika Serikat) 

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



Pelanggan merupakan aset perusahaan yang paling berharga, mereka merupakan 

sumber penjualan ulang, testimonial dan acuan. Mereka merupakan sumber utama pelanggan baru. 

Hanya dibutuhkan waktu dan pengeluaran yang sedikit untuk mempertahankan seorang pelanggan 

daripada mencari pelanggan baru. 

Public relation dalam prakteknya dilandasi dengan asas bahwa untuk memperoleh citra 

yang baik, suatu organisasi seharusnya dilengkapi dengan kegiatan hubungan konsumen 

(Customer relation). Kenyataannya, humas menambah kegiatan pemasaran dengan penelitian, 

perencanaan, pemprograman dan penyusunan program informasi pendidikan dan pelayanan 

konsumen (public service). (H. Frazier Moore,1998:160) 

Gejala yang muncul pada pada aktivitas bisnis saat ini lebih berorientasi pada 

konsumen/pelanggan (customer oriented). Produk yang baik dan berkualitas tidak ada artinya bila 

tidak mendapat dukungan oleh public dan tidak dipahami oleh publik. Hubungan pelanggan yang 

baik timbul dari kesadaran akan atau mencari tahu tentang apa yang diinginkan atau disukai 

pelanggan. (Frank Jeffkins, 1987:80) 

Kegiatan customer relation bertujuan untuk mempertahankan atau menambah 

pelanggan. Pelanggan adalah orang atau badan yang berulang-ulang mengadakan transaksi dengan 

perusahaan. Bagi video production, pelanggan adalah satu aspek perusahaan yang paling berharga, 

karena bias memberi acuan dan rekomendasi kepada konsumen lain. Oleh karena itu, Adijaya 

Video Production berusaha agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan lebih baik 

dari video production lain. 

Setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam memuaskan pelanggannya. Ada 

yang mengutamakan kualitas produk dan lain sebagainya. Adijaya sebagai lembaga pelayanan jasa 

audio visual lebih menekankan kualitas produk dan pelayanan yang akan menimbulkan 

kepercayaan serta loyalitas pelanggan, dan kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama. 

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan demi 

tercapainya kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Menghargai kepentingan dan kebutuhan konsumen 
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2. Menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, sikap, tindakan dan perilaku dalam melayani 

konsumen. 

3. Selalu bersikap bijaksana dan professional, cepat dan efisien serta saling menguntungkan 

kedua belah pihak, diandalkan dan dapat dipercaya. 

4. Tetap menjaga rahasia pribadi konsumen. 

Public relation yang membawahi customer relation di Adijaya merupakan ujung 

tombak yang akan berhadapan langsung dengan pihak konsumen, sehingga harus mampu 

menciptakan citra positif bagi perusahaan. 

Tujuan dari suatu kebijakan customer relation adalah meyakinkan para pelanggan dan 

calon pelanggan bahwa produk dan jasa perusahaan akan terus ditingkatkan mutu, macam, dan 

inovasinya. Melayani pelanggan dengan jujur dan berusaha mengembangkan perusahaan dan 

pasaran konsumennya. Konsumen yang puas mungkin akan kembali dan konsumen yang tidak 

puas mungkin tidak akan kembali. 

Cara yang paling sederhana dalam mendeteksi kepuasan adalah manakala konsumen 

memuji produk atau pelayanan kita. Satu langkah preventif dari mencegah ketidakpuasan 

konsumen adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan 

2. Memantau tingkat kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu 

3. Mempertahankan dan meningkatkan mutu, kreativitas dan profesionalisme 

4. Membuat perbandingan dengan video production lain 

Proses keputusan konsumen tidak selalu berakhir dengan tindakan pembelian. Setelah 

menggunakan atau mengkonsumsi produk, konsumen tergantung pada perbandingan antara 

harapan konsumen dan kinerja produk yang dipersepsikan konsumen. Bila kinerja sama dengan 

harapan, konsumen akan merasa puas. Bila kinerja melebihi harapan konsumen, konsumen akan 

bahagia dan menjadi pelanggan. Tetapi bila kinerja tidak sesuai harapan konsumen, maka 

konsumen tidak akan merasa puas. 

Dalam menangani komplain, PR harus mengetahui dahulu kebutuhan dasar konsumen. 

Menurut Rusady Ruslan, kebutuhan dasar konsumen terdiri atas: 
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1. Pelanggan adalah raja dan ingin selalu benar. 

2. Pelanggan ingin mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh, ingin dihormati dan 

diperlakukan sebagai orang penting 

3. Pelanggan itu hanya ingin perhatian dan penghargaan yang tulus 

4. Pelanggan selalu berupaya mencari hal yang enak dan menyenangkan hatinya 

5. Pelanggan ingin mendapatkan haknya dan informasi yangn jujur dan benar 

6. Pelanggan ingin pendapat atau suaranya didengar dengan sungguh-sungguh 

7. Pelanggan lebih tertarik dengan masalahnya sendiri daripada apapun yang terjadi  

Pelayanan dari customer relation lebih dititikberatkan pada kesan pertama kali yang 

diterima oleh pelanggan. Untuk itu akan diingat terus serta dijadikan acuan dalam memberikan 

nilai pada perusahaan. Untuk hal tersebut, Rusady Ruslan (2001:281) mempunyai kiat dalam 

menghadapi keluhan pelanggan: 

1. Menghadapi keluhan dengan sikap yang penuh rasa hormat 

2. Customer relation jangan terbawa emosi pelanggan dan tetap menjaga suasana tetap tenang, 

walaupun bagaimana panasnya hati pelanggan 

3. Mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian, berbincang-bincang dengan penuh 

keakraban antara kedua belah pihak. 

