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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang semakin 

cepat membuat persaingan di  dunia bisnis semakin ketat dan kompetitif. Hal ini 

tentu menuntut setiap perusahaan untuk lebih mengembangkan usahanya. Setiap 

perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama yakni dapat terus mempertahankan 

perusahaan dan meningkatkan laba semaksimal mungkin hingga target atau 

tujuan yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. 

Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi investor industri 

khususnya dalam bidang telekomunikasi mengingat bahwa penduduk Indonesia 

saat ini lebih dari 250 juta jiwa dan akan terus berkembang, dengan demikian 

pasar telekomunikasi tidak akan pernah usang. Namun hal ini membuat 

perusahaan yang menyediakan jasa berupa layanan operator untuk mendukung 

kegiatan berkomunikasi akan semakin bermunculan. Disamping itu, persaingan 

antara perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia akan semakin kompetitif 

dan melakukan promosi gencar-gencaran untuk meraih konsumen sebanyak 

mungkin. 

Menurut Swasta (1999: 237), promosi merupakan salah satu aspek yang 

penting dalam manajemen pemasaran, dan sering dikatakan sebagai “proses 

berlanjut”. Ini disebabkan karena promosi dapat menimbulkan rangkaian 

kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Aktivitas promosi sangat mempengaruhi 

penjualan yang dicapai perusahaan. Promosi dapat dilakukan melalui iklan atau 

media relations lainnya. 
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Namun, dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan bisnis suatu 

perusahaan telekomunikasi, tidak hanya cukup dengan sebuah langkah promosi 

saja. Banyak strategi pemasaran yang dapat diambil seperti, mengubah harga 

produk, memodifikasi kampanye iklan, menentukan saluran distribusi, 

meningkatkan pelayanan karyawan, atau bahkan melakukan rebranding. 

Strategi rebranding saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan besar. Salah satu perusahaan telekomunikasi yang melakukan strategi 

rebranding dalam beberapa waktu terakhir ini adalah PT. Indosat Ooredoo. 

Perusahaan yang awalnya memiliki brand Indosat tersebut resmi melakukan 

rebranding pada tanggal 19 November 2015 lalu. Rebranding yang dilakukan 

oleh Indosat Ooredoo ini bertajuk Indonesia Digital Nation. 

Ooredoo sendiri merupakan perusahaan telekomunikasi berbasis di Qatar 

yang saat ini memegang mayoritas saham Indosat. Ooredoo mengakuisisi Indosat 

pada tahun 2008. Saat ini, Ooredoo memiliki 65% saham Indosat, sedangkan 

Indonesia hanya memiliki 14, 29%, dan sisanya dimiliki publik. 

Perubahan brand dari Indosat menjadi Indosat Ooredoo ini juga diikuti 

oleh bergantian nama dari beberapa produknya seperti IM3 menjadi IM3 

Ooredoo, Matrix menjadi Matrix Ooredoo, dan Mentari menjadi Mentari 

Ooredoo. Tidak hanya nama, Indosat Ooredoo juga merubah logonya dengan 

didominasi warna kuning dan merah. 

Sebelumnya, Indosat Ooredoo memberikan layanan 3G kepada para 

pelanggannya, namun setelah melakukan rebranding Indosat Ooredoo hadir 

dengan kualitas jaringan 4G bahkan 4G Plus. Hal ini sangat menarik karena tidak 

ada perbedaan tarif antara layanan 3G dengan 4G Plus Indosat. Selain itu, 
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terhitung dari diresmikannya rebranding Indosat Ooredoo akan memperkenalkan 

layanan-layanan baru setiap dua minggunya dalam 12 bulan. 

Berubahnya nama Indosat menjadi Indosat Ooredoo juga berimbas pada 

perubahan visi dan misi seperti yang ada pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Visi dan Misi Indosat Ooredoo 

Sumber: Dikelola oleh peneliti 

 Indosat Indosat Ooredoo 
Visi Menjadi pilihan utama pelanggan untuk 

seluruh kebutuhan informasi dan 
komunikasi. 

