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ABSTRAKSI 
 
 

Dimas Fajar Latif Maulana. L 100 060 069. Aktivitas Promosi Dalam 
Pemasaran Smart (Studi Deskriptif Kualitatif Aktivitas Promosi Pemasaran Produk 
Seluler Smart PT. Smart Telekom Guna Meningkatkan Pelayanan Wilayah Surakarta). 
Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi. Fakultas Komunikasi 
dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 

Perusahaan mengembangkan strategi komunikasi pemasaran, dengan promosi 
untuk mencapai efektivitas dalam mencapai pelanggan, melalui : internet, 
telemarketing, handy craft directory, telephone directory, business publication, 
newspaper and magazine, co-op advertising, point of sale advertising, agar dapat 
meningkatkan volume penjualannya, dengan melihat kondisi persaingan maupun 
perilaku konsumen. Persaingan untuk memperebutkan konsumen dibisnis produk 
kartu telepon seluler pun semakin ketat dengan semakin banyaknya bisnis yang sama 
bermunculan. Realitas kompetitifnya adalah bahwa bisnis telepon seluler dan produk 
kartu telepon seluler harus bekerja sekeras mungkin untuk menarik konsumen dari 
operator telepon seluler lain. Oleh karena itu diperlukan strategi yang jitu untuk saling 
memperebutkan konsumen. Salah satu strategi agar suatu organisasi mampu bersaing 
adalah melalui operasional promosi dengan baik, sehingga mampu menarik perhatian 
konsumen dapat mempengaruhi proses pembelian suatu produk atau jasa 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui aktivitas promosi dalam 
pemasaran produk Smart PT. Smart Telekom Indonesia guna meningkatkan pelanggan 
di wilayah Surakarta. 

Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi. Triangulasi adalah 
teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Cara ini mengarahkan 
peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang 
tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila 
lebih digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 
Kesimpulan aktivitas promosi yang telah dilaksanakan oleh Smart Solo dalam 
pelaksanaannya sejauh ini, cara-cara promosi tersebut mendapat dukungan yang baik 
dari masyarakat yang memberikan dampak positif bagi pemasaran produk Smart di 
wilayah karesidenan Surakarta. Karena pertama, aktivitas promosi sebagai sarana 
komunikasi antara perusahaan dengan konsumen telah menciptakan kesadaran merek 
(brand awarness) dan loyalitas pelanggan. Kedua aktivitas promosi telah 
meningkatkan citra PT. Smart Telekom Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan 
seluler maupun berinternet berbasis CDMA di Indonesia. 
 

Kata Kunci : Periklanan, Personal Selling, Publisitas, Promosi Penjualan 
  



 

A. Latar Belakang Masalah 
Pada awal kemunculannya di Indonesia telepon seluler menggunakan 

teknik pengoperasian yang didukung oleh operator telepon swasta dengan 
menggunakan sistem abonemen yang pembayarannya dilakukan pada saat akhir 
bulan pemakaian dari si pengguna telepon tersebut atau lebih dikenal dengan 
sistem pasca bayar. Teknologi telepon kemudian tidak berhenti pada posisi ini, 
dengan semakin meningkatnya keinginan akan kepraktisan, maka kemudian 
diperkenalkanlah teknologi telepon GSM (Global System for Mobile 
Communications) yang dioperasikan menggunakan kartu dan dapat di isi ulang 
setiap saat dengan jumlah pulsa tertentu yang lebih dikenal dengan model kartu 
telepon prabayar. 

Gelombang globalisasi ekonomi telah menciptakan tantangan bisnis yang 
semakin besar, yaitu kompetisi (competition) yang semakin tinggi, teknologi yang 
semakin canggih serta pelanggan yang semakin berpengetahuan. Kondisi 
perekonomian yang tidak menguntungkan ini menyebabkan setiap organisasi 
harus bisa menciptakan suasana yang kondusif agar dapat bertahan dan siap 
mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul. Alur kehidupan organisasi yang 
sedemikian kompleks membutuhkan suatu strategi untuk survice. Tantangan 
seperti ini, menghadapkan para pelaku bisnis maupun produsen pada dua pilihan 
yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan dibebani perubahan dan perbaikan atau 
keluar arena kompetisi tanpa dibebani perubahan dan perbaikan. Kedua keputusan 
tersebut memiliki konsekuensi yang sama beratnya. Memasuki arena kompetisi 
tanpa kekuatan dan strategi sama saja dengan bunuh diri. 

Menurut Rakhmat (2005: 129), kompetisi merupakan usaha memperoleh 
sesuatu dengan mengorbankan orang lain : misalnya menunjukkan kelebihan 
dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang lain.  