4. Hindari argumentasi yang tidak sesuai dengan kenyataan 

5. Memberi penghargaan atas keluhan yang disampaikan 

6. Jangan memotong dan memonopoli pembicaraan 

7. Memberikan rasa simpati atas keluhan yang terjadi, tawarkan jalan keluar yang terbaik 

untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan 

Tujuan utama dari pelayanan pelanggan adalah untuk menciptakan citra positif bagi 

perusahaan, mendorong pelanggan untuk kembali lagi, dan menumbuhkan loyalitas yang tinggi 

pada pelanggan. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI 

 

 

A. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN 

Adijaya Video Production (Adijaya) merupakan Creative Production house yang lahir 

manakala konsep audio visual dinilai terlalu kuno dan sudah tidak menarik lagi. Adijaya didirikan 

oleh Rachmat Adiwidjaya, pada tanggal 1 April 2001. Beliau sudah lama tertarik dan menggeluti 

bidang audio visual. Peralatan dan perlengkapan yang canggih digunakan untuk menunjang hasil 

yang maksimal. Creatif, elegan dan profesional yang dia terapkan untuk memuaskan semua 

kliennya. 

Hal-hal yang dikerjakan di Adijaya mencakup semua bidang audio visual, meliputi 

company profile, wedding clip, iklan (meliputi iklan layanan masyarakat sampai iklan untuk 

industri) dan semua aspek yang berhubungan dengan audio visual.  

Melihat banyaknya masyarakat yang tertarik dengan ide-ide kreatif dan inovatif yang 

diusung Adijaya, beliau menambah jumlah kantor di berbagai daerah guna memudahkan klien-

kliennya untuk bekerja sama. 

Dengan visi sebagai creatif production house, Adijaya selalu berusaha menampilkan 

ide-ide segar yang inovatif dan menarik. Hal itu terbukti dengan dipercayanya Adijaya dalam 

pembuatan berbagai iklan layanan masyarakat untuk pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Solo, 

Wonogiri, Karanganyar dan berbagai daerah lainnya. 

Sebagai salah satu video Production yang besar dan terkemuka, Adijaya memiliki 

berbagai fasilitas, diantaranya : fasilitas kantor (kantor pusat, beberapa kantor cabang, dan kantor 

Editing dan editing). Selain fasilitas utama tersebut juga terdapat beberapa fasilitas lain seperti 

fasilitas studio bluescreen dan studio Dubbing dan beberapa fasilitas lain seperti masjid, koprasi 

dan rumah makan. 

 

 

B. LOKASI PERUSAHAAN 

Kantor pusat Adijaya Video Production  (Adijaya) terletak di Jl. Kutilang No.2 Joho 

Sukoharjo. Untuk lebih lengkapnya, denah di bawah ini adalah denah kantor pusat Adijaya Video 

Production 
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Denah Kantor Pusat Adijaya Video Produktion 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

Adijaya merupakan sebuah perusahaan media yang besar dan telah memiliki 

department Public Relation (PR) sejak tahun 2001. PR di sini memiliki fungsi sebagai customer 

relation dengan para kliennya baik internal maupun eksternal dalam kaitannya untuk mendapatkan 

klien/ customer untuk perusahaan. Selain itu, PR di sini juga berperan sebagai mediator dan juru 

bicara (spokesperson) perusahaan dalam memberikan pernyataan dan informasi kepada pihak 

eksternal maupun internal yang di sini merupakan klien/pelanggan itu sendiri. 
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Salah satu Kekuatan Adijaya dari sisi PR yang di sini merupakan customer relation 

adalah keyakinan bahwa posisi trendsetter dalam perkembangan video production  tidak akan 

berarti banyak bila tidak ditopang oleh komitmen manajemen untuk mendapatkan kepercayaan 

publik seluas-luasnya. Sejak beroperasinya sebagai video production alternatif karena menyadari 

bahwa di masa depan akan terbuka peluang dan kesempatan bagi perkembangan video production 

yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif. 

