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Abstract 

Recently internet is one of the most dependable media. In communication process, PT. Telkom 
comes as a telecommunication company in Indonesia to meet the needs of the community in the 
field of communication and information, especially the Internet. Telkom Speedy is an excellent 
product, which gives high quality broadband Internet access to residences, and SME (Small 
Medium Enterprise). The success of Telkom; Especially Speedy, got a lot of positive feedbacks, 
but not a few who give negative feedbacks because of the problems encountered after using 
Speedy. Due to this situation, the role of public relations is needed to deliver the actions in 
minimizing negative publicity regarding Telkom, so that in the future people still choose to use 
the Speedy as their broadband Internet. The purpose of this study was to determine the role of 
public relations PT. Telkom Regional Central Java Semarang and Salatiga particularly in 
influencing the consumer's decision to use Telkom Speedy. This study used a descriptive 
qualitative research approach by using interviews, literature studies, and observations in 
obtaining the data. The results from this study is, in order to influence the consumer's decision in 
using Telkom Speedy, public relations PT. Telkom Regional Central Java run 7 roles that are 
creator, conceptor, communicator, good image maker, Relationship, influencer and building 
relationships with the media. 

Keyword : role of public relations, customer decision 

 

Abstrak 

Internet merupakan salah satu media yang paling diandalkan sebagian besar orang saat ini 
untuk melakukan proses komunikasi. PT. Telkom hadir sebagai perusahaan telekomunikasi di 
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi 
khususnya Internet. Speedy merupakan produk unggulan Telkom yang merupakan layanan 
broadband akses internet berkualitas tinggi bagi perumahan serta SME (Small Medium 
Enterprise). Kesuksesan Telkom meluncurkan Speedy bukan hanya mendapat tanggapan positif, 
tetapi juga banyak tanggapan negatif. Disinilah peran public relations dibutuhkan untuk 
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memberikan tindakan dalam meminimalisir pemberitaan yang negatif mengenai Telkom. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran public relations PT. Telkom 
Regional Jateng khususnya Semarang dan Salatiga dalam mempengaruhi keputusan konsumen 
untuk menggunakan produk Telkom Speedy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif  dengan pendekatan deskriptif dimana wawancara, studi literature, dan observasi 
digunakan untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini adalah, public relations PT. Telkom 
Regional Jateng menjalankan 7 peran dalam mempengaruhi konsumen menggunakan produk 
Telkom Speedy. Ketujuh peran tersebut adalah kompilasi dari teori- teori mengenai peran PR 
dari beberapa ahli yakni berperan sebagai creator, conceptor, communicator, good image maker 
dan Relationship dari Ruslan, menjadi influencer dari Dharmmesta serta membangun hubungan 
dengan media dari Wasesa. 

Kata Kunci  : Peran PR, Keputusan Konsumen 
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1. Pendahuluan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masa sekarang ini semakin berkembang. Internet 

merupakan salah satu media hasil dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

paling diandalkan saat ini untuk melakukan proses komunikasi. Beriringan dengan kebutuhan 

internet masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, PT. Telkom sebagai perusahaan 

telekomunikasi menghadirkan Speedy. Speedy adalah salah satu produk unggulan Telkom yang 

diharapkan akan mampu mendongkrak revenue Telkom disisi layanan broadband. Speedy telah 

dianggap suatu produk yang cukup sukses dipasaran.  

Meskipun cukup sukses di pasaran, pada praktiknya di lapangan tetap saja masih banyak para 

pengguna speedy mengeluhkan tentang kinerja dari produk speedy khususnya di tahun 2013. 

Keluhan- keluhan tersebut dapat dilihat pada beberapa media sosial yang khusus menampung 

keluhan- keluhan pelanggan khususnya pelanggan speedy. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari 

divisi PR untuk memberikan tindakan- tindakan dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan 

perusahaan. Peran PR disini bertujan untuk membangun serta memberikan pengaruh terhadap 

cara pengambilan keputusan konsumen agar menggunakan produk speedy.  

