
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berkomunikasi merupakan hal dasar yang sudah pasti dilakukan setiap 

manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, karena pada hakikatnya manusia 

memiliki naluri yang hakiki untuk selalu ingin hidup dengan orang lain ataupun 

berkelompok. Kemajuan informasi dan komunikasi yang pesat membuat manusia 

tak lagi memandang jarak, ruang dan waktu untuk berkomunikasi. Berkomunikasi 

merupakan isyarat penyampaian pesan kepada seseorang atau sekelompok orang 

baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media seperti: surat kabar, 

majalah, radio dan televisi.
1
 

Bisa dikatakan bahwa komunikasi merupakan hal terpenting atau vital bagi 

manusia. Tanpa komunikasi manusia bisa dikatakan tersesat dalam belantara 

kehidupan ini. orang yang tidak pernah bekomunikasi bisa dipastikan tersesat, 

karena ia tidak bisa menempatkan dirinya dalam lingkungan sosial. Betapa 

pentingnya komunikasi, terlihat dari semakin inovatifnya perkembangan 

terknologi komunikasi itu sendiri. 

Begitu pula dalam dunia pemasaran, komunikasi juga sangat diperlukan, 

dimana komunikasi pemasaran merupakan sarana dimana perusahaan 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen (secara langsung 

dan tidak langsung) tentang produk dan merk yang dijual. Maka, komunikasi 
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perusahaan mempresentasikan “suara perusahaan” dan merknya serta membangun 

hubungan dengan konsumen.
2
 

Perubahan-perubahan dalam lingkungan pemasaran memberikan desakan 

permintaan akan sales promotion. Pemasaran suatu produk ke calon konsumen 

tidak lepas dari peranan komunikasi personal yang harmonis antara penjual dan 

pembeli, agar diperoleh kesepakatan dan saling pengertian  diantara masing-

masing pihak yang mempunyai kepentingan memenuhi kebutuhannya melalui 

proses penjualan. Oleh karena itu peran komunikator dituntut efektif dan mampu 

mengembangkan kemampuan komunikasinya agar apa yang diharapkan dapat 

berjalan seperti yang diharapkan. Di dalam proses penjualan langsung maka peran 

ini dijalankan oleh seorang sales promotion girl/boy. Namun demikian, mayoritas 

tenaga sales promotion lebih banyak diminati oleh wanita. 

Dalam banyak perusahaan, sales promotion juga diintegrasikan dalam 

strategi total pemasaran seperti personal selling, periklanan, dan publisitas. Salah 

satu bentuk integrasi tersebut adalah dengan munculnya penggunaan SPG sebagai 

salah satu perpaduan dari personal selling dan sales promotion. Melihat fungsinya 

sebagai salah satu bentuk integrasi dari dua jenis promosi maka SPG dituntut 

memiliki karakteristik tertentu yang pada hakikatnya adalah untuk menjalankan 

fungsinya sebagai brand ambassador yaitu menginformasikan, mempersuasi dan 

reminding konsumen sehingga meningkatkan purchase intention yang pada 

akhirnya melakukan purchasing. 
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Terobosan baru untuk menggunakan SPG dalam strategi promosi 

merupakan langkah yang cukup tepat, karena melihat dari beberapa perubahan 

dalam tingkat penjualan produk yang mengalami peningkatan, sehingga profesi 

SPG layak untuk dipertimbangkan sebagai profesi yang tidak bisa dipandang 

sebelah mata.  

Melihat banyaknya perusahaan yang menggunakan dan membutuhkan 

sales promotion sebagai salah satu strategi pemasaran dan peningkatan penjualan 

produknya, hal ini kemudian dilirik menjadi sebuah peluang bisnis yang bagus 

bagi beberapa pihak.  

