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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia yang telah memiliki  banyak kemajuan 

menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kelancaran penyampaian informasi  

semakin meningkat. Hal ini mwnimbulkan banyaknya alat komunikasi yang 

bermunculan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Salah satunya adalah 

telepon selular (Handphone). Handphone bukan menjadi barang mewah lagi, tetapi 

sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat umum dalam melakukan komunikasi 

sehari-hari. Untuk menjalankan fungsi handphone tersebut pengguna harus 

menggunakan kartu SIM (Subscriber Identity Module). Lahirnya bermacam-macam 

kartu SIM (Subriciber Identity Module) atau kartu seluler mempunyai korelasi yang 

sangat kuat pada Handphone, karena memanfaatkan dua jenis teknologi jaringan 

komunikasi, teknologi jaringan penyedia layanan komunikasi tersebut adalah 

teknologi GSM (Global System for Mobile Communication) dimana konsumen dalam 

melakukan komunikasi mencakup suatu daerah yang luas dan yang baru muncul 

adalah teknologi CDMA (Code Division Multiple Access), akan tetapi yang paling 

dominan digunakan adalah teknologi GSM (Global System for Mobile 
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Communiction), karena kemudahan dalam penggunaan dan daerah pengguna yang 

luas. Jadi, bisa dikatakan dalam satu dasawarsa atau dalam sepuluh tahun ini bisnis 

jasa telekomunikasi seluler berkembang sangat pesat walaupun negeri ini sempat 

mengalami krisis global serta pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan yang 

diharapkan, tetapi bisnis di industri ini masih berkembang hingga sekarang.  

 

Pada perkembangannya saat ini banyak kita temui jenis operator yang mewarnai 

jaringan telekomunikasi seluler berbasis GSM, yakni Telkomsel Indonesia Satelit, 

Tbk (Indosat), PT Telkomsel,Tbk (Telkomsel), PT.Exelcomindo Pratama (XL), 

Three, Hepi, Axis, Fren, Smart dan lainnya. Persaingan antaroperator pun cukup 

ketat, karena semua operator berusaha dalam meraih pasar dan meraup keuntungan 

dari para pelanggannya. Banyak layanan jasa ditawarkan oleh operator selular. 

Berbagai macam provider mulai menggencarkan diferensiasi harga dari tarif hemat 

antar sesama pengguna, diskon pemakaian pada jam tertentu, bonus pulsa dan SMS 

serta paket internet bagi pengguna Android dan Ios, namun pada saat ini pelanggan 

sudah mulai kritis dalam memilih produk yang akan digunakannya. Sesuai kebutuhan 

dan fasilitas yang ditawarkan, pelanggan akan memilih dari produk beberapa operator 

tersebut. Persaingan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dengan mutu 

layanan yang lebih menarik akan diteliti disini.  
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Menyadari hal tersebut PT. Hutchison CP Telecommunications (HCPT) yang 

merupakan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang berkembang pesat dan 

beroperasi dengan lisensi nasional 2G/GSM 1800 Mhz dan 3G/WCDMA di 

Indonesia menyediakan beragam layanan telekomunikasi bergerak berkualitas dan 

inovatif di bawah merek "3" (baca: Tri). Salah satu produk yang dihadirkan oleh 3 

(Tri) adalah Always On.  

 

Always On adalah kartu telepon berjenis prabayar yang memiliki masa aktif beragam 

dari 1 bulan, 6 bulan dan 1 tahun dengan untuk perdana baru. Always On memberikan 

kebebasan nyata dalam berinternet dengan memberikan bebas akses aplikasi dan situs 

populer, full speed walaupun tanpa kuota atau pulsa, selama masa berlangganan 

paket data tetap aktif. Kemudian bonus kuota 50 MB setiap bulannya dan selalu 

terakumulasi sehingga tidak pernah hangus. Harga perdana Always On beragam 

menurut masa berlaku paket dan harga sudah termasuk PPN.  