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana 
membangun dan mempertahankan usaha yang sehat dalam pasar dan lingkungan 
usaha yang cepat berubah. Saat ini banyak perusahaan yang memutuskan lebih 
berorientasi kepada pasar dan pelanggan dalam semua kegiatan. Berhasilnya 
perusahaan tergantung pada pandangan yang berdasarkan pada pasar dan 
pelanggan (Kotler, 2000: 64) Disisi lain tingkat usaha yang semakin ketat 
menuntut perusahaan untuk meningkatkan fungsi dan sumber daya internal yang 
ada, khus usnya pada kegiatan pemasaran sebagai ujung tombak perusahaan dalam 
meningkatkan penjualan. Pemasaran yang baik akan memberikan manfaat bagi 
kinerja perusahaan, oleh karena itu manajer perusahaan harus cakap dalam 
menyusun rencana, sehingga pengelolaan perusahaan akan optimal dalam fungsi 
produksi maupun pemasarannya. Keputusan pemasaran seringkali berkaitan erat 
dengan strategi komunikasi pemasaran yang disusun untuk pengelolaan empat 
masalah pokok, yakni produk, harga, distribusi dan promosi yang merupakan 
variabel-variabel yang dikembangkan menjadi strategi komunikasi pemasaran. 

Perusahaan mengembangkan strategi komunikasi pemasaran, dengan 
promosi untuk mencapai efektivitas dalam mencapai pelanggan, melalui : internet, 
telemarketing, handy craft directory, telephone directory, business publication, 
newspaper and magazine, co -op advertising, point of sale advertising, agar dapat 



 

meningkatkan volume penjualannya, dengan melihat kondisi persaingan maupun 
perilaku konsumen (Stanton, 1999: 250). 

Perusahaan dapat menggunakan empat bentuk pendekatan yang dapat 
digunakan dalam komunikasi pemasaran, yakni (1) reaksi (segera ingin 
mengubah), (2) akomodatif (mengubah secara perlahan-lahan, (3) proaktif 
(mengubah secara teratur dan terencana), (4) interaktif (menyesua ikan diri dan 
proaktif). Keempat strategi promosi tersebut apabila dikembankan secara intens, 
akan dapat meraih konsumen yang memiliki selera tinggi terhadap produk telepon 
seluler dan produk kartu telepon seluler. Tugas bagian promosi dari public 
relations menjadi sangat berarti, bukan saja memperkenalkan daya tarik tetapi 
mempertajam daya tarik lainnya bagi konsumen untuk membeli produk telepon 
seluler dan produk kartu telepon seluler. 

Menurut Tjiptono (1997: 3), ada empat perubahan penting yang mengarah 
pada semakin kuatnya posisi pasar, yaitu perkembangan teknologi informasi yang 
makin canggih, persaingan bisnis yang makin ketat, pelanggan yang makin 
terdidik, dan adanya pergeseran pandangan mengenai kualitas. 

Berdasar latar belakang tersebut diatas, penulis termotivasi untuk 
melakukan penelitian dan menyusun suatu penelitian skripsi tentang aktivitas 
promosi dalam pemasaran produk Smart, baik kartu maupun telepon seluler di 
wilayah pemasaran Smart di Surakarta. 

 
B . Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui aktivitas promosi dalam 
pemasaran produk Smart PT. Smart Telekom Indonesia guna meningkatkan 
pelanggan di wilayah Surakarta. 

 
C. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Promosi  
Dunia bisnis baik waktu sekarang maupun akan datang dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk meraih laba dan memuaskan 
kebutuhan konsumen, sangat ditentukan oleh aspek pemasaran perusahaan. 
Pemasaran merupakan fungsi bisnis yang mengidentifikasikan dan pemenuhan 
keinginan serta kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, 
mengidentifikasikan perlu pembelinya, menentukan pasar (segmentasi pasar) 
yang paling baik untuk dilayani dan menentukan macam produk barang dan 
jasa untuk melayani pasar tersebut. Situasi lingkungan yang berubah dan 
berkembang sesuai tuntutan zaman, terbatasnya dana dan sumber-sumber yang 
ada serta meningkatnya persaingan merupakan tantangan dalam dunia bisnis 
konsekwensi perusahaan untuk meraih peluang bisnis dalam lingkungan yang 
semakin kompleks. 

Kegiatan pemasaran diarahkan pada usaha untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhan terhadap suatu barang dan jasa melalui pertukaran. 
Dalam hal ini pengertian pemasaran bukan hanya masalah penjualan, 
perdagangan dan distribusinya, akan tetapi merupakan integrasi dari 
keseluruhan kegiatan tersebut. Sedangkan pengertian pemasaran yang 
menyeluruh menurut William J. Stanton adalah sebagai berikut : 



 

”Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari suatu kegiatan-
kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 
memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 
potensial”. (Stanton, 1997: 5). 
 
Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
menciptaka n pertukaran dalam pemasaran (Swatha, 1994:237). 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan 
salah satu faktor yang penting karena apabila kegiatan itu dapat mencapai 
sasaran seperti yang diharapkan, maka akan menaikkan omzet penjualanya. 
Sehingga pihak perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan dari 
penjualan produk yang ditawarkan kepada pihak konsumen dan sebaliknya 
promosi yang kurang efektif mengakibatkan kerugian pada perusahaan, 
dikarenakan perusahaan salah dalam mengambil kebijakan promosinya. Jadi 
promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen 
pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut, ini disebabkan 
karena promosi dapat menimbulkan kegiatan rangkaian kegiatan selanjutnya 
dari perusahaan. 
a.  Tujuan dan Fungsi Promosi 

Adapun tujuan dari promosi dapat diterangkan sebagaimana 
dibawah ini : 
“Bagi perusahaan yang mengadakan promosi mengharapkan untuk 
menarik minat orang terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, 
memelihara kontinuitas hubungan dengan para pelanggan, mengharapkan 
jumlah pelanggan, memperluas daerah pemasaran, mempertinggi 
kepercayaan masyarakat terhadap kualitas barang yang ditawarkan dan 
popularitas akan semakin bertambah dan penjualan barang dan jasa 
menjadi meningkat. 
Adapun tujuan khusus diadakannya promosi adalah : untuk memperbesar 
volume penjualan, sehingga keuntungan yang diharapkan baik untuk 
jangka pendek maupun jangka panjang dapat dicapai. 

b. Alat -alat promosi 
1) Personal selling  

Personal selling merupakan salah satu metode promosi untuk 
mencapai tujuan pemasaran yaitu meningkatkan volume penjualan, 
usaha ini memerlukan lebih banyak tenaga penjualan atau tenaga kerja. 
Illiam G. Nikles mendefinisikan personal selling sebagai berikut : 

Interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan 
untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau 
mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 
menguntungkan dengan pihak lain. (Swastha, 1990:260) 

 
Dalam operasinya personal selling lebih fleksibel sebanding 

dengan yang lain, sebab tenaga -tenaga penjualan tersebut dapat secara 



 

langsung mempengaruhi keinginan motif dan perilaku konsumen dan 
sekaligus dapat dilihat reaksinya sehingga mereka langsung dapat 
mengadakan penyesuaian secepatnya. 

2) Periklanan  
Periklanan merupakan bentuk komunikasi non individu dengan 

sejumlah biaya dan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, 
organisasi non laba ataupun para individu. Adapun tujuan utama 
periklanan adalah meningkatkan penjualan. Sedangkan manfaat 
periklanan adalah  
a) Memungkinkan penyedia jasa untuk berkomunikasi dengan banyak  

orang sekaligus. 
b) Memungkinkan penyedia jasa untuk menyebarkan informasi tentang 

jasa yang ada diperusahaan.  
3) Publisitas 

Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, 
jasa, ataupun sejumlah organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat 
melaui media tanpa dipungut biaya, atau pengawasan dari sponsor 
(Swastha, 1994:273)  

Bila dibandingkan dengan alat promosi lain, publisitas 
mempunyai beberapa kebaikan antara lain: 
a) Lebih dipercaya sebab berupa berita bukan iklan 
b) Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan 
c) Jauh lebih murah karena tanpa biaya 
d) Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar 

atau pada posisi lain yang menyolok.  
4) Promosi penjualan 

Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain 
personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektifitas 
pembelian konsumen dengan menggunakan alat peragaan, pameran, 
demonstrasi dan sebagainya. 
Berikut ini adalah metode -metode promosi penjualan: 
a) Pemberian barang secara cuma-cuma 
b) Kupon berhadiah, cara ini sangat efektif karena dapat membuat 

orang mudah tertarik 
c) Memberikan potongan harga atau discount 
 



 

D. Kerangka Pemikiran  
Adapun skema kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
Aktivitas Promosi PT. Smart Telekom Indonesia di Wilayah Solo terhadap 
Peningkatan Pelanggan 

 
E. Metode Penelitian 

1.  Tempat Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Smart Telekom Wilayah Surakarta, 
alamat Jl. Laksamana Adisucipto 213 Surakarta telpon (0271) 714811 - 
711199 

2.  Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni bulan Mei 2011 sampai 
bulan Agustus 2011.  

3.  Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah data yang didapat dari dokumen, 

arsip-arsip statistik, grafik dan sebagainya. Data yang diperoleh ini untuk 
dianalisis. Data penelitian ini diperoleh dari informan kunci internal pada PT. 
Smart Telekom Indonesia Wilayah Surakarta, sejumlah 1 orang yaitu 
Pimpinan PT. Smart Wilayah Surakarta, 1 orang PR officer dan 3 orang orang 
bagian pemasaran. Sedangkan informan eksternal terdiri dari pelanggan 
produk PT. Smart Wilayah Surakarta sejumlah 5 orang.  

