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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian Bentuk-Bentuk komunikasi pemasaran yang
digunakan oleh pemasaran Telkomsel Surabaya dalam program Telkomsel School
Community (TSC) di Surabaya. Penelitian ini menarik karena komunikasi pemasaran
adalah sarana bagi perusahaan agar dapat menginformasikan produk yang akan
dikenalkan kepada konsumen, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung
maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan dalam program
Telkomsel School Community (TSC) oleh Telkomsel Surabaya. Agar dapat megetahui
bahwa perusahaan Telkomsel telah berhasil untuk menjangkau target audience yang di
inginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode indepth
interview atau wawancara mendalam merupakan kegiatan Tanya jawab antara peneliti
dan nara sumber narasumber. Terkait pencapaian keberhasilan pada proses pemasaran,
maka program TSC di Surabaya ini menggunakan Bentuk-Bentuk komunikasi
pemasaran diantaranya Advertising, Sales promotion, public relation, personal selling,
direct marketing, dan internet marketing.
Kata Kunci: Bentuk-Bentuk komunikasi pemasaran, TSC, Telkomsel, Pemasaran,
Surabaya

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang

digunakan oleh pemasaran Telkomsel Surabaya dalam program Telkomsel School

Community (TSC) di Surabaya. Penelitian ini menarik karena komunikasi pemasaran

adalah sarana bagi perusahaan agar dapat menginformasikan produk yang akan

dikenalkan kepada konsumen, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung

maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual (Kotler&Amstrong, 2001: hal.

5) Informasi mengenai produk diberikan kepada konsumen melalui strategi komunikasi

pemasaran atau menggunakan alat-alat promosi, yang digunakan oleh Telkomsel

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam program layanan Telkomsel School

Community (TSC).

Pengguna produk dan jasa Telkomsel di Indonesia tersebar di seluruh pelosok

Indonesia. Keseluruhan jumlah konsumen dan pelanggan ini dijangkau dan dilayani

oleh Telkomsel melalui gerai gerai dan kantor kantor pelayanan Telkomsel yang ada di

daerah daerah tersebut. Di Indonesia, Telkomsel memiliki 85 kantor pelayanan
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(GraPARI), 322 alternative franchising atau waralaba (GraPARI Kios), serta 35 Plasa

GraPARI.

Salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan Telkomsel adalah penyajian

program layanan berbasis komunitas. Telkomsel mempunyai program yang memiliki

komitmen dalam menghadirkan layanan mobile lifestyle unggulan sesuai perkembangan

jaman dan kebutuhan pelanggan. Salah satu program yang dikhususkan untuk pelajar

seperti TSC (Telkomsel School Community). Program ini program khusus yang

menyasar segmen anak muda khususnya pada usia 12 sampai 19 tahun. TSC merupakan

program yang mewadahi komunitas pelajar pengguna telkomsel yang memberikan

banyak keuntungan bagi para anggota komunitasnya melalui kegiatan menarik bagi para

membernya.

Peneliti berusaha mendeskripsikan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang

dilakukan oleh Telkomsel Surabaya dalam program layanan untuk komunitas-nya yakni

TSC (Telkomsel School Community). Selanjutnya penelitian ini akan dilakukan dengan

pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang

digunakan adalah dengan melakukan indepth interview kepada pemasaran Telkomsel

Surabaya, agar peneliti dapat memperoleh data tentang objek penelitian sebagai data

primer. Peneliti juga menggunakan sumber internet, buku, dan dokumentasi sebagai

data sekunder untuk melengkapi penelitian ini. Pada akhirnya peneliti mendapatkan

gambaran mengenai promotion tools dalam TSC (Telkomsel School Community)

sebagai salah satu kegiatan komunikasi pemasaran Telkomsel Surabaya, yang akan

dianalisis dengan menggunakan tinjauan pustaka yang telah ditulis.