Oleh sebab itu, memberikan ide-ide yang segar, kreatif dan inovatif, membangun kerja 

sama yang harmonis dengan mitra bisnis serta menghadirkan kepercayaan yang tidak sekedar 

seling percaya tetapi menghadirkan sikap kritis, merupakan prioritas utama dalam pengelolaan 

perusahaan, dan hal itu menjadi salah satu tugas dari PR. Untuk itu posisi department public 

relation di Adijaya sudah ideal, yaitu berada persis di bawah pucuk pimpinan perusahaan. Untuk 

lebih jelasnya, struktur organisasi Adijaya Video Production dapat dilihat dari bagan di bawah ini, 

Dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan, pihak klien perlu mengetahui siapa 

saja yang dihubungi dan apa peran masing-masing pihak. Hal itu perlu, mengingat struktur dan 

jabatan dalam perusahaan jasa video production mempunyai nama yang tidak lazim dipakai oleh 

perusahaan biasa. 

Berikut ini adalah jabatan dengan masing-masing tugas dan fungsi: 

 

 

1. General Manager 

Sebagai pimpinan utama perusahaan yang mengontrol semua unit/departemen. General 

manager disini kadang juga menjalankan beberapa fungsi seperti customer relation, customer 

service dan negosiator mengingat pelanggan lebih percaya dengan pemilik perusahaannya 

langsung.  

2.  Operasional Manager 

Divisi ini mempunyai tugas melakukan riset pasar sekaligus menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan dan memajukan perusahaan, selain itu juga bertanggung jawab atas segala 

kegiatan perusahaan baik keluar maupun kedalam yang dilaksanakan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan. 

Operasional Manager merangkap sebagai kreatif director yang bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap tugas yang dikerjakan oleh tim Departement kreatif, dan harus mampu 

mengkoordinasi staffnya dalam menggarap sebuah iklan , bertugas memberikan ide / gagasan 

dengan konsep yang matang kepada tim Departement Kreatif dan bertanggung jawab terhadap 

hasil akhir dari suatu produksi ( quality control) 
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3.  Account Executive ( AE )  

Tugas dari Account Executive adalah menjaga hubungan antara biro iklan dengan 

perusahaan klien. Namun hal ini tidak berarti AE tidak sekedar perantara. Seorang AE harus 

mempelajari dan sepenuhnya memahami kebutuhan-kebutuhan kliennya, termasuk seluk beluk 

bisnis dan sektor industri dimana perusahaan yang menjadi klien itu berkecimpung. AE juga 

dituntut pandai menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi suatu usulan kampanye 

periklanan yang nantinya akan disampaikan pada atasan. 

Seorang AE juga harus terampil dalam memaparkan proposal, ide-ide, cakupan serta 

kualitas kerja biro iklannya kepada klien, ini merupakan fungsi yang harus dan menunjukkan 

kecakapan diplomatis. Adalah tanggung jawab seorang AE untuk memuaskan klien agar tidak 

pindah ke biro iklan yang lain. AE harus memiliki pengetahuan periklanan yang luas dan mampu 

bekerja sama dengan semua orang didalam biro iklan. 

Account Executive membangun sebuah kepercayaan dan hubungan yang baik dengan 

klien serta mampu menjalin dan mempererat hubungan antara pihak klien dengan Adijaya. 

4.  Finance & Accounting Departement 

Tugas dan tanggung jawab dari Finance & Accounting Departement adalah: 

a. Mengatur sirkulasi perputaran uang dalam perusahaan 

b. Membuat faktur pajak, laporan keuangan, serta menangani uang yang masuk dan keluar 

seperti pembayaran berbagai macam rekening, pembayaran pajak, dan biaya pemeliharaan 

fasilitas perusahaan. 

Mempersiapkan surat menyurat yang dibutuhkan perusahaan dalam hubungannya 

dengan klien. 

5.  Kreatif Director  

Mempunyai misi dan tugas: 

a. Memvisualisasikan ide atau gagasan materi dari klien lewat arahan kreatif director/ 

operation manager 

b. Membuat perancangan storyboard dan menyelesaikan storyboard sampai final. 

c. Mengkoreksi serta memperbaiki konsep ide dan storyboard dari pelanggan disesuaikan 

dengan keinginan pelanggan (proofing). 

6.  Produksi dan Humas 

Mempunyai misi dan tugas: 

a. Bertanggung jawab terhadap semua keperluan produksi yang diperlukan, seperti sparasi dan 

pengadaan media serta materi yang menyangkut produksi. 

b.  Humas kebanyakan menjalankan tugasnya sebagai customer relation, negosiasi dengan 
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pelanggan, marketing, customer service, training, HRD, dan seterusnya. Tidak jarang 

Humas menerima komplain dari para pelanggannya yang kemudian dengan para tim kreatif 

dan editing berusaha menyesuaikan dengan keinginan pelanggan tersebut. 

 

 

 

Bagan Struktur Organisasi (Sumber Adijaya Video Production) 

 

D.  VISI DAN MISI ADIJAYA VIDEO PRODUCTION 

Visi     :  Melayani jasa video production secara cepat dan tepat dengan menerapkan 

strategi promosi yang memadukan unsur-unsur dalam bauran promosi secara 

efektif dan efisien. 

Misi : Menciptakan desain-desain yang kreatif dan inovatif serta mengutamakan 

kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan akan dunia video production. 

