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Perkembangan teknologi informasi yang ditawarkan oleh perusahaan jasa komunikasi yang ada 

ditengah-tengah masyarakat Indonesia misalnya: pejer, PSTN, faximile, internet, telegram dan 

lain-lain, sedemikian pesatnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan sarana jasa komunikasi yang handal. Kebutuhan komunikasi lintas negara peran 

operator sebelumnya dimonopoli oleh PT. Indosat dengan 001. Seiring dengan adanya iklim 

keterbukaan maka PT. Telkom juga menyediakan jasa layanan Sambungan Langsung 

Internasional 007 (SLI 007). Harapan tingginya jumlah pemakai akan terwujud, apabila 

perusahaan dalam hal-hal ini PT Telkom mempunyai kebijaksanaan yang tepat. Kebijakan yang 

dibuat harus mampu menangani promosi dan aktivitas public relations dalam membina hubungan 

baik antar perusahaan dengan pihak masyarakat penggunanya. Promosi merupakan salah satu 

instrumen pemasaran modern yang aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Karena 

merupakan bentuk komunikasi maka keberhasilannya dalam mendukung program pemasaran 

merupakan pencerminan dari keberhasilan komunikasi.  

Perumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah strategi humas dalam mempromosikan 

Sambungan Langsung Internasional 007 dengan meningkatkan pengguna produk (SLI 007). 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui strategi humas dalam mempromosikan 

produk Sambungan Langsung Internasional 007 pada PT. Telkom Kandatel Malang. (2) Untuk 

mengevaluasi variabel-variabel tersebut terhadap jumlah pengguna Sambungan Langsung 

Internasional 007. 

Data yang hendak dikumpulkan adalah tentang strategi humas dalam mempromosikan produk 

SLI 007 pada Telkom Malang. Peneliti mengambil sumber-sumber informasi dan data yang 

menyangkut strategi promosi SLI 007 di Kandatel Kota Malang. Unit analisis data penelitian ini 

adalah: Individu yang terlibat langsung dalam strategi humas mempromosikan fasilitas SLI 007. 

Tekinik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian dalam rangka pengumpulan data, peneliti 

memutuskan untuk menggunakan pengumpulan sebagai berikut: (a) Observasi (b) wawancara (c) 

dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan teknik 

analisa data dengan : (a) Menggunakan teknik trianggulasi antar sumber data, antar teknik 

pengumpulan data dan antar pengumpul data. (b) Pengecekan kebenaran informasi kepada para 

informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian. (c) Mendiskusikan dan 

menyeminarkan dengan teman sesama konsentrasi audio visual, termasuk koreksi dibawah dosen 

pembimbing. Analisa data yang diguakan adalah analisa data domain yakni analisis data untuk 

memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh tentang apa yang tercakup 

di suatu pokok permasalahan yang telah diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sesuai dengan permasalahan yang ada 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa strategi humas dalam mempromosikan 

sambungan langsung internasional, 007 adalah : (a) Dalam konteks hubungan dengan karyawan, 

yaitu dengan cara membina hubungan yang baik antara pihak manajemen dengan para karyawan 

yaitu melalui komunikasi dengan para karyawannya. (b) Dalam konteks hubungan perusahaan 



dalam mempromosikan sambungan langsung internasional 007, yaitu melalui komunikasi secara 

langsung baik formal maupun informal.. 

 