PEMBAHASAN

Media dan Bentuk-Bentuk Komunikasi Pemasaran

Advertising

Advertising atau yang sering juga kita kenal dengan istilah ‘periklanan’ merupakan

salah satu bentuk dari komunikasi impersonal (impersonal communication) yang

digunakan oleh perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa. Peranan periklanan

dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran (awarenes) calon pembeli

terhadap jasa yang ditawarkan, untuk menambah pengetahuan konsumen tentang jasa

yang ditawarkan, membujuk calon pembeli agar mau membeli, mau menggunakan jasa
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tersebut, dan untuk membedakan pelayanan dari perusahan satu dengan perusahaan lain

(diferentiate the service).

Advertising biasanya dilakukan melalui iklan cetak dan siaran, kemasan luar,

sisipan kemasan film, brosur dan buklet, poster dan leaflet, direktori cetak ulang iklan,

reklame, tanda pajangan, pajangan di tempat pembelian, bahan audiovisual, simbol dan

logo, serta videotape.

Advertising merupakan usaha komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh

telkomsel scholl community (TSC) untuk memberikan informasi, membujuk, dan

mengingatkan kepada konsumen mengenai keberadaan program TSC. Advertising atau

periklanan merupakan bentuk promosi yang tidak bersifat nonpersonal yang dibayar

organisasi, produk, pelayanan, atau ide oleh sponsor tertentu. Komponen nonpersonal

adalah bagaimana perusahaan mempromosikan produknya melalui media cetak, radio,

media luar ruangan (baliho, spanduk, dan lain lain), yang dapat menyalurkan kepada

khalayak secara luas dalam kurun waktu yang sama. Kotler dan Keller (2009, p. 513)

Sesuai bentuk selebaran, TSC juga menggunakan brosur sebagai salah satu cara

pemasaran yang efektif, selain terjangkau penggunaan brosur juga dianggap simpel dan mampu

menarik perhatian masyarakat. Desain brosur yang unik, serta kalimat yang menarik sudah

cukup untuk jalannya pemasaran yang baik. Masyarakat juga mudah membawa brosur

kemanapun ia pergi dan bisa mengajak teman atau saudaranya untuk mengikuti program TSC

juga.

Sependapat dengan Deny Budianto, advertising dalam program TSC dilakukan dengan

media koran, brosur dan radio. Media koran diyakini Syaiful H. Asari mampu membantu

program TSC. Media koran ini mampu mencakup berbagai kalangan sosial, sehingga koran

dianggap efektif, selain itu media koran ini juga relatif terjangkau, sehingga pemasaran bisa

lebih hemat dan tetap efektif.

Koran ini merupakan media tradisional yang banyak digunakan untuk sosialisasi dan

bisnis baik promosi program dan produk. Banyak manfaat yang diperoleh TSC dengan

menggunakan media promosi koran, diantaranya; koran memungkinkan menjangkau sejumlah

wilayah di Surabaya, TSC memiliki fleksibilitas dalam menentukan cerita atau informasi yang

ingin disampaikan, paparan iklan tidak terbatas, pembaca dapat kembali ke pesan TSC lagi,

bantuan grafis dalam menciptakan dan memproduksi salinan iklan biasanya tersedia, iklan

membantu mencerminkan perubahan pasar, iklan yang diputuskan untuk dijalankan hari ini

dapat berada di tangan pelanggan dalam waktu satu atau dua hari.
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Gambar1.  Brosur Futsal Club Gen Asik

Sales Promotion

Sales promotion adalah sebuah kegiatan atau materi yang menawarkan

pelanggan, tenaga penjualan, dan reseller sebuah bujukan langsung untuk membeli

produk. Pancingan atau stimulus ini yang menambahkan nilai atau insentif untuk sebuah

produk. Sales promotion ini biasanya dalam bentuk kontes (permainan, undian, lotere),

cendera mata dan hadiah, contoh produk, pekan raya dan pameran dagang, pameran,

peragaan, kupon, rabat, pembiayaan bunga rendah, hiburan, potongan harga tukar

tambah, dan program berkelanjutan (Kotler dan Keller (2009, p. 513).