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada peran PR PT.Telkom 

Regional Jateng lingkup wilayah Semarang dan Salatiga dalam memberikan pengaruhnya 

terhadap pelanggan untuk menggunakan produk Telkom Speedy. Hal ini diteliti karena 

berdasarkan data statistik dari APJII, pengguna internet terbanyak adalah di pulau jawa, dan 

diantara semua provinsi di pulau jawa, pengguna internet paling sedikit adalah di jawa tengah 

dengan presentase 13,2 juta di jawa barat, 9,6 juta di jawa timur, dan 8,6 juta di jawa tengah. 

Dalam penelitian ini juga peneliti memilih kota Semarang dan Salatiga. Dimana menurut data 

dari APJII, pengguna internet aktif paling banyak dengan rentang usia 18-25 tahun, sedangan 25-

64 tahun adalah para orang tua/ penyedia internet buat anak- anaknya. Oleh karena itu, 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk terbanyak 

dengan rentang usia 18-64 tahun berada di kota semarang  dengan jumlah 1.180.497, sedangkan 

di kota Salatiga memiliki jumlah penduduk usia 18-64 tahun terendah di Jawa Tengah dengan 

jumlah 125.695. 
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2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan judul “Peran Public Relations dalam Implementasi Community 

Development PT Telkom Kandatel Yogyakarta” oleh Aris Mazidah [1], bertujuan untuk 

mengetahui program serta pelaksanaan community development yang telah dijalankan PT. 

Telkom Kandatel Yogyakarta serta peran public relations dalam program tersebut. Hasil dari 

penelitian ini adalah program community development PT.Telkom kandatel Yogyakarta ditangani 

oleh unit Community Development Center (CDC) berdasarkan keputusan direksi PT. Telkom 

Indonesia Tbk. Program community development terbagi menjadi dua yaitu program kemitraan 

dan program bina lingkungan. Peran PR yang didapatkan adalah bertanggung jawab untuk 

menangani serta mengatur acara, membuat random acara dan mengkomunikasikan setiap 

kegiatan yang diadakan  oleh CDC kepada publik. PR menggunakan media relations sebagai 

sarana untuk menjangkau publik. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Uthami [2] mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran 

Yang Diterapkan Oleh Planet Pool Center Dalam Menarik Konsumen”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Planet Pool Center dalam meraih konsumen 

serta media apa saja yang digunakan untuk menerapkan strategi komunikasi pemasaran tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah Planet Pool Center menyusun sebuah strategi komunikasi pemasaran 

diantaranya adalah advertising, sales promotion dan word of mouth. Proses penyusunan strategi 

yang dilakukan mengacu pada segmentasi, targeting, dan positioning. 

Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, 

penelitian- penelitian tersebut berfokus pada hanya melihat peran PR dalam community 

development program  dan strategi komunikasi pemasaran dalam menarik konsumen. Dalam 

penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada peran PR dalam memberikan pengaruh 

kepada konsumen perusahaan melalui program- program yang dilakukan agar dapat 

mempengaruhi konsumen tersebut untuk menggunakan/ membeli produk perusahaan yang 

nantinya membawa keuntungan bagi perusahaan. 
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3. Kajian Pustaka 

Public Relations 

Pada dasarnya public relations atau lebih dikenal dengan hubungan masyarakat dalam bahasa 

Indonesia adalah bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu 

organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. 

Kebutuhan akan kehadiran PR tidak bisa dicegah karena PR menentukan kelangsungan suatu 

organisasi secara positif [3].  

Edward L. Bernays [4] mengatakan bahwa public relations mempunyai 3 arti yakni sebagai 

penerangan kepada masyarakat, ajakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat, dan 

usaha untuk mengintergrasi sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan masyarakat 

dan sebaliknya. 

