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ABSTRAKSI 
 
 
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kondisi persaingan bisnis 

yang semakin tinggi, maka dalam mengkomunikasikan produk suatu perusahaan  
dirasa tidak cukup hanya mengandalkan media periklanan sebagai satu-satunya 
tumpuan komunikasi pemasaran perusahaan, melainkan menerapkan konsep  
Integrated Marketing Communication (IMC) atau Komunikasi Pemasaran 
Terpadu.Hal ini dibuktikan dengan Keberhasilan PT Bisi International dalam 
meningkatan pendapatannya periode 2007-2008 sebesar 1419% . Fenomena ini 
menarik peneliti untuk merumuskan sebagai masalah penelitian yaitu Penerapan  
Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu pada produk BISI Jagung Hibrida 16 oleh 
PT.BISI International,Tbk periode Januari – Maret 2008. 

 
 Sebagai Bahan interpetasi peneliti menggunakan beberapa tinjauan pustaka 

meliputi : Definisi dan konsep Pemasaran,marketing mix serta Strategi Komunikasi 
Terpadu (Integrated Marketing Communication). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Kualitatif dengan tipe deskriptif. Dalam memperoleh data peneliti 
melakukan observasi partisipasif, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis 
dilakukan terhadap narasi kualitatif dalam bentuk transkrip hasil wawancara terhadap 
narasumber. Kemudian dianalisis untuk mengamati Penerapan  Konsep Komunikasi 
Pemasaran Terpadu pada produk BISI Jagung Hibrida 16 oleh PT.BISI 
International,Tbk dengan mengacu kepada teori pada tinjauan pustaka.  

 
Dari proses penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa naiknya sales volume 

PT Bisi International,Tbk di tahun 2008 sebesar 1419% didasari adanya penerapan 
kegiatan above the line dan below the line, pengintegrasian elemen marketing mix 
yaitu product,price,place and promotion serta penerapan alat-alat komunikasi utama 
dari promotion mix yaitu advertising, sales promotion, public relations, personal 
selling dan direct marketing sebagai bentuk pengintegrasian fungsi-fungsi IMC 
dalam kegiatan pemasaran PT.BISI International, Tbk. 
 
 
Kata kunci : Komunikasi Pemasaran, IMC  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I . 1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Dalam menghadapi persaingan global setiap perusahaan berlomba-lomba 

untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi persaingan yang ketat, oleh karena itu 

perusahaan harus dapat menciptakan strategi-strategi dalam mengembangkan 

perusahaan dan berusaha supaya produk yang dihasilkan dapat diterima masyarakat. 

Strategi pemasaran merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengenalkan 

serta memasarkan produk kepada masyarakat. Dalam memasarkan produknya, 

perusahaan bertindak secara aktif untuk mencari cara agar konsumen tertarik dengan 

produk yang ditawarkan perusahaan. Pengembangan produk, penetapan harga yang 

kompetitif, perluasan distribusi, hingga kegiatan komunikasi pemasaran perusahaan 

dimaksimalkan oleh perusahaan. Kotler (2000:550) menyatakan bahwa pemasaran 

modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, 

menawarkannya dengan harga yang menarik serta membuatnya mudah dijangkau. 

Perusahaan juga harus berkomunikasi  dengan para stakeholder yang ada dan para 

calon stakeholder potensial mereka, serta dengan masyarakat umum. Pemasaran 

sendiri didefinisikan American Marketing Association dalam Belch (Belch and 

Belch, 2004:7 ) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

Pemasaran diartikan sebagai proses perencanaan dan 
pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi serta distribusi 
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gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
memenuhi tujuan perorangan dan organisasi. (Belch and 
Belch,2004:7 ) 
Paradigma lama dalam komunikasi pemasaran banyak menganggap bahwa 

media iklan menjadi satu-satunya jalan untuk memasarkan sebuah produk. Dalam 

mengkomunikasikan berbagai macam produknya, pada umumnya perusahaan 

menggunakan media iklan tradisional seperti iklan televisi, iklan koran serta majalah, 

iklan radio. Kondisi tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dimana 

wilayah Indonesia yang luas dan tersebarnya target audiens di berbagai pulau. 

Bahkan kepemilikan televisi oleh masyarakat Indonesia yang menurut Hasil TV 

Establishment Survey  yang diselenggarakan oleh AGB AC Nielsen menyatakan 

bahwa hampir 80% penduduk Indonesia memiliki televisi ( Sumber : 

www.agbnielsen.net dikutip tanggal 22 oktober 2008). Namun seiring dengan 

kemajuan teknologi informasi dan kondisi persaingan bisnis yang semakin tinggi, 

maka dirasa tidak cukup hanya mengandalkan media periklanan sebagai satu-satunya 

tumpuan komunikasi pemasaran perusahaan. Selain itu kebutuhan konsumen akan 

komunikasi pemasaran perusahaan yang lebih personal cenderung meningkat.  