Masa Pakai (bulan) 12 6 1  

Harga (Rupiah) 50.000 35.000 10.000 

Total Bonus Kuota (50MB/Bulan) 600 MB 300 MB 50 MB 

 

Fasilitas lain yang ditawarkan oleh Always On adalah bebas akses untuk 11 situs 

popular diantaranya, Facebook, Google, Detik.com, Kaskus, Klik BCA, Kompas, 

OLX, Viva News, Okezone, Ebuddy, Twitter dan fitur M-Banking serta gratis BBM 1  

tahun untuk pengguna Blackberry 10, Android dan iPhone. Aplikasi dan situs populer 

tersebut akan selalu bisa diakses tanpa pengurangan kecepatan walaupun kuota 
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layanan data sudah habis. Jika pengguna masih memiliki sejumlah kuota dan 

membuka 11 situs popular yang tercantum diatas, secara otomatis kuota tidak akan 

terkonsumsi. Masa pemakaian kuota akan selalu mengikuti masa pakai Always On 

sehingga apabila pelanggan membeli Always On 1 tahun, maka kuota apapun yang 

pelanggan beli selanjutnya akan mendapatkan masa pakai hingga 1 tahun. Selain 

bonus kuota yang dapat terakumulasi, masa pakai (validasi) Always On juga 

terakumulasi secara otomatis. Jika pelanggan membeli paket Always On dengan masa 

aktif 6 bulan, kemudian melakukan isi ulang paket Always On dengan masa aktif 6 

bulan maka validasi akan bertambah 6 bulan dari akhir periode sebelumnya.  

 

Dalam memperkenalkan produknya, Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung yang 

bertempat di Jl. Kartini No. 4E menggunakan  customer service yang ditujukan untuk 

menarik konsumen baru untuk melakukan uji coba terhadap suatu produk serta 

memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship, karena melalui 

promosi penjualan yang diadakan akan mampu untuk terus-menerus mengingatkan 

konsumen akan merek suatu produk sehingga dapat membentuk image produk 

tersebut dan secara tidak langsung membangun hubungan dengan pelanggan. 

Perusahaan yang memiliki kepercayaan diri bahwa mereka simple, gorgeous, elegant, 

and cheap ini menggunakan customer service sebagai salah satu sarana pengenalan 

produk-produk mereka seperti perusahaan provider lainnya. 
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Customer service yang sering disebut front office ini merupakan garda depan sebuah 

perusahaan yang bersifat menjual produk.  Customer service adalah pelayanan yang 

disediakan oleh suatu perusahaan untuk melayani kebutuhan dan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan yang biasanya meliputi penerimaan order/pesanan 

barang, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan informasi dan 

penanganan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Customer service di Gerai 3 (Tri) Store 

Bandarlampung mempunyai tugas antara lain: sebagai receptionist yang merupakan 

penerima tamu yang datang. Melayani pertanyaan yang diajukan pelanggan dan 

memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin. Salesman sebagai orang 

yang menjual produk, menawarkan produk kepada setiap pelanggan yang datang. 

Customer relation officer yaitu sebagai seseorang yang dapat membina hubungan 

baik dengan seluruh pelanggan, termasuk merayu dan membujuk agar pelanggan 

tetap bertahan dari perusahaan yang bersangkutan dan yang terakhir sebagai 

komunikator. Selain itu tugas utama customer service adalah melayani kebutuhan 

pelanggan.  

 

Customer Service (CS) adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk pekerjaan 

pelayanan pelanggan. Tugas utama seorang CS adalah melayani kebutuhan pelanggan 

memberikan solusi, mencatat pesan atau persoalan yang harus diselesaikan 

perusahaan dan lain-lain. CS bisa ditempatkan di front office dan berinteraksi 
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langsung secara tatap muka dengan pelanggan atau di back office dan berinteraksi 

melalui pesawat telepon atau Internet. Perusahaan dapat terus membina dan 

mengembangkan konsumennya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan dan 

pengembangan pasarnya. Maka perlu adanya customer service untuk mendukung hal 

ini. Customer service di Gerai 3 (Tri)  Store Bandarlampung dituntut memiliki 

kriteria seperti pendidikan minimal D3, memiliki tinggi pada pria minimal 170cm dan 

wanita 165cm, berpenampilan menarik dan tidak mengenakan jilbab bagi customer 

service wanita. Selain itu diharapkan berpenampilan menarik, tata cara berpakaian 

dan gaya bahasa baik, pandai berbicara dan berwawasan tinggi. 