Peran Public Relations 

Peran public relations dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan. Bernays 

membagi Peran PR dibagi menjadi delapan bagian yaitu, peran sebagai creator yang harus 

memiliki ide- ide atau buah pemikiran yang cemerlang, sebagai conceptor yang mempunyai 

kemampuan menyusun program kehumasan, sebagai mediator yang mampu menyalurkan 

informasi atau pesan, sebagai problem solver yang harus mampu mengatasi setiap masalah, 

sebagai communicator yaitu memiliki hubungan yang terkait secara langsung atau tidak langsung 

dengan media, relationship adalah peran yang dilakukan untuk membangun hubungan baik 

dengan publiknya, back-up management yang bertugas melaksanakan dukungan manajemen 

untuk menunjang kegiatan lain dalam bidang manajemen, serta berperan sebagai good image 

maker yang harus mampu menciptakan citra atau publikasi yang positif. [5] 

Dalam perannya yang keenam diatas dikatakan bahwa PR harus mampu menjaga hubungan 

baik dengan publiknya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai 

lingkungan eksternalnya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan PR untuk masyarakat adalah 

CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab perusahaan. Ishak, Wardhani dkk 

[6] memaparkan pengertian dari CSR. CSR adalah komitmen, kontribusi, cara pengelolaan 

bisnis, dan pengambilan keputusan pada perusahaan yang didasarkan pada akuntabilitas, 

mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, memenuhi tuntutan etis, legal, dan 
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professional. Perusahaan memberikan dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara 

khusus pada masyarakat sekitar. 

Selanjutnya, Dozier dan Broom dalam Rosady Ruslan [7]  juga memberikan penjelasan 

mengenai peranan PR yang dibagi menjadi empat kategori yakni expert prescriber yaitu 

kemampuan yang dapat membantu mencari solusi dalam masalah hubungan dengan publik, 

communication fasilitator yang menjadi mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal 

mendengar apa yang diinginkan publik dari organisasi dan selanjutnya menyampaikan kembali 

kebijakan organisasi kepada publik. Selanjutnya problem solving process fasilitator yang 

membantu pimpinan organisasi dalam hal memberi saran untuk mengambil keputusan jika ada 

persoalan, dan communicator technician yaitu sebagai penyedia layanan teknis komunikasi. 

Silih Agung Wasesa [8] juga menuliskan tentang beberapa peran yang harus dilakukan 

seorang PR yaitu mampu membangun hubungan baik dengan pemerintah, mengembangkan 

komunitas, membangun hubungan baik dengan media, menjalin kontak regular dengan para 

pembentuk opini publik, mengembangkan kepercayaan karyawan internal, dan menjalin 

hubungan baik dengan pemegang saham. 

Pengertian Konsumen 

Siapakah konsumen itu? Perusahaan pemasar terkenal di Amerika L.L. Bean menjawab 

lewat buku Integrated Marketing Communication karya Uyung Sulaksana [9] konsumen adalah 

bagian yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Konsumen tidak bergantung kepada 

perusahaan, tapi perusahaanlah yang bergantung kepada konsumen. Konsumen bukanlah 

gangguan untuk perusahaan, tetapi konsumen adalah tujuan dari perusahaan.  

Karakteristik Konsumen  

Karakteristik konsumen adalah hal yang wajib diketahui pemasar. J Paul Peter dan Jerry 

C Olson [10]  menguraikan tentang karakteristik konsumen. Karakteristik- karakteristik tersebut 

adalah mereka yang suka berpetualang dan mau mengambil resiko (innovators), mereka yang 

dihormati dan sering mempengaruhi mayoritas awal (early adopters), orang- orang yang 

menghindari resiko dan terinci dalam setiap pembelian mereka (late majority), mereka yang 
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skeptis dan berhati- hati terhadap sebuah ide baru, dan mereka yang sangat tradisional dan 

berpaku pada tata nilai mereka sendiri (laggards). 