 

E.  KLIEN ADIJAYA VIDEO PRODUCTION 

· Pemda Kabupaten Sukoharjo 

· Universitas Bantara Sukoharjo 

· Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

· Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 

· CV. Dian Gemilang Abadi 

· DNC Modeling School 

· Bank Perkreditan Grogol Joyo 

· Fina Tour & Travel 
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· Bhumi Tour & Travel 

· SMU 1, 2, 3 Sukoharjo 

· SMP 4 Sukoharjo 

· Rumah Sakit dr. Oen Solo Baru 

· 5% Event Organizer 

· DLL 

 

F.  Sarana dan Prasarana 

Adijaya Video Produktion memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : 

1. 1 [satu] buah kantor pusat. 

2. 1 [satu] studio editing dan bluescreen 

3. 2 [dua] LCD proyektor 

4. 3 [tiga] unit camera Panasonic AG DVC62E 

5. 2 [dua] unit camera Panasonic MD10000 

6. 2 [dua] unit Mixer & Switcher 

7. 2 [dua] unit Recorder & transfer tool 

8. 1 [satu] buah jimny jib 

9. 6 [enam] buah tripod 

10. 8 [delapan] buah video lighting 

11. 3 [tiga] unit komputer core 2 duo 

12. 2 [dua] unit scaner 

13. 2 [dua] unit laptop 

14. 1 [satu] unit home theater. 

15. 2 [dua] buah printer warna. 

16. 2 [dua] buah printer hitam putih (Laser). 

17. 1 [satu] buah telephone. 

18. 3 [tiga] unit motor 

19. 2 [dua] unit mobil 

 

G.  LINGKUP PELAYANAN 

Adijaya Video Production memberikan layanan segala jenis audio visual, seperti : 

· Video Company Profile 

· Wedding Clip 

· Video Editing 

· Video Shooting 

· Transfer DVD/VCD 
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· Multimedia Advertising 

 

H.  SISTEM KERJA 

Sistem kerja di Adijaya dalam menghasilkan karya atau pelayanan jasa diawali dengan beberapa 

tahap proses kreatif yang di jelaskan di bawah ini : 

1.  Penawaran 

Penawaran yang di maksudkan adalah pihak Adijaya mengadakan 

penawaran harga tentang media promosi kepada pelanggan dan ini adalah tugas 

customer relation dengan tujuan mendapatkan klien baru baru. 

2.  Briefing (1), antara pihak perusahaan dan pelanggan 

Setelah terjadi penawaran maka langkah selanjutnya adalah briefing, 

yaitu pertemuan pelanggan dengan pihak Adijaya untuk memenuhi permintaan 

dan keinginan pemesan pelanggan. pelanggan yang datang biasanya membuat ide 

kasar atau brief. Brief merupakan penjelasan selengkap mungkin tentang produk 

yang di iklankan, tentang pasar, tentang strategi pemasaran, maupun anggaran 

yang tersedia. Pertemuan ini menghadirkan Customer Relation, Operasional 

Manager, Account Executive, dan klien . 

3.  Briefing (2) antara Oprational Manager,AE dan Kreatif Departemen. 

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan klien maka di adakan 

briefing antara Customer Relation, Operational Manager, Account Executive dan Kreatif 

Departemen untuk menjelaskan ide desain dengan konsep yang matang. 

 

4.  Desain Storyboard 

Setelah briefing langkah selanjutnya adalah membuat storyboard 

berdasarkan ide dan keinginan pelanggan bahkan di buat alternatif storyboard. 

5.  Proofing 

Adalah langkah selanjutnya setelah rough yaitu storyboard yang telah di buat kemudian 

oleh Customer relation diajukan kepada klien, apabila klien belum puas dengan storyboard yang 

diajukan, Customer Relation akan menjelaskan tentang konsep ide dari storyboard tersebut. 

Namun bila pelanggan belum setuju maka akan dikembalikan kepada bagian kreatif untuk 

diadakan perubahan storyboard dengan pertimbangan permintaan pelanggan. Begitu seterusnya 

sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Setelah terjadi kesepakatan ide storyboard antara pelanggan dengan pihak Adijaya maka kreatif 

melakukan print out dan setelah itu diadakan produksi oleh bagian produksi dan tim kreatif dan 
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diawasi oleh Operasional Manager 

6.  Editing 

Setelah proses produksi selesai, tim editing segera memproses dan mengedit semua gambar yang 

terekam sehingga menjadi video yang menarik dan kreatif. Setelah hasil editan selesai, customer 

relation segera menemui pelanggannya utuk memberikan hasil yang telah di edit kepada 

pelanggan. Bila pelanggan belum puas, maka, tim editing segera merevisi ulang sesuai permuntaan 

pelanggan. Begitu seterusnya sampai pelanggannya puas. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

 

 

A.  WAKTU PELAKSANAAN 

Kuliah Kerja Media (KKM) penulis laksanakan selama dua bulan, yaitu dari tanggal 18 

Maret sampai 9 Mei 2008. 

 

B.  LOKASI PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

Lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Media penulis laksanakan di ADIJAYA Video 

Production (Adijaya) yang beralamat di Jl. Kulilang No. 2 Joho Sukoharjo 57522, telp : (0271) 

5844000, (0271) 5855000, Email : adijayavideo@yahoo.com.  