Dalam keseharian, sebagai konsumen kita sering dihadapkan pada terpaan 

pesan komunikasi pemasaran yang berada dalam bentuk iklan di televisi, radio, 

majalah, koran, spanduk, baliho, banner, dsb. Beberapa contoh dampak langsung dari 

pertumbuhan media iklan tradisional tersebut adalah meningkatnya anggaran iklan 

dari produk perusahaan. Dengan pertimbangan perusahaan bahwa beriklan di satu 

stasiun televisi saja tidak cukup untuk menjangkau semua target audiens perusahaan 

serta adanya pertimbangan bahwa konsumen selalu mengganti saluran televisi pada 
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saat munculnya commercial break atau jeda iklan. Pada saat pengiklan berlomba-

lomba memperbesar anggaran periklanannya, pada saat ragam produk makin 

menganeka, terjadilah media cultter, dimana media dipenuhi oleh iklan dan terjadi 

ketidaknyamanan yang dirasakan oleh audiensnya. Hal itu didukung dengan adanya 

pertambahan advertising expenditure atau belanja iklan dari tahun 2007 hingga 2008 

mencapai kenaikan sebesar 61,3 % (Media Scene Magazine,2007/2008:44). Kondisi 

tersebut menyebabkan pemasar harus selektif di dalam memilih media iklan yang 

efektif serta efisien di dalam meningkatkan ekuitas merek (brand equity) dan di 

dalam meningkatkan omzet penjualan sebagai hasil dari komunikasi pemasaran yang 

efektif.  

Dalam dunia periklanan, terdapat pembagian dua jenis aktivitas utama iklan 

yang dikenal dengan istilah Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL). ATL 

adalah kegiatan iklan dengan menggunakan media massa seperti televisi, radio, 

koran, majalah, dan billboard untuk  menjangkau target audiens secara luas. 

Sedangkan BTL adalah kegiatan iklan dengan menggunakan media yang lebih 

spesifik di dalam menjangkau kelompok konsumen tertentu seperti melalui 

pembagian brosur, sampling produk, penyelenggaraan event – event tertentu, dsb. 

Dalam realitasnya kegiatan ATL yang terlalu belebihan mampu menimbulkan efek 

yang negatif, karenanya perlu adanya sebuah perencanaan komunikasi pemasaran 

yang sinergis antara kegiatan Above The Line dan Below The Line,dan hal ini 

menciptakan konsep Integrated Marketing Communication (IMC) atau yang dikenal 

dengan istilah dalam bahasa Indonesia adalah Komunikasi Pemasaran Terpadu. 
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Beberapa perspektif tentang IMC atau Komunikasi Pemasaran Terpadu hadir dan 

berkembang seiring dan penelitian studi yang dilakukan oleh para peneliti di bidang 

pemasaran. IMC atau komunikasi pemasaran terpadu dapat didefinisikan sebagai : 

Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC sebagai sebuah konsep 
perencanaan komunikasi pemasaran yang menunjukan nilai tambah dari 
suatu rencana yang komprehensif yang mengevaluasi peran strategis 
dari berbagai macam disiplin komunikasi, seperti general advertising, 
direct response, sales promotion, serta public relation dan 
mengkombinasikan berbagai disiplin ini guna menciptakan dampak 
komunikasi secara jelas, konsisten dan maksimal (Schultz,2003 
disunting 4As dalam Estaswara,2008:49).  

Integrated Marketing Communication (IMC) atau Komunikasi Pemasaran 

Terpadu adalah satu dari sekian proses yang tersedia guna membina hubungan 

dengan konsumen. Apa yang membedakan IMC dengan proses pemasaran yang 

berhubungan dengan konsumen lainnya adalah dasar dari proses tersebut adalah 

komunikasi, yang merupakan jantung dari semua hubungan dalam komunikasi 

pemasaran terpadu, dan juga merupakan proses yang sirkuler.  Dengan komunikasi 

ini, IMC berusaha untuk memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan 

negatif dari suatu brand. Untuk membangun hubungan jangka panjang, IMC juga 

digunakan untuk membangun dan memperkuat brand awareness kepada para 

konsumen ataupun stakeholder lainnya. 

Untuk mengerti IMC, kita harus memahami pengertian dasar dari pemasaran, 

karena fungsi-fungsi IMC sendiri berada dibawah payung pemasaran. Seperti halnya 

pemasaran, IMC sendiri merupakan konsep sekaligus proses. Dalam konsepnya, IMC 

menciptakan customer dan brand equity; sedangkan dalam prosesnya me-manage 
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hubungan jangka panjang dengan customer.Dalam IMC, kita memadukan fungsi-

fungsi pemasaran seperti advertising, personal selling, sales promotion, Public 

relation dan Direct marketing, dsb. 

Perusahaan melihat bahwa pentingnya koordinasi dan integrasi dari berbagai 

elemen promosi dan aktivitas marketing lainnya untuk berkomunikasi dengan para 

pelanggannya. Pentingnya penerapan IMC sangat dipahami oleh para produsen dan 

pemasar di Indonesia. Untuk mendapatkan efek yang besar maka perusahaan 

mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang total dengan menerapkan 

semua aktivitas marketing, tidak hanya sekedar promosi tetapi juga melakukan 

komunikasi dengan para pelanggannya. Pemasar sadar bahwa persepsi konsumen 

terhadap suatu perusahaan ataupun merek produk merupakan sinergi dari seperangkat 

kontak yang konsumen alami dan pesan yang diterima oleh konsumen. Sehingga 

semua elemen pemasaran mulai dari bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, 

distribusi, dan promosi. Hingga bauran promosi yang didalamnya terdiri dari 

advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan direct marketing 

dikoordinasikan dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan strategi komunikasi 

pemasaran yang terpadu.  