 

Keputusan Pembelian 

Keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Pilihan alternatif harus 

tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan [11]. Selanjutnya, keputusan pembelian 

adalah membeli merk yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian 

dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain, dan faktor kedua adalah faktor 

situasional yang tidak diharapkan [12] 

Dalam proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen perlu memperhatikan beberapa 

tahap. Tahap- tahap tersebut adalah mengenali kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. [13] 

Dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan suatu barang atau jasa, konsumen 

terkadang tidak memutuskan sendiri tetap juga bisa dipengaruhi oleh pihak- pihak lain dan 

masing- masing pihak memiliki peran. Ada lima peranan dalam unit pengambilan keputusan 

yakni iniator yang merupaka individu yang memiliki inisiatif untuk membeli barang tertentu, 

atau yang mempunyai kebutuhan/ keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk 

melakukan sendiri. Influencer yang merupakan pribadi yang mempengaruhi keputusan baik 

secara sengaja ataupun tidak, decider merupakan individu yang memutuskan apakah akan 

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana. Buyer 

adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya, serta user yakni individu 

yang menggunakan barang/ jasa yang dibelinya. [14] 

Selain peran dari pihak- pihak yang mempengaruhi, perusahaan juga perlu memperhatikan 

beberapa faktor lain selain yang telah disebutkan di atas. Faktor- faktor tersebut adalah AIDA 

(Attention, Interest, Desire, Action). Kotler [15] memberikan penjelasan mengenai AIDA yaitu 

dimulai dari Attention yang merupakan timbulnya perhatian konsumen terhadap suatu usaha 

pemasaran yang dilakukan. Interest adalah tahap munculnya ketertarikan konsumen terhadap 

suatu objek yang dikenalkan melalui usaha pemasaran. Desire merupakan tahap dimana 

timbulnya hasrat serta keinginan konsumen untuk memiliki objek atau produk tersebut. Action 
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adalah sikap yang muncul sebagai tindak lanjut setelah melalui tiga tahap diatas yaitu konsumen 

melakukan pembelian sebagai respon terhadap usaha pemasaran yang dilakukan. 

 

 

4. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan wawancara, 

pengamatan secara langsung dan studi literatur dalam mengumpulkan data. Wawancara adalah 

proses Tanya jawab dengan informan secara langsung agar peneliti bisa memahami lebih dalam 

tentang data yang akan diambil. Sedangkan pengamatan partisipatif adalah peneliti mengamati 

langsung serta melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan ditempat penelitian [16]. Yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini adalah Official manager Sekdiv dan Public Relations PT. 

Telkom Regional Jateng, serta 4 Orang Informan kunci yang adalah konsumen dari produk 

Telkom Speedy yang ada di area Semarang dan Salatiga dengan klasifikasi usia 15- 50 tahun. 

Teknik analisa data akan mengikuti model Miles dan Huberman dalam Sugiyono [17] yakni 

aktivitas dalam analisis data dilakukan secara terus- menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data yang merupakan proses pemilihan data, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan 

cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verivikasi, data display atau penyajian data yang 

menyajikan data- data dilapangan dari hasil wawancara dan obsevasi yang selanjutnya dianalisa, 

serta pengambilan kesimpulan untuk menggambarkan secara utuh dari objek yang diteliti 

berdasarkan pada penggabungan semua data dan informasi. 

5. Hasil dan Pembahasan 

Ketatnya persaingan di dunia Telekomunikaasi saat ini membuat PR PT. Telkom 

khususnya area Jawa Tengah berusaha untuk semakin mengedepankan serta memaksimalkan 

perannya dalam menarik minat konsumen untuk menggunakan produk Speedy. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada Official Manager Sekdiv dan Public Relations PT.Telkom 

Regional Jateng bapak Widyoko, diketahui bahwa peran public relations dalam perusahaan 

khususnya PT.Telkom Regional Jateng merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut karena 

public relations juga melakukan peran- peran yang bisa mempengaruhi publik yang dalam hal ini 
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konsumen maupun calon konsumen untuk menggunakan produk Telkom speedy. Adapun peran- 

peran tersebut antara lain. 