Dimana perusahaan-perusahaan pada dasarnya sangat membutuhkan 

bantuan pihak lain dalam mengatur hal detail didalam strategi pemasaran 

produknya, untuk itu saat ini sudah banyak bidang usaha dalam bentuk penyedia 

jasa human resource (Agency) yang menawarkan tenaga kerja seperti sales 

promotion, usher , team leader dan lainnya. Agency SPG atau jasa SPG event 

sebagai subkon manpower terhadap perusahaan event organizer atau pihak 

langsung yang menyelenggarakan suatu event atau pameran. Hal ini dikarenakan 

Agency SPG memiliki database dengan skala besar dalam mempermudah 

pengrekrutan, proses screening hingga penempatan lokasi SPG pada suatu event . 

Tugas Agency disini tidak hanya mengawali dalam hal rekruitmen namun juga 

memantau selama proses event yang diselenggarakan berjalan. Mulai 

pendisiplinan kerja, atitut sampai penampilan juga sangat diperhatikan dan diatur 

oleh Agency berdasarkan standar operasional yang diinginkan dan ditetapkan oleh 

perusahaan dalam hal ini sebagai pihak klien. 
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Melihat  bisnis yang dirasa memiliki peluang besar seperti ini, Clay 

sebagai penggagas membentuk sebuah Agency yang dinamakan NEO Agency. 

NEO Agency adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penyedia jasa 

human resource bagi perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja 

seperti model, MC, SPG dan lainnya. NEO sudah berdiri sejak tahun 2015, 

dimana saat ini NEO Agency terus berkembang dan meningkatkan kualitas 

sehingga dapat dipercaya oleh beberapa pihak yang menjadi kliennya selama ini. 

Terlihat dari beberapa perusahaan besar yang pernah sukses bekerja sama dengan 

NEO Agency, seperti PT. Bank Negara Indonesia, Tbk pada tahun 2014, Angkasa 

Pura II pada tahun 2015, POLRI, dan masih ada juga beberapa perusahaan 

asuransi lainnya. 

Berkembangnya usaha yang dijalankan oleh NEO Agency juga bisa dilihat 

dari semakin banyaknya agen yang dibuat dan tersebar di beberapa daerah di 

Indonesia. Tak hanya di Jakarta saja sebagai pusatnya, NEO Agency juga 

membuka agen di Surabaya, Jogjakarta, Medan, Bali, Semarang, Makasar, Bali, 

Pekanbaru, Manado termasuk kota Malang. 

Bisnis penyedia jasa human resources ini bermula saat Clay yang 

berprofesi sebagai fotografer memiliki relasi dan rekanan yang cukup banyak, 

seperti model, sesama fotografer hingga pihak EO penyelenggara event. Dengan 

memiliki  lingkungan pendukung bisnis yang sedang digelutinya tersebut,  Clay 

mudah menemukan dan mengajak relasinya untuk bergabung dan mensukseskan 

bisnis yang sedang dirintisnya. Banyak bertemu dengan beragam orang dari 

bermacam background dan pekerjaan selama menggeluti dunia fotografinya, Clay 

semakin percaya diri dengan bisnis yang diambilnya. Berawal dari teman yang 
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membutuhkan usher untuk event yang sedang dibuatnya, Clay memberikan 

penawaran tersebut ke relasi model yang dikenalnya. Berlanjut ke kesempatan 

berikutnya dengan event – event yang berbeda membuat nama Clay semakin 

dikenal dan dipercaya untuk mensupport beberapa event dalam hal jasa human 

resources . Sering dipercaya di beberapa event yang ada, membuat nama NEO 

Agency semakin dikenal lebih luas lagi, tentunya membuat perkembangan divisi 

yang ada didalam NEO Agency juga bertambah.Bermula pada menyediakan usher 

berlanjut kepada jasa lainnya yang juga berhubungan dengan sumber daya 

manusia. 