 

C.  POSISI DALAM INSTANSI  SELAMA KULIAH KERJA MEDIA 

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis menempati pada bagian 

Costumer Relation di Adijaya Video Production di kantor induk perusahaan, yaitu di Jl. Kutilang 

No. 2 Joho Sukoharjo 

.  

D.  KEGIATAN SELAMA PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) di Adijaya penulis selalu berusaha 

mengikuti dan mentaati peraturan yang ada, mulai dari jam kerja, istirahat sampai mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor. Setiap hari penulis berangkat jam sembilan, istirahat 

jam satu selesai jam dua dan pulang jam lima. Hari kerja Adijaya adalah Senin sampai Sabtu tetapi 

penulis diberikan waktu dari hari Senin sampai Jum’at pada jam sebilan sampai jam lima sore. 

Istirahat satu jam yaitu waktu untuk makan siang sholat dhuhur. Jam istirahat tidak ditentukan 

yang penting adalah mentaati waktu istirahat yaitu satu jam. Untuk hari libur nasional Adijaya juga 

memberikan hak libur untuk para karyawan termasuk yang sedang KKM disana. Jika penulis ada 

sesuatu yang akan diselesaikan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi di kampus akan 
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diberikan ijin beberapa hari, sesuai keperluan penulis, misalnya registrasi, yudisium dan konsultasi 

pembimbing Tugas Akhir (TA).  

Minggu pertama penulis masih perlu beradaptasi dengan lingkungan kantor dan 

karyawan-karyawan yang bekerja di sana, tetapi pada minggu pertama juga sudah banyak 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis yang berhubungan dengan bagian yang penulis tempati, 

yaitu Costumer Relation. Tetapi tetap dengan instruksi dan arahan supervisor. Pada minggu 

pertama penulis tidak banyak mendapatkan pekerjaan dan kegiatan. Hal itu dikarenakan penulis 

belum paham betul dengan seluk beluk dan bahasa kerja di Adijaya video production, tetapi itu 

bukan berarti penulis hanya duduk dan menganggur saja, penulis diberi pekerjaan dan kegiatan 

yang bersifat teamwork. Pekerjaan dan kegiatan itu untuk memperkenalkan dunia video 

production bagi penulis. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan 

para karyawan Adijaya agar berguna untuk kelanjutan kegiatan penulis selama Kuliah Kerja 

Media (KKN) di Adijaya lebih akrab dan lebih bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa di 

Adijaya dengan para karyawan Adijaya. Jadi, penulis sebagai peserta KKM di sana tidak terlalu 

dilibatkan dalam kegiatan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis mendapat kegiatan lain. 

Misalnya dibagian Administrasi dan surveyor, penulis juga diberi tugas yang berhubungan dengan 

video production, misalnya membuat storyboard iklan layanan masyarakat. Yang terpenting bagi 

penulis adalah jangan sampai menganggur dan duduk-duduk saja. Jadi jika penulis sedang tidak 

diberi tugas penulis berinisiatif belajar sendiri dengan sarana-sarana yang tersedia disana.  

Pada minggu kedua adalah minggu yang banyak sekali kegiatan. Adijaya dipercaya 

dalam pembuatan profile Universitas Bantara Sukoharjo dan ada beberapa weeding clip yang 

harus diselesaikan. Pada minggu ini, penulis sudah diminta membuat storyboard untuk profile 

Universitas Bantara Sukoharjo. Dalam pembuatannya, penulis mendapat arahan dan masukan dari 

team kreatif Adijaya dan mengerjakannya sendiri berdasarkan pengetahuan penulis selama duduk 

di bangku kuliah, selebihnya penulis mendapatkan bantuan dari team kreatif Adijaya. Dalam 

pembuatan wedding clip, penulis dibantu dengan karyawan Adijaya hanya mempersiapkan 

peralatan dan survey tempat untuk pelaksanaannya. 

Pada minggu ketiga penulis juga banyak mendapatkan pekerjaan. Di minggu ini, 
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penulis membantu pelaksanaan pembuatan Profile Universitas Bantara Sukoharjo. Mulai Survey 

tempat, menyiapkan peralatan dan perlengkapan, mencari model hingga mengkoordinasi tiap-tiap 

fakultas sebelum diambil gambarnya walaupun masih dengan instruksi dan arahan team kreatif. 

Selain itu, penulis diajak Humas Adijaya, disini dalam artian Costumer Relation Adijaya untuk 

menegosiasikan kontrak pembuatan iklan layanan masyarakat anti narkoba dengan pihak Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK). 

Pada minggu keempat masih dalam masa pembuatan Profile Universitas Bantara 

Sukoharjo. Masih sama dengan minggu ketiga. Di minggu ini penulis juga ikut serta dalam 

pembuatan wedding clip di Che Es Resto. 

Pada minggu kelima pembuatan Profile Universitas dan Wedding Clip sudah dalam 

masa editing, sehingga penulis hanya bisa mengamati dan belajar editing dari team editing. 