Melihat IMC atau komunikasi pemasaran terpadu sebagai sebuah konsep 

pemasaran yang memiliki efek yang positif terhadap dampak penjualan di 

perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti penerapan komunikasi 

pemasaran terpadu dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang menjadi pilihan 

peneliti adalah PT.BISI International,Tbk.  PT.BISI International,Tbk adalah 
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produsen bibit hibrida terbesar di Indonesia. Hadir di Indonesia pada tahun 1983, PT. 

BISI International,Tbk hadir menyemarakkan dunia pertanian dengan menyediakan 

benih sayuran dan buah-buahan terbaik bagi para petani di seluruh Indonesia. Salah 

satu produknya yang memiliki kontribusi pemasukan yang cukup besar pada 

perusahaan dan juga cukup terkenal adalah BISI Jagung Hibrida 16. BISI Jagung 

Hibrida 16, merupakan salah satu produk pertanian yang cukup sukses karena mampu 

mempromosikan produknya melalui media iklan televisi. Apabila kita mengingat 

beberapa saat yang lalu, tepatnya di awal tahun 2008, pada periode Januari hingga 

maret 2008, BISI jagung hibrida 16 menyemarakkan layar prime time televisi dengan 

iklan berslogan Tongbes Tungsar yang diperankan oleh Ronny Dozer. Beberapa ahli 

pun memuji keberanian BISI Jagung Hibrida 16 mempromosikan produknya melalui 

media televisi, seperti berikut : 

”...Keberanian BISI Jagung Hibrida 16 untuk beriklan di televisi bisa 
diartikan sebagai indikasi kesiapan mereka untuk take off di industri 
pertanian. Padahal komoditi agrobisnis tidak beda dengan industri 
mobil ataupun mi instan yang memerlukan program komunikasi 
stimultan untuk mengolah konsumen...”.(Handito Joewono dalam MIX 
marketing xtra edisi november 2008:74) 
 

Menjadi unik bagi peneliti karena BISI Jagung Hibrida 16 mampu bersaing di 

kancah periklanan televisi pada waktu prime time yang juga dipenuhi dengan iklan 

dari produk-produk consumer goods, toiletries, makanan ringan dan lain-lain yang 

merupakan produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. PT.BISI 

International,Tbk hadir, ketika kebutuhan akan jagung semakin meningkat setiap 

tahunnya, seperti yang dijelaskan dalam artikel berikut : 
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“…Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto 
Alimuso Kini dalam kondisi kebutuhan jagung dalam negeri yang 
setiap tahunnya mencapai 1,4 juta ton, namun yang bisa dipenuhi dari 
produksi nasional hanya 60 persen, sementara 40 persennya dari 
impor. Dengan demikian, pasar komoditas jagung di Indonesia masih 
sangat potensial, terlebih kebutuhan nasional diperkirakan akan terus 
meningkat mengatakan, prioritas utama pemerintah untuk komoditas 
jagung sekarang ini adalah memperluas pemasaran produksi jagung 
petani…” . (Sumber: www.depkominfo.go.id, 21 Mei 2007 dikutip 
tanggal 10 Oktober 2008).  
 

Karenanya benih jagung yang bermutu dibutuhkan oleh para petani untuk 

mendapatkan benih jagung yang berkualitas. Untuk itulah BISI Jagung Hibrida 16 

hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan kelebihannya yang mampu 

berpotensi menghasilkan 13, 4 ton pipil jagung per hektar serta sesuai dengan 

slogannya yaitu memiliki Tongkol besar hingga 16-18 baris pipil. Kontribusi 

penjualan BISI Jagung Hibrida 16 terhadap PT.BISI International,Tbk pun cukup 

tinggi, Pada akhir tahun 2007, PT.BISI International,Tbk telah mendapatkan laba 

bersih sebesar 120 milyar dan 40%dari laba tersebut dikontribusi oleh penjualan 

produk BISI jagung hibrida-16. Dan pada awal tahun ini PT.BISI International,Tbk 

sudah menaikkan targetnya hingga 83% untuk penjualan berikutnya. PT. BISI 

international sendiri telah melampau target produksi dan target penjualan pada 

periode 2008 sendiri, khususnya pada periode Januari-Maret 2008. Sebuah data tabel 

sales volume BISI Jagung Hibrida 16 juga telah membuktikan pada periode Januari 

hingga maret 2008, perusahaan mendapatkan pemasukan yang tinggi dan stabil, 

hingga dari data tersebut didapatkan peningkatan presentase penjualan hingga 1.419 