Memperkaya kehidupan manusia 
Indonesia didunia digital, membantu 
untuk mencapai mimpi dan aspirasi. 

Misi - Menyediakan dan 
mengembangkan produk, 
layanan, dan solusi inovatif dan 
bermutu tinggi yang 
menawarkan nilai terbaik bagi 
pelanggan kami. 

- Meningkatkan secara terus 
menerus nilai pemegang saham 

- Mewujudkan kualitas 
kehidupan yang lebih baik bagi 
pemangku kepentingan kami. 
 

- Layanan dan produk yang 
membebaskan. 

- Jaringan data yang unggul 
- Memperlakukan pelanggan 

sebagai sahabat. 
- Transformasi digital 

Disamping itu semua, perkembangan media digital yang semakin canggih 

dan media sosial yang semakin beragam berdampak pada pergeseran kebutuhan 

konsumen akan layanan komunikasi. Di awal kemunculan media digital 

masyarakat sangat bergantung pada layanan SMS dan telepon yang berbayar 

menggunakan pulsa dalam membangun komunikasi jarak jauh. Namun, dengan 

banyaknya media sosial yang saat ini semakin bermunculan seperti WhatsApp, 

BBM, Line, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya membuat masyarakat 

meninggalkan layanan SMS dan telepon. 
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Banyak masyarakat yang lebih memilih media sosial dalam 

berkomunikasi karena lebih murah dibandingkan SMS dan telepon. Media sosial 

dapat digunakan jika memiliki akses internet seperti wifi dan paket data. Untuk 

mendapatkan paket data, kita harus membelinya dengan pulsa. Meskipun begitu, 

penggunaan paket data jauh lebih irit dibandingkan pulsa yang lebih cepat habis. 

Hal ini membuat pengguna media sosial ‘mati gaya’ jika tidak memiliki paket 

data internet. 

Penggunaan media digital dengan paket data inilah yang membuat 

provider jasa telekomunikasi seperti PT. Indosat Ooredoo harus menyesuaikan 

tawaran layanannya kepada konsumen ditengah persaingan yang semakin ketat. 

Setiap provider jasa telekomunikasi memiliki produk paket data yang berbeda-

beda. Keadaan ini juga bisa menjadi salah satu alasan PT. Indosat Ooredoo perlu 

melakukan re-branding untuk beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang 

ada. 

Terdapat berbagai macam pemicu suatu perusahaan melakukan 

rebranding, diantaranya karena perkembangan teknologi (brand atau nama lama 

dianggap sudah ‘usang’ dan tidak lagi relevan), cakupan bisnis terlalu sempit, 

restrukturisasi organisasi, merger dan de-merger, serta kekhawatiran akan 

persepsi negatif pihak eksternal terhadap organisasi dan aktivitasnya (Tjiptono, et 

al. 2012: 255). 

Berawal dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengambil judul “Analisis Strategi Rebranding Indosat Ooredoo”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah “Bagaimana strategi rebranding PT. Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar rumusan masalah, maka penulis menetapkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi rebranding PT. Indosat Tbk 

(Indosat Ooredoo). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membangun ilmu 

pengetahuan dalam bidang komunikasi terutama di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tentang kajian 

strategi rebranding yang digunakan suatu perusahaan dalam menghadapi 

persaingan bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi pihak PT. Indosat Ooredoo khususnya divisi public relations, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

mengevaluasi strategi rebranding yang dilakukan. 

1.4.2.2 Bagi penulis atau peneliti, yakni: 

a. Sebagai sarana menambah pengetahuan teoritis tentang strategi 

rebranding suatu perusahaan. 
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b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis

telah diterima dibangku kuliah.

1.4.2.3 Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pembanding 

untuk melakukan penelitian yang relevan selanjutnya. 