Walapun hanya sedikit pekerjaan yang bisa penulis kerjakan, tetapi penulis masih bisa bertugas di 

kantor depan sebagai administrasi. Disini penulis mencatat semua acara yang telah dan akan di 

produksi oleh team kreatif. Disini penulis juga melayani pelanggan yang masuk dan mau 

berkonsultasi. 

Pada minggu keenam penulis membantu team kreatif untuk membuat profile 

Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan-kecamatan di Sukoharjo. Kegiatan pembuatan Profile 

Kabupaten Sukoharjo sama dengan pembuatan profile Universitas Bantara Sukoharjo, membuat 

storyboard Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan-kecamatannya. 

Pada mingu ketujuh penulis masih membuat profile Kabupaten Sukoharjo dan 

Kecamatan-kecamatannya, selain itu, Adijaya juaga dimumta membuat profile beberapa kelurahan 

di Sukoharjo. Disini penulis ikut serta dalam pembuatan semua profile. Bisa dibilang, pekerjaan di 

minggu ini adalah yang paling padat daripada minggu sebelumnya, karena pekerjaan lapangannya 

jauh lebih banyak, sehingga menguras tenaga dan pikiran. 

Pada minggu kedelapan pekerjaan pembuatan profile Kabupaten, Kecamatan dan 

Kabupaten sudah dalam proses editing. Penulis bertugas sebagai administrasi kantor. Selain itu, 

penulis juga menyiapkan segala keperluan untuk pembuatan wedding clip yang akan dibuat di 

Bali, seperti travel, penginapan dan lainnya. 

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



Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media penulis mengalami kendala-kendala, tetapi 

dapat penulis atasi dengan bertanya langsung kepada supervisor dan karyawan Adijaya sesuai 

dengan kesulitan yang penulis hadapi. Sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang dapat 

menambah pengetahuan dalam bidang costumer relation khususnya dan video production 

umumnya. 

 

E. COSTUMER RELATION DI ADIJAYA VIDEO PRODUCTION 

Setiap organisasi yang bergerak dalam industi audio visual selalu menanamkan prinsip 

bahwa pelanggan adalah prioritas, demikian pula dengan Adijaya Video production. Pelanggan 

bukan saja orang yang datang dan memanfaatkan jasa, tetapi sebagai media promosi gratis kepada 

konsumen lainnya. 

Public relation dalam Adijaya Video Production mempunyai peranan penting sebagai 

customer relation. Disini peranan customer relation sangat berpengaruh bagi kelangsungan 

perusahaan. Adijaya Video Production akan selalu menjalin hubungan yang baik dengan para 

pelanggannya (customer relation) agar mereka selalu puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Peran customer relation dalam upaya menciptakan citra positif perusahaan sangat diperlukan. 

customer relation mempunyai kiat-kiat untuk dapat menarik pelanggan yang datang, antara lain 

dengan: 

a. Ramah dalam pelayanan 

Sikap ramah perlu ditunjukkan karena memberi poin tersendiri bagi para pelanggan. 

Sikap ramah tersebut dapat ditunjukkan dengan sapaan yang tulus, menjawab pertanyaan 

dengan sabar, dan selalu memberikan senyum kepada pelanggan. 

b. Selalu berpenampilan menarik 

Penampilan yang menarik selalu ditampilkan dengan seragam khas Adijaya. Selain itu 

Adijaya Video Production selalu menerapkan pergantian pakaian kerja sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan 

c. Menunjukkan standar kualitas kerja 

Sikap jujur, responsif terhadap pelanggan, handal dalam memberikan informasi dan 
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profesionalisme merupakan standar kualitas kerja di Adijaya Video Production. 

Customer relation harus dapat menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, 

memberikan pelayanan yang terbaik, menanggapi keluhan mereka, memikirkan tentang apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, serta pelayanan yang bagaimana yang meraka senangi agar 

tercipta citra positif Adijaya dimata khalayak dan para pelanggannya. 

Kepercayaan dan citra positif yang diberikan pelanggan pada Adijaya Video 

Production merupakan kunci utama agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan dalam 

persaingannya di dunia bisnis video production. Hal ini tidak lepas dari peran customer relation 

dalam pembentukan citra Adijaya Video Production. Customer relation Adijaya harus mampu 

menanamkan pada benak para pelanggannya bahwa Adijaya Video Production merupakan satu-

satunya video production yang kreatif, inovatif, dan memiliki profesionalisme yang tinggi. 

Customer relation selalu berhubungan dengan masyarakat, baik internal maupun 

eksternal perusahaan, yang mempunyai pengaruh penting bagi perkembangan Adijaya. Unsur yang 

lebih kompleks dan lebih sukar dikendalikan perusahaan adalah unsur eksternal. Semakin 

kompleks unsur tersebut, semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menciptakan 

departemen baru (melebar) yang masing-masing dipersiapkan untuk melakukan deal dengan 

pelanggan di lingkungan tersebut 

Dalam menjalankan tugasnya, customer relation Adijaya menganggap bahwa 

pelanggan adalah raja dan harus dilayani semaksimal mungkin. Pada umumnya, customer di video 

production ingin ditangani secara berbeda (special) sehingga pelanggan tersebut ingin adanya 

orang yang dedicated untuk menanganinya. Peranan customer relation menjembatani kebutuhan 

pelanggan tersebut yang ingin ditangani secara khusus dengan kebutuhan audio visual mulai dari 

mengedukasi pelanggan (knowledge-based selling), sampai consultative selling, hal ini bertujuan 

dalam meningkatkan Customer Loyalty. 