% dibandingkan dengan tingkat penjualannya di tahun 2007. 
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BISI 16 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
Order 891.405 1,670,843 1,483,288 2,828,351 3,216,836 1,989,603 351.765 35.008 5,415,225 23.160 70.647 - 17,976,131
Delivery 702,665 637,483 542,588 458,351 486,816 755,088 62,115 34,988 844,665 21,74 34,947 - 4,581,446

Sales volume in year 2007 (Jan-Nov) 301,61
Growth (%) 1,419

Tabel 1.1 

Perbandingan Sales Volume BISI Jagung Hibrida 16 Tahun 2007& 2008 

 

 
 
 
 
 
Sumber : Confidential data PT.BISI International,Tbk 2008)  
 
Dari tabel sales volume BISI Jagung Hibrida 16, menunjukkan kontribusi 

pemasukan yang cukup besar bagi PT.BISI International,Tbk. Sales volume yang 

stabil ditunjukkan pada periode Januari hingga Maret 2008. Dan mampu mengalami 

kenaikan melebihi 1000 % dalam jangka satu tahun. Karena hasil penjualannya yang 

cukup tinggi, dalam industri pertanian, khususnya produsen benih jagung hibrida, 

PT.BISI International,Tbk dengan produknya BISI Jagung Hibrida 16 mampu 

menjadi market leader di antara perusahaan sejenis baik dalam area nasional ataupun 

internasional. Dalam tabel berikut, terlihat market share PT. BISI international dalam 

industri pertanian khususnya sebagai produsen benih Jagung hibrida : 
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 Tabel 1.2 

Market Share Benih Jagung Hibrida di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Confidential Data PT.BISI International,Tbk 2007) 

Monsantho dan Pioneer juga adalah perusahaan produsen benih sayuran dan 

buah-buahan hibrida, namun dalam hal ini mereka lebih banyak bergerak di benih 

jagung hibrida, sama seperti PT.BISI International,Tbk. Bedanya, Monsantho dan 

Pioneer adalah perusahaan penanaman modal asing, keduanya berasal dari Negara 

Amerika, dan memiliki produk dengan kualitas premium. Namun dengan segala 

upaya dan kelebihan serta tehnik pemasaran yang diaplikasikan PT.BISI 

International,Tbk dalam promosi BISI jagung Hibrida 16, mampu memberikan 

sebuah nilai tambah, yang membuat PT.BISI International,Tbk memimpin pasar 

dalam kategori perusahaan penghasil benih jagung hibrida. Tidak hanya itu 
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keberhasilannya dalam industri pertanian baik dari segi perusahaan maupun dari segi 

produk telah diakui pemerintah, dengan pemberian beberapa penghargaan kepada 

PT.BISI International,Tbk selaku produsen benih jagung hibrida : 

 

Gambar 1.1 

Piagam penghargaan Satya Lencana Wira Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

(Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008)  
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Gambar 1.2 
Piagam Penghargaan dalam Pengembangan Jagung Hibrida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008)  
 

Gambar 1.3 

Sertifikat sebagai agreditasi produsen benih yang bermutu. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

(Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 
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Beberapa penghargaan diatas diantaranya penghargaan lencana wira karya 

yang dipersembahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi PT.BISI 

International,Tbk, juga penghargaan sebagai lembaga yang berprestasi dalam 

pengembangan benih jagung hibrida yang diserahkan oleh Menteri Pertanian 

Indonesia,  serta penyerahan sertifikasi agreditasi produsen benih yang bermutu dari 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebuah pembuktian 

terhadap publik bahwa PT. BISI International merupakan perusahaan yang memiliki 

kredibilitas tinggi di industri pertanian, didukung pula dengan kelebihan dari varietas 

BISI Jagung Hibrida 16 sendiri. Namun keberhasilan keduanya tidak luput dari 

proses komunikasi pemasaran sehingga mampu mendapatkan penjualan yang tinggi 

serta adanya brand awareness yang cukup baik tentang PT.BISI International,Tbk 

dan BISI Jagung Hibrida 16. Adanya sinergi di beberapa lini komunikasi pemasaran 

menjadi salah satu kunci keberhasilan PT. BISI international khususnya dalam 

memasarkan produk BISI Jagung Hibrida 16, menjadikan peneliti tertarik untuk 

melihat adanya penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam promosi BISI 

Jagung Hibrida 16 di PT.BISI International,Tbk. 
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I. 2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas , maka Perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana Penerapan Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu pada produk 

BISI Jagung Hibrida 16 oleh PT.BISI International,Tbk periode Januari – Maret 2008 

? 

 

I. 3. TUJUAN PENELITIAN  

Untuk Mengetahui Penerapan Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu pada 

produk BISI Jagung Hibrida 16 di PT.BISI International,Tbk  periode Januari – Maret 

2008. 

 

I. 4. MANFAAT PENELITIAN  

I.4.1    Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu analisis tentang Penerapan  

Komunikasi Pemasaran Terpadu pada produk BISI Jagung Hibrida 16 di PT.BISI 

International,Tbk periode Januari – Maret 2008. 

 

I.4.2 Manfaat Akademis 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori komunikasi pemasaran dan 

ilmu pengetahuan yang selama ini di dapat dari universitas pada dunia kerja nyata, 
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sekaligus di harapkan dapat menjadi salah satu konstribusi literatur bagi penelitian 

karya ilmiah yang akan datang. 