Untuk mencapai beberapa tujuan seperti yang tersebut di atas, proses promosi

dengan menggunakan teknik sales promotion menggunakan beberapa metode promosi

penjualan. (Kotler dan Keller (2009, p. 513). Metode promosi yang sering digunakan

adalah:

a) Product sampling (pemberian contoh barang). Perusahaan memberikan contoh

barang secara cuma-cuma kepada untuk mencoba atau menggunakannya.

b) Pengumpulan kupon atau nota pembelian misalnya, sejumlah nota pembelian

dapat ditukar dengan barang seharga 10% dari jumlah harga yang tercantum

dalam nota.

c) Pemberian diskon

d) Kupon berhadiah misalnya, seseorang yang menginap di hotel yang sama,

dengan jumlah hari tertentu, akan mendapatkan kupon yang akan diundi, dan

akan mendapatkan hadiah.
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Public Relation

Penggunaan strategi pemasaran dengan memanfaatkan public relation ini juga

digunakan oleh TSC dengan berbagai cara diantaranya mengadakan seminar,

sumbangan amal, majalah, dan beberapa acara sosial.

Public Relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap public,

mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan

public, serta merencanakan dan melakukan suatu progam kegiatan untuk meraih pengertian dan

dukungan public. Public relation ini diantaranya adalah peralatan pers, ceramah, seminar,

laporan tahunan, sumbangan amal, pemberitaan, hubungan lingkungan tetangga, lobi, majalah

perusahaan, dan acara-acara (Kotler dan Keller (2009, p. 513).

Penggunaan strategi pemasaran dengan memanfaatkan public relation ini juga

digunakan oleh TSC dengan berbagai cara diantaranya mengadakan seminar, sumbangan amal,

majalah, dan beberapa acara sosial.

1. Seminar

Seminar TSC sering dilakukan yaitu ditujukan untuk memberikan informasi

tentang tujuan dari TSC, informasi-informasi kegiatan yang menarik dan

bermanfaat untuk diikuti oleh anak muda, berbagi tips dan saran,

memberikan motivasi, dll.

Gambar 2. Seminar TSC

Seminar ini diharapkan mampu membuka wawasan anak muda tentang

pentingnya fungsi TSC serta mampu menarik perhatian untuk bergabung

dengan TSC.
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2. Sosial Movement dan Aksi Donasi

Sosial movemet ini adalah kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang

kurang mampu atau terkena musibah. Program ini dilaksanakan untuk

menunjukkan solidaritas, serta kepedulian terhadap masyarakat yang kurang

mampu. Program sosial movement ini juga melibatkan anak muda untuk

bergabung dan turut serta membantu dan semua bantuan berasal dari TSC.

Personal Selling

Menurut pakar ahli Personal selling (penjualan personal) adalah alat paling efektif pada

tahap-tahap tertentu dari proses membeli, khususnya membangun preferansi, keyakinan, dan

tindakan para pembeli (Kotler dan Armstrong, 2004, p623). Kegiatan berinteraksi antara

individu saling bertemu yang di tujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau

menjalin hubungan yang baik, sehingga akan terjadi pertukaran yang saling menguntungkan

dengan pihak lain.  (Swastha:1998,p.226).

Divisi Youth and Community Branch sebagai promotor harus mengetahui

segmentasi pasar dalam promosi program TSC ini. Divisi Youth and Community

Branch berperan sebagai personal selling, dimana mereka harus mampu

mempromosikan dengan bertemu langsung atau melakukan face to face saat bertemu

dengan orang lain. Personal selling merupakan bentuk komunikasi orang secara

individual, lain halnya dengan periklanan dan kegiatan promosi lain yang

komunikasinya bersifat massal dan tidak bersifat pribadi.