Customer relation sebagai Business Partner, maka pelanggan akan melihat customer 

relation sebagai seorang insider, atau mitra kerjanya. Advice dari customer relation akan menjadi 

pertimbangan bagi ide yang diinginkan pelanggan Adijaya. Customer relation yang telah berhasil 

menjadi business partner, biasanya dilibatkan secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan 
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strategis, misalnya dalam membuat ide cerita atau mencari tempat dan waktu yang cocok untuk 

kelangsungan ide tersebut. 

Manfaat customer relation diantaranya yaitu: melakukan differensiasi dengan 

mengemas solusi yang unik atas kebutuhan masing-masing pelanggan, melakukan efficiency 

business, meningkatkan customer satisfaction dan pada ujungnya adalah menciptakan loyalitas 

customer yang tinggi. 

Building Longer-Term Relationship 

Don Pepper dan Martha Rogers, dalam bukunya “One-to-one B2B”, menjelaskan 

ada 4 langkah untuk untuk membangun customer relationship yang lebih baik. Langkah-langkah 

tersebut disebut dengan IDIC model: Identify the customer, Differentiate the customer, Interact 

with the customer, dan Customize the customer. 

Identify the Customers 

Langkah pertama dalam melakukan hubungan dengan pelanggan yaitu dengan 

melakukan identifikasi segala yang berhubungan dengan pelanggan, termasuk: customer business, 

customer market & opportunity, informasi yang berhubungan dengan pelanggan dan orang-orang 

yang berpengaruh pada pelanggan tersebut. Identifikasi customer ini dituliskan dan dijabarkan ke 

dalam Account  

Differentiate the Customers.  

Seorang customer relation biasanya memegang Account lebih dari satu. Dalam 

memenangkan kompetisi dunia audio visual perlu adanya prioritas penanganan Account untuk 

lebih focus, sehingga diperoleh pelanggan tetap yang perlu diprioritaskan. Dengan melakukan 

prioritas penanganan pelanggan, diharapkan customer relation menjadi lebih focus dan loyalitas 

pelanggan akan bertambah, terutama bagi pelanggan tetap. 

Interact with the Customers 

Dalam melakukan interkasi dengan pelanggan, sebelumnya seorang customer relation 

perlu memiliki rencana Visiting yang tertuang dalam Account Plan. Rencana visiting ini dibuat 

dengan jadwal rutin, misalnya dua hari sekali untuk pelanggan tetap. Rencana visiting ini perlu 

dikomunikasikan, selain kepada pelanggan, tapi juga dengan senior leader. Hal ini diperlukan 
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terutama bagi pelanggan yang memerlukan kepuasan yang berbeda. 

Untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, seorang customer relation perlu 

mengetahui latar dari pelanggan tersebut, seperti Hobby, interest dan keluarga. Selain itu perlu 

juga diketahui visi dan keinginan pelangan, sehingga seorang customer relation seoptimal 

mungkin membantu pelanggan dalam memuaskan keinginanya.  

 

 

Customize the Customers 

Di Dunia video production, pelanggan satu dengan yang lain biasanya memiliki 

keinginan yang berbeda-beda, sehingga pola solusi yang ditawarkan sangat customize. Seorang 

customer relation perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai product bundling/solution. 

Dalam hal ini, customer relation menempatkan diri menjadi business partner pelanggan, sehingga 

pelanggan dapat melakukan konsultasi mengenai solusi yang tepat kebutuhan dan keingginannya.  

Customer Relation merupakan sebuah strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan, 

dengan tujuan akhirnya memaksimalkan profit perusahaan dan kepuasan pelanggan. 

Fungsi Customer Relation terbagi-bagi untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan, 

seperti penjualan/sales, marketing, customer service, training, HRD, dan seterusnya. Jelaslah 

bahwa ciri sebuah Customer Relation adalah mengintegrasikan bagian-bagian yang memiliki mata 

rantai dengan pelanggan. 

Sukses yang besar yang diperoleh suatu perusahaan adalah mendapat pelanggan, bukan 

penjualannya itu sendiri. Setiap barang dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang pembeli, 

akan tetapi sebuah perusahaan dikatakan sukses kalo bisa meningkatkan jumlah pelanggan yang 

membeli berulang kali”. (lew hahn, seorang pengusaha terkenal Amerika serikat). 

Karena itu, para pelanggan tetap harus selalu dipegang jangan sampai pindah 

perhatiannya dan menjadi pelanggan perusahaan lain. Oleh karena itu, pelanggan yang baru satu 

dua kali membeli harus diusahakan agar menjadi pelanggan tetap. Sedang mereka yang belum 

pernah membeli sama sekali diusahakan agar tertarik perhatiannya dan mencobanya, untuk 

kemudian digerakkan untuk menjadi pelanggan tetap. Itulah salah satu tugas purel. Caranya adalah 
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melakukan komunikasi, baik dengan cara publisitas maupun periklanan. 