 

I . 5 TINJAUAN PUSTAKA 

1.5.1  Definisi Pemasaran 

Marketing atau Pemasaran telah dianggap tidak hanya sebatas pada sebuah 

bagian fungsional perusahaan saja, lebih jauh, pemasaran dianggap telah menjadi 

suatu aspek yang melandasi seluruh kegiatan perusahaan. Pemasaran bertanggung 

jawab dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan kepuasan 

pelanggan.  

Pemasaran didefinisikan sebagai sebuah proses sosial dimana 
individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan dapat secara bebas 
menukarkan nilai barang dan jasa dengan lainnya. (Kotler;2000:8)  
 

Dari sisi lainnya American Marketing Association dalam Belch (Belch and 

Belch, 2004:7 ) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

Pemasaran diartikan sebagai proses perencanaan dan 
pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi serta distribusi 
gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
memenuhi tujuan perorangan dan organisasi. (Belch and 
Belch,2004:7 ) 
 
Pertukaran dalam definisi pemasaran menurut penjabaran diatas merupakan 

konsep sentral dalam pemasaran. Dalam pertukaran yang terjadi, harus terdapat dua 

atau lebih pihak dimana masing-masing memiliki nilai yang dipertukarkan, keinginan 

dan kemampuan untuk memberikan sesuatu, dan jalan untuk berkomunikasi dengan 
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pihak lain, periklanan dan promosi memainkan peranan yang sangat penting dalam 

proses pertukaran dengan memberikan informasi pada konsumen perusahaan 

mengenai produk atau jasa dan meyakinkan mereka akan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen (Belch and Belch, 2004:7). 

Pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai proses 
menciptakan dan menyediakan apa yang konsumen  ingin sebagai 
penukar sesuatu  yang akan mereka berikan. (Duncan, 2002:11) 

 
 
 

1.5.1.1 Konsep pemasaran  

Konsep pemasaran merupakan kunci untuk mencapai tujuan 
organisasi, yaitu perusahaan menjadi lebih efektif dari pada pesaing 
dalam menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai 
pelanggan (costumer value) pada sasaran yang telah ditentukan 
(Kotler, 2000:19) 
  

Perubahan teknologi, era globalisasi, perubahan-perubahan perekonomian, 

perubahan kultural, dan lingkungan pemasaran telah menyebabkan terjadinya 

perubahan yang signifikan dalam pasar. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk 

diperhatikan seorang pemasar dalam masa-masa yang cepat berubah seperti saat ini : 

1. Membangun dan mengelola hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. 

Pemasar harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola hubungan yang 

menguntungkan. Mereka harus mampu menarik pelanggan yang berharga, 

menjaganya, dan menambah lagi jumlahnya dengan memberikan value yang 

superior dan memberikan kepuasan dan secara efektif mengelola hubungan 

pelanggan tersebut dengan perusahaan.  
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2. Membangun dan mengelola merek yang kuat. Merek yang memiliki ekuitas 

merek yang kuat merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun hubungan 

yang menguntungkan dengan pelanggan. Perusahaan harus dapat membangun 

positioning yang baik terhadap merek perusahaan. 

3. Mengadaptasi teknologi-teknologi pemasaran yang baru dalam era digital saat ini. 

Alat-alat digital yang baru dan pengembangan pemasaran berteknologi tinggi, 

seperti penggunaan internet, memiliki pengaruh yang penting bagi pembeli dan 

pemasar yang melayani mereka. Perusahaan harus mengetahui bagaimana 

memaksimalkan alat-alat teknologi modern tersebut dalam proses memberikan 

informasi dan berkomunikasi untuk tetap menjaga hubungan secara lebih efektif 

dengan pelanggan dan mitra pemasarannya dalam era serba digital saat ini. 

4. Pemasaran memiliki tanggung jawab sosial terhadap seluruh dunia. 

Pengembangan teknologi telah membuat dunia semakin sempit. Pemasar harus 

memasarkan produk-produknya secara global dan dengan tetap memiliki rasa 

tanggung jawab sosial. 

 

1.5.2  Komunikasi Pemasaran (Marketing Communications)  

1.5.2.1 Definisi Komunikasi Pemasaran dari beberapa perspektif. 

Komunikasi pemasaran adalah istilah kolektif untuk semua 
fungsi komunikasi digunakan di (dalam) pemasaran suatu produk. 
Tanpa adanya komunikasi pemasaran, konsumen tidak akan 
bertindak apa-apa, karena tidak ada informasi yang masuk, dan 
kemudian akan dilanjutkan dalam perilaku pembelian atau tidak. 
(Duncan,2002:15) 
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 Hermawan Kertajaya selaku ahli pemasaran di Indonesia, juga 

mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai : 

Proses dan konsep manajemen pesan untuk menyelaraskan 
persepsi tentang nilai merek melalui interaksi dengan semua 
significant audience perusahaan dalam jangka panjang dengan 
mengkoordinasikan secara sinergis semua elemen komunikasi guna 
mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja bisnis dan pemasaran 
dalam mencapai tujuannya (Estaswara, 2008: 217).  