1. Creator & Conceptor 

Peran yang pertama yang dilakukan PR PT. Telkom Regional Jateng yaitu 

menjadi Creator dan Conceptor dalam kegiatan Company visit dan Sponsorship. 

Company visit atau kunjungan perusahaan yang bertujuan untuk memperkenalkan 

Telkom dan Produk- produknya dilaksanakan dengan menerima kunjungan dari 

berbagai macam organisasi atau institusi diantaranya sekolah, kampus, atau institusi- 

institusi perkantoran. Public relations memegang peranan penting dalam kegiatan 

penerimaan kunjungan perusahaan ini. Dalam kegiatan Company Visit, PR berperan 

sebagai creator yakni membuat ide- ide untuk acara tetapi juga bertanggung jawab 

atas sukses dan lancarnya acara penerimaan kunjungan perusahaan. Sebelum kegiatan 

kunjungan perusahaan berlangsung, ada hal yang dilakukan PR terlebih dahulu yakni 

PR melakukan analisis khalayak agar dalam pemberian materi dan konten acara tepat 

sasaran dan pengunjung terpenuhi kebutuhannya dalam berkunjung. Kegiatan yang 

kedua adalah sponsorship. PR berperan sebagai pihak conceptor dalam hal- hal yang 

berkaitan dengan sponsorship, mulai dari menyaring proposal yang masuk dan 

menentukan kegiatan seperti apa yang bisa diterima untuk disponsori, hingga pada 

saat acara dilaksanakan PR juga bertanggung jawab merencanakan hal- hal apa yang 

harus dilakukan, selanjutnya PR tetap membuat rencana- rencana kedepannya untuk 

kegiatan seperti apa yang akan disponsori agar lewat sponsorhip yang diberikan nama 

Telkom akan makin dikenal khalayak luas . Bentuk- bentuk sponsorship yang 

diberikan adalah berupa pemberian fasilitas internet gratis dari Telkom Speedy dalam 

acara balap mobil berskala Internasional, mensponsori cabang olahraga basket yaitu 

dalam acara Speedy NBL, balap sepeda jalan raya terbesar di Indonesia, dan juga 

mensponsori olimpiade mata pelajaran tertentu bagi para pelajar. Salah satu tujuan 

dari Telkom adalah untuk  menjadi perusahaan milik Negara yang peduli terhadap 

pengembangan olahraga di tanah air, serta berkomitmen untuk membangun Indonesia 

yang cerdas. Tujuan itulah yang menjadi acuan bagi Telkom dalam hal ini PR, untuk  

memberikan sponsor dalam kegiatan atau acara tertentu. Sponsorship yang diberikan 
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sebagian besar dalam bidang olahraga dan akademik. Dalam menjalankan perannya 

sebagai creator dan conceptor. 

Membangun Hubungan Baik Dengan Media 

Peran yang ke 2 yang dilakukan public relations PT. Telkom Regional Jateng 

adalah menjadi pihak yang membangun hubungan baik antara perusahaan dan media 

melalui kegiatan Image by Media Retention. Di dalam Image by Media Retention 

juga dibagi dalam beberapa sub-kegiatan, yaitu media Roadshow/ Press Tour. 

Kegiatan yang mengundang para pelaku media untuk ikut ke suatu tempat yang 

sudah direncanakan perusahaan sambil perusahaan memberikan informasi penting 

tentang perusahaan kepada pers seperti kegiatan rutin, ada peresmian kantor cabang, 

ataupun launching produk baru dari perusahaan.  Selain press tour, ada juga media 

gathering dimana semua pelaku media/ pers diundang perusahaan, bisa di kantor 

ataupun di tempat lain untuk melakukan pertemuan sambil makan bersama. 