4.  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu : 
1.  Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 
2.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.  
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
1.  Observasi 
2.  Wawancara 
3.  Dokumentasi 

 

Aktivitas Promosi 
PT. Smart Telkom 

Indonesia  
Kombinasi dari : 
1.  Periklanan 
2.  Personal Selling 
3.  Publisitas 
4.  Promosi Penjualan 

Peningkatan Pelanggan 
PT. Smart Telekom 

Indonesia Solo 



 

F. Hasil Analisis  
1. Aktivitas promosi  

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran (product, 
place, price, promotion) dengan mengacu pada semua bentuk komunikasi 
pemasaran meliputi periklanan, promosi penjualan, public relations, personal 
selling dan sebagainya) yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 
memasarkan produk/jasa. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah 
yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
menciptakan pertukaran dalam pemasaran. (Swasta, 1999” 351) 

Pemilihan media promosi didasarkan pada 5 faktor diantaranya adalah 
jangkauan, wilayah geografis, cost per thousand, pemirsa/pembaca media (SES, 
Style, Habit), karakteristik media. Bagi manajer promosi atau manajer marketing 
comunnication, memahami sifat dan karakteristik media menjadi acuan yang 
sangat penting dalam mengatur strategi pemilihan media promosi. Aplikasi 
kegiatan promosi di Smart meliputi : 
1.  Periklanan (Advertising) 

Iklan dapat didefinisikan sebagai sebuah pengiriman pesan melalui 
suatu media yang dibayar sendiri oleh pemasang iklan. Hasil sebuah survei 
menyatakan bahwa masyraakat yang menyukai sentuhan humor iklan 
mencapai 43%, sedangkan yang menyukai tokoh adalah 15%, dan yang 
menyukai iklan unik adalah 10%. Kesimpulan menarik dari survei ini adalah 
bahwa 30% responden mengenal dan ingin mencoba produk yang ditawarkan 
oleh iklan yang menarik. Dengan demikian iklan yang menggunakan tokoh, 
humor dan unik berpeluang lebih besar untuk disukai.  

Iklan yang mengandung kejutan jalan cerita (unexpecte d) dengan 
klimaks yang unik cenderung menjadi daya tarik khalayak (expected in 
unexpected). Klimat ini dapat diterapkan dengan alur cerita yang singkat. 
Klimkas ini dapat diterapkan dengan alur cerita singkat, atau dengan efek 
visual seperti gambar, warna, atau suara. Efek suara sebagai pembuka iklan 
sangat menentukan apakah khalayak akan terus menyimak iklan atau 
mengalihkan perhatian pada stimulus lain. Media iklan yang digunakan oleh 
Smart meliputi : 
a. Iklan Televisi  

Keunggulan bersifat audio visual, fleksibel, jangkauannya luas, 
sangat menarik perhatian, menimbulkan dampak yang kuat untuk 
mempengaruhi persepsi khalayak. Sedangkan kelemahan yang dimiliki 
adalah sangat mahal, banyak gangguan, khalayak tidak selektif. 

Televisi dapat digunakan baik sebagai media nasional maupun 
regional. Televisi sangat fleksibel dalam menyampaikan pesan sponsor, 
mulai dari pemilihan waktu sampai adanya jaminan penyampaian ulasan 
berita secara khusus untuk audien tertentu. Pemilihan televisi sebagai 
media iklan dimaksud karena melalui televisi, iklan-iklan yang dibuat 
dengan bahasa yang persuasif akan lebih mampu menarik perhatian 
pemirsanya karen aiklan tersebut tampak lebih jelas melalui gambar dan 
suara yang mudah dimengerti. 



 

Ada beberapa macam versi iklan Smart yang ada di televisi. 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Area marketing Solo 
penayangan iklan tersebut pada stasiun televisi Indosiar, RCTI, ANTV, 
SCTV, MNC. Penayangan iklan tersebut rata-rata sebanyak 5 kali dalam 
sehari. Tagline iklan yaitu “tarif murah Rp 5/menit ke sesama Smart. 

Versi iklan yang Smart adalah versi animasi tokoh kartun yang 
sedang berlari. PT Smart telekom berusah auntuk memadukan antara 
produk atau image perusahaan, karakteristik kalayak sasaran, dan sosok 
tokoh kartun mempunyai arti penting sebagai ”wakil dari kalayak sasaran”, 
karena sebagai endorser tokoh kartun dianggap dapat menarik perhatian 
kalayak. Dalam proses komunikasi, tahap transfer produk (dengan 
endorsers) ke konsumen memang sangat komplek dan tidak mudah untuk 
dicapai. Tujuan menciptakan awareness melalui peran endorser di 
harapkan dapat berpotensi menimbulkan sikap positif terhadap merek atau 
image perusahaan, sehingga menimbulkan motivasi masyarakat untuk 
memakai produk.  

Dari iklan dapat disimpulkan bahwa setting iklan, sehingga jelas 
bahwa Smart solid dengan target market dari segmentasi masyarakt atau 
kelas sosial menengah ke atas maupun dengan kelas sosial menengah ke 
bawah.  

