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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

   Dunia pemasaran operator selular saat ini semakin kompetitif, hal ini 

menuntut perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saing, sehingga 

perusahaan dapat  memenangkan persaingan. Disisi lain konsumen dihadapkan pada 

berbagai macam produk, dengan mutu dan harga yang besaing, sehingga perusahaan 

harus selalu inovatif dalam menciptakan produk yang bermutu, menyediakan layanan, 

dan fasilitas yang memuaskan pelanggan sehingga mampu memenangkan persaingan. 

 Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan menetapkan 

strategi-strategi komunikasi yang berdaya saing. Strategi komunikasi merupakan 

paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen 

komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

(Onong:2009). Salah satu produk yang ditawarkan adalah operator seluler. Saat ini di 

Indonesia terdapat 3 (tiga) operator seluler terbesar yaitu,  Telkomsel,  Indosat,  dan 

XL. 

Telkomsel tercatat menguasai 47% pangsa pasar, disusul Indosat 18%, dan 

XL 15%, sedangkan untuk infrastruktur jaringan, Telkomsel memimpin dengan 

30.000 BTS, disusul XL (18.790 BTS), dan Indosat (17.618 BTS). Berdasarkan 

kinerja tiga operator pada kuartal ketiga, Telkomsel mencatat pendapatan usaha 

sebesar Rp21,04 triliun, Indosat (Rp10,01 triliun), dan XL (Rp9,8 triliun). Sejumlah 
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kalangan memprediksi PT XL Axiata bisa jadi menggusur Indosat dari posisi dua 

nasional operator nirkabel di Indonesia. (http://bataviase.co.id/category/media/bisnis-

indonesia) diakses pada taggal 10 Juni 2010 Pukul 10.45 WIB 

 Persaingan antara operator seluler tersebut selalu mencoba mengungguli satu 

dengan yang lain, menjadikan perusahaan seluler terus meningkatkan pelayanan dan 

fasilitas yang ditawarkan kepada para pelanggannya. PT. XL Axiata, tbk berusaha 

untuk mengungguli pesaingnya dengan menjalankan strategi komunikasi yang 

inovatif dan kompetitif, hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan Marketing 

Award 2009 untuk kategori The Best Innovation in Marketing.  

 Kategori The Best Innovation in Marketing merupakan penghargaan yang 

diserahkan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dalam 

strategi marketing. Dalam menentukan pemenang, dilakukan dengan mengisi 

kuesioner tentang berbagai hal seperti strategi bisnis yang telah dilakukan, fokus 

bisnis, strategi penguasaan pasar, strategi promosi dan sebagainya. 

 Penghargaan The Best Innovation in Marketing 2009 ini merupakan award 

keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2006. Dengan demikian, hingga 

menjelang akhir 2009, operator yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Axiata Group 

Berhad ini telah meraih setidaknya 12 penghargaan di berbagai bidang. 

(http://www.detikinet.com/kanal/328/telecommunication/) diakses pada tanggal 14 

Juni 2010 Pukul 15.35 WIB. 

 Keberhasilan yang diraih PT. XL Axiata dalam memperoleh penghargaan-

penghargaan di atas tidak lepas dari peran divisi Corporate Communications. Divisi 
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Corporate Communications merupakan nama lain dari public relation, yang biasa 

juga disebut kehumasan, tetapi apapun nama dari divisi tersebut, tugas dan fungsinya 

sama dengan tugas dan fungsi public relation yaitu, menciptakan, memelihara dan 

memantau Citra baik perusahaan (Good Corporate image) baik yang berkaitan 

dengan kebijakan perusahaan, produk atau jasa, reputasi maupun personelnya 

(karyawan), selain itu Corporate Communications bertugas untuk menyediakan 

informasi kepada publik perihal kebijakan organisasi, kegiatan, produk, dan 

karyawannya agar dapat memberikan pengetahuan yang maksimal. 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui “STRATEGI CORPORATE COMMUNICATIONS XL UNTUK 

MEMPERTAHANKAN TOP IMAGE PADA PELANGGAN” (Studi  Pada Divisi 

Corporate Communications  PT. XL AXIATA, Tbk Surabaya). 

 
B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dijadikan sebagai 

objek penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Corporate Communications yang 

diterapkan PT. XL Axiata, Tbk Surabaya untuk mempertahankan top image pada 

pelanggan?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Strategi 

Corporate Communications XL yang diterapkan PT. XL Axiata, Tbk Surabaya untuk 

mempertahankan top image pada pelanggan?” 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

D.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah, masukan, 

dan referensi bagi para akademis khususnya komunikasi tentang strategi 

Corporate communications XL untuk meningkatkan top image pada pelanggan. 

Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta 

menambah wawasan pengetahuan dalam pengembangan disiplin ilmu 

komunikasi, khususnya penerapan ilmu Public Relations bagi mahasiwa dan 

peneliti selanjutnya. 

 
D.2. Manfaat Praktis 

Sebagai hasil belajar secara konkrit, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan 

mampu menjadi bahan evaluasi dari beberapa aktifitas-aktifitas kerja yang telah 

dijalankan oleh Divisi Corporate Communications PT. XL Axiata, Tbk 

Surabaya khususnya, yang berkaitan dengan Strategi Corporate 

Communications.  