Pelanggan yang biasa memakai barang keperluan sehari-hari dengan merek tertentu 

seperti sabun, tapal gigi, minyak rambut, rokok obat-obatan, dsb. Sewaktu-waktu bisa pindah ke 

merek lain. Sudah tentu ada suatu sebab mengapa mereka pindah ke merek lain itu. Salah satu 

diantaranya adalah terangsangnya hati mereka oleh promosi perusahaan lain.halaman-halaman 

surat-surat setiap hari penuh dengan iklan-iklan yang mempropagandakan barang-barang dengan 

merek baru ataupun bentuk baru dari merek lama. Demikian pula radio menyiarkan iklan yang 

merangsang publik untuk mencobanya. 

Dalam menghadapi tantangan itu, Customer Relation selain harus waspada juga 

terampil. Ia harus membiasakan diri setiap hari membaca surat kabar, mendengarkan radio atau 

menonton televisi untuk mengetahui kalu-kalu ada propaganda dari perusahaan saingannya yang 

munhkin merebut publiknya. Oleh karena itu, ia harus lebih giat untuk mempertahankan 

pelanggannya yang sudah tetap, juga mengajak mereka yang belum menjadi pelanggan agar 

menjadi pelanggan tetap. 

Publik pelanggan yang jumlahnya banyak dan tempatnya tersebar luas itu hanya dapat dicapai 

melalui mass media. Dengan cara publisitas dan periklanan. Customer Relation dapat 

mempublikasikan kegiatan dan perkembangan perusahaannya, menyatakan selamat hari raya 

lebaran, natal, tahun baru atau hari kemerdekaan dan sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

Public relation adalah ujung tombak sebuah perusahaan. Citra positif sebuah 

perusahaan tergantung pada seorang public relationnya. Salah satu fungsi public relation dalam 

sebuah video production adalah sebagai customer relation, yaitu untuk menciptakan loyalitas 

pelanggan dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan 

Sebagai video production besar dan menjadi trendsetter kreatif audio visual, 

keberadaan departemen Public Relation sangat penting. Karena Adijaya sangat berhubungan erat 

dengan masyarakat baik internal maupun eksternal yang juga sebagai pelanggan, maka 

menjalankan fungsinya, humas di adijaya cenderung untuk menjadi customer relation, walaupun 

tidak menutup kemungkinan menjalankan fungsi humas yang lain.  

Customer relation Adijaya Video Production sudah menjalankan tugasnya dengan baik. 

Tugas humas di Adijaya selain sebagai costumer relation, juga sebagai mediator antara perusahaan 

dengan pemerintah, pers, dan perusahaan non pemerintah. Hubungan dengan pelanggan yang 

selalu dijaga dengan baik dan ide-ide segar, kreatif dan inovatif meningkatkan loyalitas pelanggan 

atas Adijaya.  

Posisi Customer Relation disini menjadi puncak perusahaan. Customer Relation 

bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan public relation, mulai dari perencanaan, 

pengimplementasian, pemantauan dan evaluasi. 

Manfaat customer relation diantaranya yaitu: melakukan differensiasi dengan 

mengemas solusi yang unik atas kebutuhan masing-masing pelanggan, melakukan efficiency 

business, meningkatkan customer satisfaction dan pada ujungnya adalah menciptakan loyalitas 

customer yang tinggi 

 

B. SARAN 

Selama melakukan Keliah Kerja Media (KKM) di departemen humas Adijaya Video 
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Production, penulis mendapat pengalaman dan pengetahuan baru. Namun selama selama itu pula 

penulis juga menemukan kekurangan dalam department ini. 

Menurut pengamatan penulis, kinerja PR Adijaya kurang efektif. Hal ini dikarenakan 

masih lebih percayanya pelanggan dengan pemilik perusahaannya langsung. berikut ini adalah hal-

hal yang penulis kritisi baik dari Adijaya Video Production maupun dari pihak Diploma III 

Komunikasi Terapan khususnya bagi jurusan Public Relation, semoga bis menjadi pertimbangan 

bagi semua pihak. 

a.  Saran bagi Adijaya Video Production : 

1. Terbatasnya jumlah personel di departemen PR Adijaya, sehingga beberapa pekerjaan 

tidak ditangani dengan cepat. 

2. Pekerjaan lembur dalam pencapaian deadline sebaiknya dilakukan secara efektif.  

3. Menekankan kembali larangan merokok di dalam ruangan. 

 

 

b. Saran bagi Diploma III Public Relations : 

1. Fasilitas praktek harus digunakan secara maksimal.  

2. Kedisiplinan staf pengajar harus lebih ditingkatkan. 

3. Kebersamaan Mahasiswa Public Relations harus lebih ditingkatkan. 

4. Tetap jaga tali silaturahmi Fakultas ISIP. 
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