Berdasarkan keterangan Area marketing Solo, PT Smart Telekom 
berencana akan mengeluarkan iklan versi terbaru terkait dengan penetapan 
tarif murah ke semua operator. Iklan ini menawarkan 3 kelebihan dalam 1 
paket, yaitu tarif murah sepanjang hari ke semua operator dengan sinyal 
jelas terjangkau.  

b.  Radio 
Memiliki khalayak yang terspesialisasi secara geografis dan 

demografis, pembuatan iklan relatif murah, fleksibel, dapat mendukung 
kampanye iklan di media lain, dapat dibawa kemana-mana.  

Tetapi radio juga memiliki kelemahan yaitu hanya menyajikan 
suara, frekuensi iklan yang disiarkan sulit dibuktikan. 

Langkah Smart mengambil radio dimaksudkan agar selain biaya 
promosi yang dapat ditekan, iklan melalui radio dianggap jauh lebih baik 
mencapai segmentasi lokal dibandingkan televisi. Radio sendiri dapat 
disebut sebagai media yang memiliki segmentasi sangat jela s, mulai dari 
usia, hobi, dan kelompok ekonomi pendengar. Radio  musik dangdut 
ataupun campur sari cenderung didengar oleh kelompok masyarakat kelas 
menengah ke bawah, yang merupakan pangsa pasar yang terbesar untuk 
produk Smart. 

Realitas yang ditemui di masyarakat umum, pedagang, mahasiswa, 
maupun buruh, ibu rumah tangga dan pengusaha lokal mereka sering 
melakukan aktifitas sambil memutar radio. Tidak jarang di temui, ketika 
berada dikendaraan umum, atau berada di warung makan maupun kios, 
didapat tengah memutar radio. Bahkan bila ada kesempatan, kalangan 
ekonomi tersebut di atas juga melakukan panggilan interaktif melalui 
telepon, dan berkirim salam untuk rekan maupun relasi mereka. 



 

Smart Solo menggunakan media radio sebagai promosi dengan 
alasan radio mampu menembus segmen pasar lokal. Apabila fungsi radio 
mobile sangat mendukung bagi kegiatan promosi, karena radio tidak hanya 
dinikmati di rumah atau di dalam ruangan saja, kecanggihan teknologi 
komunikasi memungkinkan mendengarkan radio dari mana saja seperti 
ketika berkendara. Di samping itu radio menawarkan tantangan kreatif 
yang menarik di mana kita harus mengundang para pendengar untuk 
menciptakan image, melalui radio, biaya iklan dapat ditekan serendah 
mungkin seperti yang ditegakan dalam pernyataan berikut ; 

Penayangan iklan di radio dimaksudkan untuk mensosialisasikan 
pada masyarakat mengenai produk smart dan berbagai event yang 
diadakan dalam rangka launching BTS maupun peluncuran produk. 
Pemilihan radio kami sesuaikan dengan segmen pasar Smart. Radio yang 
kami pilih terdapat genre musik seperti dangdut juga campur sari, karena 
musik tersebut identik dengan kalangan menengah sesuai dengan target 
market kami, di samping juga ada musik pop yang khusus ditujukan bagi 
remaja. 

c. Iklan Surat Kabar 
Pemasangan iklan smart juga dilakukan dengan media cetak berupa 

iklan surat kabar, brosur, pamflet, dan poster, Penyebaran brosur, pamflet 
dan poster dilakukan di tempat-tempat strategis yang biasanya dikunjungi 
banyak orang seperti outlet-outlet, kios, dealer-dealer yang menyediakan 
produk Smart maupun saat smart mengadakan event yang diadakan 
maupun disponsori oleh Smart. Pemasangan iklan di surat kabar 
diantaranya di Solopos, Harian Jogja, dan Jawa pos Radar solo. Adapun 
materi iklan cetak pada umumnya relatif sama yaitu menginformasikan 
mengenai fasilitas-fasilitas dan keunggulan-keunggulan yang disediakan 
oleh produk Smart. 

d.  Media luar ruang 
Jenis-jenis media luar ruang meliputi billboard, baliho, poster, 

spanduk, umbul-umbul, transit (panel bis), balon raksasa, da n lain-lain.  
Salah satu kegiatan promosi Smart adalah kegiatan branding yang 

mana kegiatan ini didukung oleh iklan ruang, seperti yang disebutkan 
dalam pernyataan berikut : 

“…Kanvaster Smart terus menerus melakukan promosi yang tujuannya 
adalah branding image, seperti melalui kegiatan yang dinamakan bazar, 
bahkan kegiatan saat pameran komputer, dimana kita menagdakan 
event-event kecil-kecilan untuk memperkenalkan Smart dan penjualan 
produk, juga pemasangan spanduk, pamflet dan leaftlet pada tempat-
tempat strategis…”(Tim Kanvaser Smart, Tanggal 28 Desember 2011)  
 

2.  Promosi Penjualan 
Promosi penjualan merupakan salah satu alat promosi yang memiliki 

fungsi untuk meningkatkan volume penjualan, meningkatkan percobaan oleh 
konsumen, meningkatkan pembelian berulang, meningkatkan kesetiaan 
konsumen, memperluas pemakaian, menimbulkan minat, menimbulkan 



 

kesadaran, mengalihkan perhatian dari harga, memperoleh dukungan perantara 
dan memperoleh display. Dari sekian fungsi yang disebutkan dapat 
diumpamakan apabila iklan akan membawa seekor kuda ke tepi kolam, maka 
promosi penjualan akan mendorong kuda tersebut untuk meminum air tadi. 