 

Dibandingkan dengan kegiatan promosi yang diadakan oleh provider lain, promosi 

Always On lebih beragam dan cukup menarik perhatian. Selain menjalankan promosi 

utama yang dilakukan oleh customer service di Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung, 3 

(Tri) menyebarkan flayer di pusat-pusat perbelanjaan dan mengadakan salah satu 

program yang mendukung pengenalan Paket Always On di Bandarlampung yaitu 

NTL 3030. NTL 3030 merupakan sebuah event yang diselenggarakan oleh provider 3 

(Tri) untuk mempromosikan paket beserta fasilitas-fasilitas yang diberikan Always 

On namun juga memberikan suatu hiburan kepada pengunjung lewat acara-acara 

yang dihadirkan. Always On memberikan beberapa keuntungan yang tidak 

ditawarkan oleh provider lain dan tidak hanya diminati oleh kalangan pelajar dan 

mahasiswa saja melainkan digemari oleh kalangan umum karena fasilitas-faslitas 
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yang dihadirkan Always On tidak hanya menguntungkan para pelajar dan mahasiswa 

melainkan pengguna umum juga. Keberhasilan yang didapat oleh 3 (Tri) melalui 

penjualan paket Always On dapat dikatakan baik mengingat bahwa provider 3 

merupakan pendatang baru di dunia jaringan telekomunikasi dibandingkan provider 

lain seperti Telkomsel, Indosat, XL dan lain-lain.  

 

Selain melakukan penjualan seperti yang telah disebutkan diatas, Paket Always On 

juga dijual di konter-konter di seluruh Bandarlampung. Namun terdapat keuntungan 

lain yang ditawarkan kepada konsumen jika membeli langsung Paket Always On di 

Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung. Diantaranya adalah pengaktifasian paket oleh 

customer service dan juga berhak mendapatkan undian langsung hadiah hiburan dari 

Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung bagi konsumen yang telah berbelnja diatas 

nominal Rp. 100.000,-. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk menjadikan 

fenomena ini menjadi bahan penelitian. Penulis menganggap strategi-strategi yang 

dilakukan dalam promosi oleh customer service 3 (Tri) dapat menjadi referensi untuk 

kegiatan serupa dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penulis memilih judul 

Strategi Komunikasi Customer Service dalam Mempromosikan Paket Always On 

pada Pengunjung Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung. Penulis memilih judul diatas 

karena memiliki ketertarikan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang 
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dilakukan customer service dalam mempromosikan paket Always On kepada 

pengunjung yang datang ke Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung. Penelitian dilakukan 

di Gerai 3 (Tri) Bandarlampung karena merupakan satu-satunya Gerai 3 (Tri) yang 

berada di Kota Bandarlampung dan dilayani oleh customer service. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Customer Service dalam mempromosikan paket Always On pada 

pengunjung Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh customer service Provider 3 (Tri) dalam mempromosikan Paket 

Always On pada pengunjung Gerai 3 (Tri) Store Bandarlampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan keilmuan komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi 
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bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan strategi 

komunikasi dalam memasarkan produk. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih 

kepada pembaca dan penulis tentang strategi komunikasi dalam memasarkan 

produk. Selain itu, juga diharapkan bermanfaat bagi Gerai 3 (Tri) Store 

Bandarlampung sebagai bahan evaluasi bagi Gerai 3 (Tri) Store untuk dapat 

lebih baik dalam mengkomunikasikan strategi promosi yang ada sebelumnya. 

 

 