 
Komunikasi pemasaran menyediakan pengertian yang mana organisasi dan 

merek diperkenalkan kepada khalayak mereka dengan tujuan untuk merangsang suatu 

situasi yang mendorong ke arah suatu rangkaian pembelian.  

komunikasi pemasaran Sebagai sebuah proses menampilkan 
rangkaian stimuli yang terpadu pada suatu pasar dengan tujuan untuk 
membangkitkan respon pada pasar dalam sebuah market yang telah 
ditetapkan dan menentukan saluran untuk menerima, 
menginterpretasikan, dan bertindak sesuai dengan pesan dari pasar 
dengan tujuan untuk memodifikasi pesan dari perusahaan dan 
mencoba untuk mengidentifikasi peluang komunikasi yang baru. 
(Delozier’s :1976) 

 

1.5.2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

mendefinisikan bauran pemasaran sebagai seperangkat alat-
alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 
pemasaran dalam pasar sasaran. Kotler (2000:15) 
 
McCarthy (1996) dalam Kotler (2000:15) mengklasifikasikan alat-alat 

pemasaran tersebut kedalam empat kelompok yang dikenal sebagai empat P 

pemasaran, ( Product, Price, Place and Promotion), seperti pada gambar 1.1 di 

bawah. Tugas paling dasar dari seorang pemasar adalah mengkombinasikan empat 

elemen-elemen bauran pemasaran diatas dalam program pemasaran untuk 

memfasilitasi pertukaran dengan konsumen dalam pasar : 
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Product : 

Product 
variety 

Quality 

Design 

Features 

Brand name 

Packaging 

Size 

Services 

Warranty 

 

Place: 

Channels 

Coverage 

Assortmen
ts 

Locations 

Inventory 

 

Price : 

List Price 

Discounts 

Allowances 

Payment 
period 

Promotion: 

Sales 
promotion 

Advertising 

Sales force 

Public 
relation 

 
 

 

Target 

Market 

Marketing 

mix 

 Gambar 1.4 (Marketing Mix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber: McCarthy (1996) dalam Kotler. 2000. Marketing Management. International Edition. New 
Jersey:Prentice Hall, Inc. Hal.154Ps, Product, Place, Price, Promotion 
 
1. Product 

Produk adalah barang, jasa, layanan atau atau gagasan yang diproduksi atau 

yang disajikan oleh organisasi. Produk bukanlah sebuah komponen fisik, namun 

didalamnya juga terkandung kombinasi antara elemen fisik dan elemen pelayanan 

atau servis. Sebuah produk merepresentasikan hal-hal potensial yang dapat 

memuaskan kebutuhan conscious dan subconscious dari konsumen. Karakteristik 

fisik dari produk yang dapat berupa ukuran, warna, rasa, bentuk menjadi hal-hal yang 

dapat ditawarkan kepada para calon konsumen. (The American Marketing 

Association dalam Duncan 2002:11) 
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2. Price 

Dalam bauran pemasaran, harga memberikan kontribusi yang cukup penting 

untuk menentukan nilai. Disinilah fungsi dari komunikasi pemasran dijalankan, yaitu 

untuk menginformasikan kepada konsumen dan calon konsumen tentang harga dari 

sebuah penawaran. Strategi dalam menentukan harga dapat direfleksikan dalam 

sebuah bentuk komunikasi yang diolah oleh organisasi. Kemungkinan penerimaan 

sebuah harga tergantung oleh banyak factor, diantaranya target audience, derajat 

keterlibatan para konsumen atau calon konsumen, tehnik penawaran dan pentingnya 

harga itu sendiri menentukan penerimaan harga oleh khalayak 

3. Place 

Bagi komunikasi pemasaran, adalah hal yang cukup penting untuk 

mempertimbangkan sistem distribusi pada produk dan bagaimana menempatkan serta 

meraih para konsumen serta calon konsumen yang potensial. Tehnik-tehnik dalam 

place ini berarti cukup luas, dimana didalamnya terkait channel,coverage, lokasi atau 

bahkan distribusi dari satu tempat ke tempat yang dituju. 

4. Promotions 

Promosi merupakan salah satu cakupan bauran pemasaran yang penting dalam 

memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan juga sebagai suatu cara 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dihasilkan 

sebuah perusahaan. Promosi juga berarti aktivitas yang mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk sasaran untuk membelinya. Oleh karena itu, 

perusahaan selalu membangun komunikasi sebaik mungkin kepada konsumennya dan 
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calon konsumennya melalui promosi. Penerapan kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan meliputi Advertising (periklanan), Sales Promotion (promosi 

penjualan), Personal Selling (penjualan personal), Publicity (publisitas), Public 

Relation.  

Promosi juga menentukan keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun 

berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak 

yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka tidak akan pernah membelinya. 

Pentingnya promosi bisa digambarkan sebagai salah satu kekuatan perusahaan. 

Promosi lebih mempengaruhi perilaku dibandingkan dengan sikap. Pembelian segera 

adalah tujuan dari promosi. Karena itu lebih baik merencanakan suatu promosi untuk 

target pelanggan sehubungan dengan prilaku umum.Sasaran dari suatu promosi 

tergantung pada perilaku umum target konsumen. 