Selanjutnya ada media visit yang dilaksanakan dengan mengunjungi kantor media 

yang ada untuk saling bertukar pikiran mengenai pemberitaan tentang perusahaan 

ataupun sekedar silaturahmi. Dalam image by media retention ada juga media 

partner yaitu bekerjasama dengan media tertentu untuk mensponsori acara yang akan 

diadakan oleh media tersebut maupun mensponsori acara dari organisasi lain namun 

sponsornya berpasangan dengan salah satu media. Yang terakhir ada media award 

yakni penghargaan bagi media- media yang selama ini dianggap telah berjasa dan 

membantu dalam pemberitaan tentang PT. Telkom regional Jateng. Peran- peran PR 

yang telah dilakukan seperti yang ditulis diatas bisa dikatakan berhasil. Terbukti 

dengan media yang tidak akan merasa keberatan jika setiap hari memuat berita 

positif tentang PT. Telkom. Jika ada berita negatif- pun yang muncul di masyarakat, 

perusahaan bisa bekerjasama dengan media- media ini untuk meminimalisir berita 

negatif tersebut. Dengan begitu nama PT. Telkom Regional jateng ini bisa dikenal 

baik dan positif oleh masyarakat. Semua ini disebabkan karena PR PT. Telkom 

Regional Jateng telah menjalin hubungan baik dengan media, karena salah satu peran 

PR adalah mengadakan pertemuan rutin dengan setiap tingkatan redaktur, membuat 

press conference, kunjungan media, dan pelatihan media agar memahami aktivitas 
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bisnis perusahaan [8], dan semua ini akan berpengaruh pada cara wartawan 

menuliskan beritanya di media.  

2. Communicator 

Peran PR selanjutnya yakni menjadi Communicator dalam 2 kegiatan berikut. 

- News Evaluation 

Dalam News evaluation, PR bertugas untuk mengevaluasi pendapat atau tanggapan 

publik mengenai Telkom. Hal tersebut dilakukan dengan cara setiap hari beberapa 

orang yang ada di divisi corporate communication memeriksa surat kabar yang ada 

kurang lebih 15 surat kabar. Lewat surat kabar tersebut di periksa apakah ada surat 

pembaca dari konsumen yang berisi keluhan atau kritikkan mengenai Telkom, dan 

setelah itu akan langsung ditindaklanjuti jika ada keluhan atau kritikan, dengan 

menghubungi pihak- pihak yang terkait agar masalah cepat terselesaikan, dan nama 

Telkom tidak akan menjadi buruk dimata masyarakat. PR juga memeriksa berita- 

berita tentang Telkom yang dimuat di masing- masing surat kabar, dilihat juga 

seberapa banyak berita tentang Telkom dimuat dalam 1 surat kabar. Hal tersebut 

berfungsi untuk jalinan kerjasama antara Telkom dan surat kabar tersebut di waktu 

yang akan datang. 

- Corporate Release 

Selain News evaluation, ada juga Corporate release. Ketika Telkom membuat suatu 

event apapun yang dirasa perlu untuk diketahui publik, Rilis tentang event atau 

kegiatan- kegiatan Telkom tersebut selalu dikirimkan divisi corporate communication 

kepada beberapa surat kabar yang menjalin kerjasama baik dengan Telkom agar 

berita- berita tentang Telkom selalu dimuat di surat kabar. PR bertugas membuat rilis 

serta bertanggung jawab dengan seluruh isi rilis yang akan dikirimkan ke media. 

Pengiriman rilis kepada media secara rutin dilakukan dengan tujuan agar nama 

Telkom semakin dikenal di mata masyarakat luas dan masyarakat juga bisa 

mengetahui aktivitas, kegiatan maupun inovasi apa yang sedang terjadi di Telkom 

saat ini. 

PR menjadi komunikator untuk menyampaikan pesan- pesan dari perusahaan melalui 

media dan selanjutnya mengevaluasi juga melalui media.  Namun yang menjadi 
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kekurangannya adalah PR PT. Telkom Regional Jateng hanya lebih berfokus kepada 

hubungan dengan media cetak saja. Padahal masih ada media- media lain seperti media 

online yang menggunakan internet yang saat ini sedang banyak diminati masyarakat. 