Ketika produk Smart dikeluarkan oleh PT. Smart Telekomunikasi, hal 
pertama yang dilakukan adalah branding ke wilayah-wilayah perkotaan, 
maupun daerah pinggiran. Smart solo menggalakkan kegiatan promosi 
penjualan melalui tim kanvas sejak pertama kali diresmikannya pembukaan 
Smart Solo seperti yang diutarakan dalam kata-kata berikut : 

”...Mengingat produk kami memang berbeda dibanding operator CDMA 
lainnya, awalnya kami banyak menemui kesulitan untuk memulai wilayah 
branding. Namun sesuai dengan segmen pasar kami bagi masyarakat 
perkotaan maupun pinggiran kota, kami tetap berpegang pada pola 
pemasaran yang dapat diibaratkan seperti jalannya obat nyamuk bakar. 
Dari pinggiran dulu, baru ke daerah perkotaan...”(Tim Kanvaser Smart, 28 
Desember 2011) 

 
Berbagai kegiatan yang didukung oleh promosi penjualan diantaranya 

adalah kegiatan launching BTS di suatu daerah sehubungan dengan 
pemasangan BTS baru di daerah tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
mencari pasar baru dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar 
bahwa sinyal Smart di daerah tersebut telah lebih kuat. 

Kegiatan launcing BTS ini meliputi pengadaan panggung hiburan, 
branding, dan penjualan produk. Sebagai contoh adalah pelaksanaan kegiatan 
launching BTS yang dilaksanakan pada tahun 2007 dengan mengambil tempat 
di manahan Solo, yang menghasilkan respon positif terhadap masyarakat dan 
penjualan produk : 

Berbagai kegiatan promosi penjualan lainnya adalah pengadaan 
kegiatan penjualan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan promosi 
penjualan melalui pengadaan event hiburan kecil-kecilan dengan mengambil 
lokasi yang dianggap potensial seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Seperti 
halnya launching BTS, kegiatan tersebut disertai adanya branding dan 
penjualan. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 
1.  Segmentasi market smart 
2.  Efektivitas penetrasi smart 
3.  Efektivitas distribusi dan channel Smart 
4.  Optimalisasi pemberdayaan team marketing dan sales 
5.  Mengoptimalkan kerjasama antara team marketing dan team sales dalam 

penetrasi potensial market 
Kegiatan yang tidak kalah menarik adalah event “Fun & Smart Gratis” 

yang diadakan di beberapa kota kabupaten se-eks karesidenan Surakarta. 
Peneliti mengamati kegiatan ini saat berlangsung didalam kota Solo pada 
tahun 2007 acara dipandu oleh MC Vahry dari radio ASRI FM, berlangsung 
dari pukul 16.00-21.00 WIB, serta dimeriahkan oleh performa dari band-band 
lokal serta pembagian doorprize dan pendirian stan Smart. Antusiasme 
masyarakat cukup bagus, dihadiri sekitar lima ratus pengunjung. Dampak yang 



 

diharapkan juga terjadi pada penjualan, dengan adanya beberapa aktivasi 
ketika acara berlangsung.  

Kegiatan promosi penjualan lainnya meliputi event kerjasama dengan 
masyarakat seperti pengadaan bazar atau kegiatan sponsorship seperti kegiatan 
olahraga atau kegiatan yang telah diselenggarakan sepanjang bulan Agustus 
2011 lalu dalam peringatan HUT Kemerdekaan Ri yang diikuti secara antusias 
oleh masyarakat. Kegiatan tersebut diuraikan secara terlampir. Setiap kegiatan 
yang diadakan smart tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan 
masyarakat sehingga mampu meningkatkan citra perusahaan di masyarakat, 
membentuk loyalitas pelanggan agar terus memakai smart, dan lebih jauh lagi 
agar dapat meningkatkan aktivasi. 

3.  Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 
Personal selling adalah improvisasi dari penjualan dengan 

menggunakan komunikasi person to person . Penjualan personal atau penjualan 
tatap muka biasanya dilakukan oleh sales di bawah naungan manajer penjualan 
yang mempromosikan produk secara langsung pada pasar sasaran. Tenaga 
penjual atau salesman atau sales representatif berfungsi menjembatani 
perusahaan dengan konsumen secara personal (Sulaksana, 2005). 