Menurut Deny Budianto program TSC sering di promosikan dengan langsung

kepada masyarakat dengan mengadakan event-event langsung yang disana juga

berfungsi sebagai media komunikasi antara pihak telkomsel sebagai pemilik program

TSC dengan masyarakat. Seperti mengadakan workshop, pondok ramadhan, pentas

seni, dll. Sesuai acara-acara tersebut pihak telkomsel sebagai pelaksana TSC mampu

memperkenalkan langsung kepada masyarakat secara massal. Pihak telkomsel sebagai

pelaksana TSC ini dapat menunjukkan program dengan melakukan persuasi yang bebas

agar menarik perhatian, menunjukkan keunggulan program TSC dan kegiatan yang

positif bagi anak sekolah. Setiap event ini dilakukan dengan membuka tanya jawab dari

masyarakat khususnya anak-anak sekolah.

Selain event positif bagi siswa-siswi sekolah sebagai targetnya. Personal selling ini

juga digunakan dalam mengadakan analisis pasar, menentukan calon pembeli,

mengadakan komunikasi, memberikan pelayanan, mencari dan mempertahankan
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pelanggan, mencari dan mempertahankan pelanggan, serta menentukan dan mengenali

masalah yang terjadi pada pelanggan serta memecahkannya.

Gambar 3.6. Memberikan Pelayanan Pada Konsumen
Sumber: TSC

Direct Marketing (Pemasaran Langsung)

Direct marketing (pemasaran langsung) adalah hubungan langsung dengan

konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon

langsung dan membangun hubungan pelanggan yang baik. penggunaan surat langsung,

telepon, televisi respons langsung, e-mail, Internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi

secara langsung dengan konsumen tertentu. (Kotler dan Armstrong, 2008:117)

Setelah pasar sasaran ditetapkan, pemasar langsung perlu mendapatkan nama

yang spesifik. Di sinilah perolehan daftar alamat dan pembentukan basis data alamat

memegang peranan. Calon pembeli terbaik perusahaan adalah pelanggan yang telah

membeli produk perusahaan di masa lalu. Nama tambahan dapat diperoleh dengan

mengiklankan beberapa penawaran gratis.Pemasar langsung juga dapat membeli daftar

nama dari perantara. Namun daftar ini sering bermasalah, seperti duplikasi nama, data

yang tidak lengkap, alamat yang sudah usang, dan lain-lain. Daftar yang lebih baik

memuat cakupan informasi demografis dan psikografis. Pemasar langsung secara

khusus membeli dan menguji sampel nama dalam daftar tersebut sebelum membeli

nama yang lebih baik dari daftar yang sama.

Terkait proses direct marketing dilakukan oleh TSC menggunakan berbagai

sarana seperti Internet, telepon, sms, email, dan chatting yang semua tujuannya adalah

dapat menerima langsung respon masyarakat serta segera menjawab dan mengeksekusi
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kendala maupun kebutuhan mereka. Media internet selalu di lengkapi dengan fiture

coment ataupun kotak saran. Selain itu dalam berbagai event TSC juga melengkapi

dengan informasi Contact Person baik Telepon, WhatsApp, BBM, Line, YM, dan lain-

lain yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dengan

pihak TSC.

Direct marketing ini adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang

memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur

dan atau transaksi di sembarang lokasi. Dalam direct marketing, komunikasi promosi

TSC 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 konsumen. Teknik ini berkembang sebagai respon terhadap

demasifikasi (pengecilan) pasar, di mana semakin banyak ceruk pasar (market niche)

dengan kebutuhan serta pilihan yang sangat individual. Di satu sisi, dengan

berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi mempermudah kontak dan transaksi

dengan pasar. di mana perusahaan relatif mudah mendatangi langsung calon pelanggan

ataupun menghubungi via telepon atau surat.