Menurut Darmastuti Rini [18] Media online (internet) menyediakan fasilitas untuk 

berkomunikasi secara langsung. Jika menggunakan media ini, PR bisa menyampaikan 

pesan- pesan serta informasi- informasi langsung dari perusahaan ataupun organisasi 

tempat mereka berada, tanpa menunggu waktu cetak dan penyebaran seperti koran, 

namun bisa secara langsung dan up to date. 

 

3. Relationship 

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau 

berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Pada perusahaan BUMN yang berbentuk 

perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, 

perusahaan juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada publik, salah satunya 

CSR. CSR diberikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

masyarakat. Pemberian beasiswa tidak terbatas dalam satu bidang saja namun ada 

berbagai macam bidang seperti ekonomi, kesenian, budaya, lingkungan, pendidikan, 

dan olahraga. Aktivitas CSR (Corporate Social Responsibility) di PT.Telkom 

Regional Jateng dilaksanakan dengan mengagendakan terlebih dahulu seluruh 

kegiatan- kegiatan CSR misalnya pemberian beasiswa, penanaman pohon, serta 

pemberian dana bagi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peran PR dalam 

kegiatan CSR adalah untuk menjalin serta menjaga hubungan baik antara perusahaan 

dengan publiknya khususnya publik eksternal. Tujuan dari pemberian CSR ini adalah 

sebagai bentuk kepedulian Telkom kepada lingkungan, pendidikan, dan untuk 

memicu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi masyarakat. Dalam 

kegiatan PKBL, Telkom memberikan pembekalan kewirausahaan serta pemberian 

dana pinjaman bergulir kepada mitra usaha binaan. Untuk kegiatan CSR sendiri, 

ditahun 2014, Telkom Jateng menyediakan dana sebesar Rp. 41,3 miliyar. Setelah 

sudah diagendakan semua maka PR PT.Telkom akan mencari sponsor dari 
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perusahaan atau instansi lain yang mau join atau ikut terlibat dalam kegiatan CSR 

yang akan dilaksanakan. dalam kegiatan CSR, PR beperan untuk membangun 

hubungan yang lebih baik lagi antara perusahaan dengan publiknya khususnya publik 

eksternal sekitar perusahaan, sehingga menimbulkan kesan yang baik juga bagi 

publiknya. CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara 

etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas 

hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat 

luas [19]. Public Relations PT.Telkom Regional Jateng secara terus- menerus 

memberikan tanggung jawab sosialnya yaitu CSR yang bertujuan untuk membangun 

hubungan baik dengan publiknya dalam hal ini publik eksternal, dan sebagai seorang 

PR seseorang harus memiliki kemampuan Relationship. Relationship merupakan 

kemampuan untuk membangun hubungan yang positif antara organisasi/ perusahaan/ 

instansi yang diwakilinya dengan publiknya [5].  

Dari hasil wawancara kepada 30 orang narasumber pengguna produk Telkom Speedy, 

yang didalamnya terdapat 4 orang narasumber kunci (key person) yang berlokasi di kota 

Semarang dan Salatiga, dapat dapat disimpulkan bahwa mereka semua memiliki kebutuhan akan 

internet untuk mendukung kegiatan- kegiatan seperti pekerjaan, kuliah, sekolah ataupun hiburan. 

Ketika mereka merasa mempunyai kebutuhan akan internet maka sebagian besar juga akan 

mencari informasi mengenai penawaran- penawaran dari Telkom Speedy tetapi mereka juga 

membandingkan dengan penawaran internet dari operator lain juga. 