Perkembangan NEO Agency tidak hanya  pada jenis jasa yang ditawarkan 

saja,namun juga NEO berkembang dengan membuka agen di beberapa daerah di 

Indonesia. Hal  ini adalah salah satu bentuk upaya dalam melebarkan sayap dan 

menambah jam terbang NEO Agency demi kredibilitas yang lebih baik 

pula.Persaingan dengan bisnis sejenis tidak membuat NEO Agency merasa ragu 

untuk membuka agennya bahkan hingga  di luar pulau Jawa.Berbekal pengalaman 

dan memiliki relasi yang juga  cukup banyak yang tersebar di beberapa wilayah 

Indonesia membuat Clay merasa yakin dan mampu untuk bersaing dengan para 

pesaingnya.Bukti dari kerja keras dan ketenunan yang dilakukan selama ini NEO 

Agency bisa dipercaya dan membuka agen di beberapa daerah.Untuk 

memudahkan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan agen – agen yang 

dimiliki, NEO Agency membuat grup komunikasi melalui media chatting 

WhatsApp dimana anggota dari grup tersebut adalah tim yang dimilki oleh NEO 

Agency.Namun pada beberapa kesempatan pihak klien juga bergabung 
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didalamnya, hal ini tentu saat NEO Agency sedang melakukan kerjasama dengan 

sebuah perusahaan atau klien lainnya. 

Saat ini NEO Agency sedang bekerja sama dengan PT. Dima Indonesia 

terhitung mulai Desember 2016 untuk membantu peningkatan hasil penjualan 

produk. PT. Dima Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki lisensi resmi 

dibawah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. sebagai distributror Nasional Guinness 

di Indonesia.Seperti perusahaan lainnya PT Dima Indonesia juga tentu 

membutuhkan pihak eksternal dalam membantu peningkatan penjualan. Hal ini 

tidak lepas dari fungsi SPG dalam hal membantu penjualan dan memperkenalkan 

produk yang diharapkan bisa meningkatkan grafik penjualan produk. Kerjasama 

yang dilakukan antara PT. Dima Indonesia dengan NEO Agency adalah strategi 

up selling produk, dalam strategi tersebut tentu saja menggunakan tim yang 

dimiliki oleh NEO Agency yaitu Tim Promosi. NEO Agency memiliki divisi 

sendiri yang disebut dengan Tim Promosi untuk jasa human resource dalam 

bidang marketing, diantaranya yang berperan dalam tim promosi tersebut meliputi 

Team leader dan Sales Promotion Girl. Bentuk strategi up selling yang diterapkan 

adalah dengan menyediakan SPG yang ditempatkan di beberapa café atau outlet 

besar, dimana tugas SPG tersebut disetiap masing-masing outlet adalah sama yaitu 

melakukan peningkatan penjualan dengan mengenalkan dan menawarkan produk 

dari PT. Dima Indonesia dengan merk Guinness. Kerja sama yang dilakukan 

bersama PT Dima Indonesia ini serentak dilaksanakan secara bersamaan di 

seluruh agen Neo yang ada di Indonesia, termasuk juga Agen kota Malang. 

Dari uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini 

karena melihat kredibilitas yang dimiliki oleh NEO dengan banyaknya perusahaan 
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besar yang telah bekerjasama di usianya yang masih terhitung baru. Peneliti 

memfokuskan  tujuan penilitian  untuk mengetahui jaringan komunikasi seperti 

apa yang terbentuk dalam Tim Promosi pada NEO agency dalam aktifitas up 

selling produk. Oleh karena itu peneliti mencoba secara deskriptif untuk 

mengetahui bagaimana sebenarnya jaringan komunikasi yang terbentuk dalam 

jaringan tersebut. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Dari uraian diatas, maka ditemukan permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana proses terbentuknya jaringan komunikasi tim promosi pada 

NEO Agency dalam aktifitas up selling produk PT. Dima Indonesia? 

2. Apa saja jaringan komunikasi yang terbentuk pada tim promosi pada NEO 

Agency dalam aktifitas up selling produk PT. Dima Indonesia? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah 

untuk mengetahui proses terbentuknya jaringan komunikasi dan  jaringan 

komunikasi apa saja yang terbentuk pada tim promosi pada NEO Agency dalam 

aktifitas up selling produk. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai jaringan komunikasi antara 
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penyedia jasa human resource dan perusahaan, khususnya untuk aktifitas 

up selling product dengan teknik deskriptif. 

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai jaringan komunikasi dalam kegiatan up selling product untuk 

direkomendasikan kepada khalayak, khususnya pelaku bisnis penyedia 

jasa human resource lainnya. 