 

1.5.3  Peran Komunikasi dalam Pemasaran 

Ilmu Komunikasi adalah sebuah usaha yang sistematis untuk 
memformulasikan secara tepat mengenai prinsip-prinsip 
penyebarluasan informasi serta pembentukan opini dan sikap. (Carl 
I. Hovland,1953) 

 
Cara yang baik dalam menjelaskan komunikasi menurut Harold Lasswell 

adalah dengan menjawab pertanyaan berikut : Who?, says what ?, in which Channel? 

to Whom?, with What effect? yang didalam Komunikasi terdapat lima unsur utama 

diantaranya komunikator, pesan, media, komunikan dan efek (Estaswara; 2008:255). 

Sebelum mendalami tentang elemen-elemen komunikasi dalam pemasaran, ada 

baiknya bila kita mencermati peran komunikasi dalam pemasaran. Dalam Sistem 
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Industri 
(kumpulan 

penjual) 

Pasar 
(kumpulan 
pembeli) 

 

Komunikasi 

 

 

Informasi 

Barang/ 

 Uang 

pemasaran, komunikasi pun berperan penting untuk menciptakan pengertian, 

menyebarluaskan informasi, serta sebuah cara yang sistematis untuk menukarkan 

pesan dalam kegiatan pemasaran seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

 
Tabel 1.3 

Sistem Pemasaran Sederhana 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler, Phillip. 2000, Marketing Management, 1st International 

edition, Prentice Hall, Inc, Hal 9) 

Hal penting yang harus diperhatikan dan dipelajari oleh produsen ataupun 

pemasar di dalam proses komunikasi pemasaran adalah proses terciptanya sebuah 

komunikasi. Dengan pemahaman mendasar dan awal tersebut, maka pemasar dapat 

menyusun konsep komunikasi pemasaran dengan baik. Menurut Kotler (2000:550), 

untuk berkomunikasi secara efektif, seorang pemasar perlu untuk memahami elemen-

elemen mendasar mengenai komunikasi efektif. Dua dari elemen tersebut adalah 
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pemain utama dalam komunikasi, yaitu pengirim (sender) dan penerima (receiver). 

Dua lainnya merupakan alat komunikasi utama, yaitu pesan (message) dan media. 

Empat elemen yang lain adalah fungsi utama komunikasi, yaitu penyandian 

(encoding), pengartian (decoding), tanggapan (response) dan umpan balik (feedback). 

Elemen terakhir adalah gangguan (noise) terhadap suatu sistem komunikasi. 

Tabel 1.4 Macromodel of Communication Model 

ELEMENTS IN THE COMMUNICATION PROCESS 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Kotler, Phillip. 2000, Marketing Management, International edition, 

Prentice Hall, Inc, Hal 551) 

Keterangan bagan: 

1. Pengirim (Sender) adalah pihak yang berperan di dalam menyampaikan pesan 

kepada pihak lain. Atau sumber pesan (source), yaitu pihak yang 

mengirimkan pesan kepada pihak lain. Sumber pesan bisa berupa individu 

(seperti salesperson atau spokeperson yang disewa, seperti selebritis yang 

 

 

 

 

Sender Encoding 
Message 

Noise 

Feedback Respons

 

Decoding Receiver 
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ditampilkan dalam periklanan perusahaan), atau bukan individu (seperti 

perusahaan atau organisasi itu sendiri) 

2.   Penyandian (Encoding) adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk – 

bentuk simbolis.Proses komunikasi dimulai ketika sumber pesan memilih kata 

– kata, simbol – simbol, gambar – gambar, untuk mencerminkan pesan yang 

akan disampaikan pada penerima pesan. Tugas pengirim pesan adalah 

menyandikan pesan dengan cara tertentu agar pesan yang disampaikan dapat 

dimengerti oleh penerima pesan. 

3. Pesan (Message) adalah pesan yang hendak disampaikan atau dikirim. Pesan 

dapat berupa sesuatu yang verbal ataupun non verbal, tertulis atau tidak 

tertulis, atau bahkan simbolis, untuk dapat mengerti secara lebih baik arti 

simbolis yang disampaikan dalam komunikasi dan periklanan, peneliti 

pemasaran telah mulai memusatkan perhatian pada semiotics. Semiotics 

merupakan hal yang penting dalam komunikasi karena produk dan merek 

memproleh arti dari bagaimana produk dan merek tersebut diiklankan dan 

konsumen menggunakan produk dan merek tersebut untuk mengekspresikan 

identitas sosial mereka (Belch dan belch,2004:142). Bahkan Solomon (2001) 

dalam Belch dan Belch (2004:142) mengemukakan sebuah perspektif tentang 

semiotics. Dari perspektif semiotics, setiap pesan pemasaran memiliki tiga 

komponen, yaitu sebuah objek, sebuah tanda atau simbol dan sebuah 

interpretand. Objek adalah sebuah produk yang menjadi fokus dari pesan 

tersebut (contoh: rokok marlboro). Sebuah tanda (sign), adalah sebuah 
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gambaran sensorik yang terepresentasi dari arti didalam objek tersebut ( koboi 

marlboro). Dan interpretant adalah arti didalamnya (individualistis, seorang 

Amerika) 

4. Media adalah saluran komunikasi yang digunakan dalam penyampaian pesan 

sebelum sampai dari pengirim ke penerima. Pada tingkatan yang paling luas, 

saluran komunikasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu :personal dan non personal. 