Penjualan personal adalah kiat yang efektif dalam tahap pembelian, 
terutama dalam membentuk preferensi pembeli, keyakinan, dan tindakan. Bila 
dibandingkan dengan iklan, penjualan personal memiliki tiga kualitas khusus : 
a. Konfrontasi personal, melibatkan hubungan yang hidup, cepat, dan 

interaktif antara dua orang atau lebih.  
b.  Pengembangan, penjualan personal memungkinkan semua jenis hubungan 

berkembang dan bersifat menalam. 
c. Respon, penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengar perkataan wiraniaga. 
Tenaga penjual atau salesman Smart biasa disebut sebagai smart officer 

(CO). Seorang CO dituntut tidak hanya mengejar target, namun juga 
mengedepankan pelayanan terhadap konsumen. Bisa dikatakan, mereka 
dituntut memiliki hubungan yang lebih dari sekedar transaksi jual-beli. Mereka 
memiliki tanggungjawab terhadap produk yang mereka jual apabila terjadi 
keluhan dari pelanggan. Atau dengan kata lain, Smart Officer memiliki fungsi 
sekaligus sebagai mediator customer relations. Seperti yang dijelaskan dalam 
kata-kata berikut : 

”... Di Smart, jika konsumen ada masalah, ada komplain apa-apa langsung 
melapor ke orang Smart, jadi tidak berhenti di counter. Kita antisipasinya 
untuk ke depannya. Semisal ada yang komplain, seorang SO 
bertanggungjawab tidak hanya menjual tapi segala permasalahan 
konsumen semisal HP mati, maka konsumen lapor ke SO, SO lapor ke 
saya, saya kemudian ke kantor....” (Supriyatna , Unit Supervisor Smart, 
tanggal 5 September 2011)  

 
Pernyataan tersebut cukup beralasan. Tentunya dengan sege mentasi 

Smart yaitu masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas, maka 
hubungan personal lebih diutamakan. Hubungan yang mendalam dapat 



 

membantu meningkatkan citra perusahaan dan produk yang dapat berdampak 
positif pada penjualan. 

Tentunya perusahaan secara spesifik juga menentukan tujuan yang 
diharapkan dari para tenaga penjualnya. Tenaga penjual diberi target, dan yang 
mampu mencapai target atau melebihi target dianggap sebagai tenaga penjual 
terbaik. Di Smart ditemui bahwa selain mengejar target penjualan, seorang 
Smart Officer (SM) diharapkan mampu mendiagnosa masalah pelanggan yang 
dihadapkan pada banyak pilihan provider telekomunikasi, kemudian 
menawarkan solusi. Alih-alih memaksa calon pelanggan untuk menggunakan 
Smart, seorang SO justru menunjukkan pada calon pelanggan seperti apa tarif 
murah yang ditawarkan smart dibanding dengan operator lain sebagaimana 
yang ditambahkan Supriyatna dalam penuturannya sebagai berikut : 

”...Menurut saya kompetisi dunia telekomunikasi itu wajar, namun yang 
paling utama adalah man-power SO itu sendiri. Bagaimana menjelaskan 
kepada konsumen tentang tarif kita menipu nggak, sesuai dengan iklan apa 
tidak. Mereka bisa menilai sendiri ...” 

 
Ketika bertemu konsumen, seorang SO memberikan informasi tentang 

produk melalui peragaan penggunaan produk. Secara cerdas, SO dituntut 
untuk dapat memberikan penjelasan tentang keunggulan Smart dibanding 
operator lain.  

4.  Penjualan Langsung (Direct Selling) 
Apabila penjualan personal berupaya mendekati pembeli, iklan 

berupaya memberitahu dan mempengaruhi pelanggan, sales promotion 
berupaya mendorong pembelian, dan humas membangun dan menjaga citra 
perusahaan, maka direct selling memadatkan semua kegiatan tersebut dalam 
penjualan langsung tanpa perantara. 

Pemasaran langsung adalah suatu sistem pemasaran interaktif yang 
menggunakan satu atau lebih media periklanan untuk respon yang terukir 
dan/atau transaksi di lokasi manapun. Beberapa karakteristik penjualan 
langsung di antaranya berbentuk surat langsung, pemasaran jarak jauh, 
pemasaran mela lui elektronik, yang dibuat tidak umum (pesan ditujukan pada 
orang tertentu, dan tidak menjangkau yang lain), dibuat khusus (pesan dibuat 
khusus untuk menarik individu yang dituju), up to date (suatu pesan dapat 
disiapkan dengan sangat cepat untuk disampaikan pada seorang individu). 

Berkat kemajuan teknologi perusahaan kini bisa menjangkau 
konsumen melalui media -media baru yang bermunculan. Media ini 
dimanfaatkan penjual untuk menawarkan secara langsung produknya pada 
pelanggan lama atau mengaet prospek baru. Perusahaan juga dapat sekaligus 
mengukur hasilnya secara lebih akurat. Namun dari hasil pengamatan penulis, 
Smart belum begitu memanfaatkan peluang ini dengan baik. Dari bentuk direct 
selling, meliputi katalog, mailing, e-mail, telemarketing, elektronic shopping, 
TV shopping, radio, majalah, koran maupun direct response marketing, hanya 
editorial space pada majalah maupun koran yang pernah dimanfaatkan oleh 
Smart. 