Meskipun demikian, direct marketing juga menghadapi masalah-masalah seperti

orang yang terganggu karena penjuaIan 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, namun hal tersebut sudah bisa ditangani oleh program-program

yang ada di TSC, dengan menggunakan citra telkomsel yang besar, terpercaya, dan

terkenal di Indonesia.

Internet/Interactive Marketing

Peran internet ini sangat penting, mengingat pencarian informasi terbesar yang

dilakukan masyarakat modern saat ini adalah di internet. Pemburu informasi seringkali

mencari di website, blog, facebook, twitter, youtube, dan portal. Hal ini terlihat dari

meningkatnya viewer dari tahun ke tahun, respon langsung dari masyarakat dari

coment, dan informasi positif masyarakat di berbagai media sosial TSC.

Respon positif akan  identik dengan terjadinya keserasian antara harapan

pengirim pesan dan tanggapan penerima pesan. Keserasian ini yang diharapkan
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sehingga mampu mempengaruhi perilaku konsumen, dalam hal ini masyarakat,

khususnya anak sekolah agar tertarik dengan program TSC. Diharapkan dengan peran

internet ini dapat menjadi mediasi yang bagus dalam memotivasi masyarakat untuk

dapat menghargai dan turut membantu terlibat dalam program TSC.

Semua kegiatan kita selalu di publish di internet yaitu ke berbagai media sosial
kok, sehingga peran media sosial bagi TSC sebagai fungsi utama untuk
berkomunikasi dan promosi kepada masyarakat khususnya anak-anak sekolah
(Sumber: Transkrip wawancara dengan Yogi Prasetya)

Gambar 7. Tampilan Facebook TSC

Kendala-kendala dalam Program TSC

Sesuai pelaksanaannya pula, TSC menghadapi kendala-kendala yang ada.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan policy (kebijakan) yang ada dalam ruang

lingkup pelaksanaan kegiatan TSC yakni kebijakan dari sekolah maupun pemerintah.

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang melarang siswa siswi membawa HP

(handphone) ke sekolah. Di samping itu, ada juga kendala yang dihadapi di sekolah

sekolah tertentu seperti bersinggungan dengan kegiatan komunitas yang

diselenggarakan operator lain di sekolah tersebut dan juga burukny sinyal Telkomsel di

lingkungan sekolah tersebut.

Sedangkan kendala yang dialami oleh agent yang bertugas dilapangan

diantaranya perlengkapan boot yang kurang, gagal memenuhi target penjualan akibat

SDM yang kurang, susah masuk ke sekolah swasta, serta pihak sekolah yang secara

tiba-tiba membatalkan program TSC yang akan diselenggarakan dengan berbagai

alasan. Beberapa kendala tersebut kemudia di catat serta dijadikan evaluasi untuk
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pemecahan masalah di event-event TSC berikutnya. Dalam targetnya program ini

menghabiskan paket data sebesar 10 juta serta M Kios 10 juta setiap bulannya.

KESIMPULAN

Bentuk- bentuk komunikasi pemasaran yang di lakukan TSC  prinsipnya yang di

gunakan berbagai macam kegiatan dengan tujuan agar efektif dan efisien untuk

mencapai target audience yang di inginkan, proses komunikasi pemasaran TSC  dengan

menggunaka 7 model pemasarannya yaitu: advertising, sales promotion, public relation,

personal selling, direct marketing, internet/interactive marketing. Bentuk-bentuk

pemasaran ini merupakan misi dari program TSC untuk mencapai sasaran dan

memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama

organisasi akan tercapai. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa bentuk-bentuk komunikasi pemasaran merupakan perpaduan pelaksanaan

program dan komunikasi pemasaran dengan aktivitas program TSC. Dalam mencapai

keberhasilan pada proses pemasaran, maka program TSC di Surabaya ini menggunakan

Bentuk-Bentuk pemsaran seperti :

a. Advertising

b. Sales Promotion

c. Public Relation

d. Personal Selling

e. Direct Marketing (Pemasaran Langsung)

f. Internet/Interactive Marketing
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