Mereka mengaku jika publikasi melalui berita- berita yang bersifat positif yang 

disebarkan Telkom melalui media massa adalah yang paling membawa pengaruh besar bagi 

mereka, sehingga mereka yakin bahwa produk Telkom adalah produk unggulan, dan mereka 

semakin ingin menggunakan Telkom Speedy. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan 

terus menggunakan Telkom speedy di masa yang akan datang meskipun mereka tetap merasakan 

adanya kendala dalam penggunaan yaitu tidak stabilnya kecepatan internet speedy. 4 orang key 

person yang merasa paling bermasalahpun seperti internet Speedy sering mati dan jika internet 

mati operator dari Speedy lambat penanganannya, juga tetap akan menggunakan speedy di masa 

mendatang. Mereka merasa bahwa melalui informasi- informasi dari media massa yang mereka 

terima, speedy merupakan fasilitas internet tercepat  karena speedy adalah produk dari 

perusahaan telekomunikasi nomor satu di Indonesia dibandingkan dengan internet dari provider 
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lain. Jika produk dari perusahaan telekomunikasi nomor satu saja kecepatan internetnya tidak 

stabil, berarti produk dari provider lain diluar Telkom juga lebih tidak stabil. 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui, peran yang dilakukan 

PR memiliki pengaruh terhadap para informan untuk menggunakan produk Telkom Speedy. PR 

juga secara otomatis menjadi good image maker yaitu Kemampuan menciptakan citra atau 

publikasi yang positif [5]. Karena Sebagian besar mengaku menggunakan Telkom Speedy karena 

memperhatikan berita- berita tentang PT. Telkom Regional Jateng dari media massa khususnya 

berita- berita positif yang ada. Melalui berita- berita positif itulah mereka menaruh perhatian 

lebih terhadap Telkom dan selanjutnya mereka merasa tertarik hingga mereka menggunakan 

Telkom Speedy. Ketika PR melakukan perannya sebagai good image maker, secara otomatis PR 

PT. Telkom regional Jateng juga menjadi Influencer dalam tahap pengambilan keputusan 

konsumen. Influencer adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli baik secara sengaja atau tidak sengaja [12]. Melalui berita- berita positif tentang 

Telkom yang dimuat di media massa, PR membentuk citra positif bagi Telkom. Karena citra 

positif itulah PR bisa mempengaruhi masyarakat hingga memutuskan untuk menggunakan 

produk Telkom Speedy.  

Berdasarkan hasil diatas, penulis juga menemukan bahwa produk Speedy sangat 

bergantung kepada nama perusahaan yakni Telkom. Dengan kata lain, Speedy tidak bisa hidup 

terpisah dengan Telkom. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari 4 orang informan yang 

mengatakan bahwa Speedy adalah produk internet yang sebenarnya memiliki masalah dalam hal 

teknis seperti kecepatan internet yang “putus- putus” dan selalu tidak stabil. Tetapi, banyak yang 

mengaku akan terus menggunakan produk Speedy karena Speedy merupakan produk dari 

perusahaan Telekomunikasi nomor satu di Indonesia, dan para informan banyak melihat/ 

membaca berita- berita yang baik tentang Telkom.  

 

6. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian tentang peran PR PT. Telkom Regional Jateng dalam mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk menggunakan produk Telkom Speedy, dapat disimpulkan 

bahwa dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan produk Telkom 
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Speedy, public relations PT. Telkom Regional Jateng menjalankan 7 peran. Ketujuh 

peran tersebut adalah gabungan dari teori mengenai peran PR dari beberapa ahli yakni 

creator & conceptor, communicator, Relationship, dan good image maker dari Ruslan, 

membangun hubungan dengan media dari Wasesa, serta menjadi influencer yang bisa 

mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk Telkom Speedy dari Dharmmesta 

& Handoko. Saran yang penulis berikan untuk penelitian kedepan adalah, bisa meneliti 

tentang peran yang dilakukan PR dalam mempengaruhi keputusan konsumen, namun 

peran yang dijalankan adalah peran untuk publik internal. Bagaimana upaya PR agar bisa 

mempengaruhi publik internalnya untuk mempengaruhi konsumen yang ada di luar 

perusahaan. 
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