 

5.  Hubungan Masyarakat (Public Relations) 
Public Relations atau bisa disebut sebagai Humas merupakan aktivitas 

komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk 
memperoleh goodwill, understanding, image/reputasi yang positif di mata 
publik, baik publik internal maupun eksternal. Public Relations memiliki tugas 
utama untuk memberikan informasi keluar organisasi supaya sistem yang 
dimiliki organisasi dapat diterima lingkungannya. Fungsi utama dari 
keberadaan PR adalah : sebagai fungsi komunikator, fungsi manajemen, dan 
fungsi corporate image.  

Dikantor Smart Solo tidak terdapat divisi khusus yang menangani 
kegiatan Humas. Divisi humas atau public relations hanya terdapat di kantor 
pusat, sehingga pelaksanaan fungsi humas di wilayah regional dan daerah-
daerah dilakukan oleh divisi marketing bekerjasama dengan customer 
relations. 

 
G. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan peneliti yang menyatakan 
bagaimana aktivitas promosi dalam pemasaran produk pemasaran produk Smart 
PT. Smart Telekom Indonesia guna meningkatkan pelanggan di wilayah 
Surakarta, maka dari hasil penelitian sebagaimana telah dibahas sebelumnya 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas promosi Smart Telekom lebih 
dikuatkan pada aktivitas promosi penjualan (sales promotion ), penjualan tatap 
muka (personal selling), branding, dan iklan di radio. 
1.  Aktivitas promosi lainnya seperti direct selling belum berjalan secara efektif. 

Kegiatan public relations yang menyangkut corporation image seperti 
pemasangan iklan di media televisi maupun cetak ditangani oleh kantor pusat, 
karena kegiatan tersebut lebih diharapkan dapat menjangkau masyarakat 
dengan skala nasional dan memberikan informasi dalam porsi nasional. 
Sedangkan kantor cabang lebih pada kegiatan publisitas, menginformasikan 
kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh kantor cabang setempat melalui 
media. 

2.  Promosi penjualan. Aktivitas promosi penjualan (sales promotion) melalui 
pengadaan kegiatan yang diadakan dari kota ke desa selama 3 bulan dengan 
mengambil lokasi yang dianggap potensial seperti misalnya pada lingkup 
kampus. Bentuk dari kegiatan ini meliputi sosialisasi dan penjualan produk.  

3.  Penjualan personal. Aktivitas penjualan personal (personal selling) diadakan 
melalui pembukaan stan smart, seperti pada pameran komputer yang diadakan 
di diamont center dengan kerjasama sponsor, yang mana dalam perjanjian 
kerjasama, smart mendapatkan kesempatan membuka stan produk mereka. 

4.  Branding. Pelaksanaan aktivitas branding melalui pemasangan atribut smart di 
setiap event yang didakan oleh smart sendiri maupun event kerjasama sponsor. 

5.  Sponsorship. Aktivitas sponsorship smart dalam bentuk dukungan uang tunai 
dan berupa barang (merchandise) berlogo smart seperti kaos, jam dinding, 
mug dan sebagainya. Fungsi kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi smart 
dalam kegiatan yang didakan oleh masyarakat. 



 

6.  Iklan Radio. Radio merupakan sarana hiburan yang masih banyak diminati 
oleh masyarakat menengah ke bawah, utamanya yang hidup di kota maupun 
pedesaan yang ingin menggunakan smart. O leh karena itu segmentasi pasar 
smart, radio menjadi pilihan sebagai media promosi perevent yang berfungsi 
untuk mengiklankan tiap event yang akan diselenggarakan oleh smart. 

 
H. SARAN 

1.  Untuk kegiatan periklanan sebaiknya Smart Solo memperluas media yang 
digunakan, seperti pemanfaatan alat transportasi bus, pamflet di setiap sudut 
kota maupun di tengah kota agar le bih dikenal oleh masyarakat. Untuk area 
marketing officer smart solo dalam pelaksanaan prkatek kegiatan promosi 
beberapa fungsi alat promosi sudah sesuai dengan kaidah dan teori-teori. 
Namun yang disayangkan, secara struktural perusahaan belum menempatkan 
promosi sebagai badan atau divisi yang berdiri sendiri secara independen.  

2.  Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti aktivitas promosi di Smart Solo 
hendaknya lebih terjun secara langsung ke lapangan sehingga dapat 
mengetahui secara lebih dalam teknik-teknik yang digunakan dan hambatan 
yang dihadapi dalam aktivitas promosi Smart serta mengetahui animo 
masyarakat terhadap pilihan berkomunikasi dengan menggunakan Smart. 
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