Saluran komunikasi personal merupakan saluran dimana kontak dengan 

individu atau kelompok dilakukan secara interpersonal (face to face). Penjual 

langsung sebagai saluran komunikasi personal menyampaikan secara 

langsung pesan penjualan kepada pembeli atau pelanggan potensial. Menurut 

Belch dan Belch (2004:143), saluran komunikasi sosial, seperti teman, 

tetangga, rekanan, mitra kerja, atau anggota keluarga juga termasuk dalam 

saluran komunikasi personal. Mereka seringkali mencerminkan komunikasi 

word of mouth, dimana merupakan sumber informasi bagi konsumen yang 

kuat (Smith dan Vogt :1995 dalam Belch dan Belch :2004:143). Saluran 

komunikasi non personal adalah saluran komunikasi dimana penyampaian 

pesan tidak melalui kontak antar pengirim dan penerima pesan. Saluran 

komunikasi non-personal biasanya menggunakan media massa atau 

komunikasi massal, seperti : koran, majalah, email, radio, televisi dan 

sebagainya. 

5. Decoding adalah proses dimana penerima pesan menerima dan 

mengintrepretasikan pesan yang diterima. Proses ini dapat dipengaruhi oleh 
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kerangka acuan atau pengalaman penerima pesan, dimana mengacu pada 

pengalaman, persepsi, sikap, nilai-nilai yang dibawa penerima pesan saat 

penerimaan pesan. 

6. Receiver adalah pihak yang berperan sebagai penerima pesan yang dikirimkan 

oleh pihak lain. Secara umum, penerima pesan adalah individu dalam pasar 

sasaran atau audiens yang membaca, mendengar, dan/atau, melihat pesan dari 

pemasar dan mengartikan pesan tersebut. Menurut Belch dan Belch 

(2004:143), komunikasi yang efektif akan terjadi apabila terdapat common 

ground (kesepahaman) antara dua belah pihak. Semakin banyak pengetahuan 

yang dimiliki pengirim pesan, semakin baik pengirim pesan dapat mengerti 

kebutuhan penerima pesan, berempati dengan mereka, dan komunikasi yang 

efektif akan dapat dilakukan dengan baik. 

7. Response adalah reaksi yang timbul dari pihak penerima pesan setelah 

menerima sebuah pesan. Tanggapan penerima pesan sangat beragam, mulai 

dari nonobservable (yang tidak dapat diamati), seperti menyimpan informasi 

didalam ingatannya, hingga melakukan tindakan dengan segera saat menerima 

pesan. 

8. Feedback adalah bagian dari response pihak receiver yang disampaikan 

kepada sender. 

9. Noise adalah gangguan yang timbul dalam proses komunikasi. Dalam proses 

komunikasi, noise terkadang datang tidak terduga yang mengakibatkan 
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penerima memperoleh pesan yang berbeda dari yang disampaikan oleh 

pengirim. 

Model komunikasi diatas menunjukkan beberapa faktor kunci dalam 

komunikasi pemasaran yang baik. Pengirim pesan harus mengetahui audiens mana 

yang ingin dijangkau dan tanggapa seperti apa yang diinginkan. Pengirim pesan juga 

harus mengirimkan pesan melalui media yang menjangkau audiens dan mampu 

membangun saluran umpan balik (feedback) sehingga pengirim pesan dapat menilai 

tanggapan audiens terhadap pesan yang disampaikan.  

1.5.4 Strategi Komunikasi Terpadu (Integrated Marketing Communication) 

Pengintegrasian dan koordinasi dari semua alat,penempatan, 
dan sumber komunikasi pemasaran, di dalam suatu perusahaan ke 
dalam suatu program yang luas dengan memaksimalkan dampak 
pada konsumen dan pemakai akhir lainnya dengan  biaya minimal. 
Clow and Baack (2004:9) 

 
American Association of advertising dalam (Kotler,2000:569) juga 

mendefinisikan komunikasi pemasaran terpadu sebagai konsep perencanaan 

komunikasi pemasaran yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin 

komunikasi dan mengkombinasikannya untuk menghasilkan kejelasan, konsistensi 

dan komunikasi yang berdampak maksimal melalui integrasi yang tidak terpisahkan 

satu sama lain. 

Definisi IMC dalam berbagai perspektif juga dikemukakan oleh sang pelopor 

IMC Schultz (1998) dalam Estaswara sebagai  sebuah konsep perencanaan 

komunikasi pemasaran yang menunjukan nilai tambah dari suatu rencana yang 

komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai macam disiplin 
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komunikasi, seperti general advertising, direct response, sales promotion, serta public 

relation dan mengkombinasikan berbagai disiplin ini guna menciptakan dampak 

komunikasi secara jelas, konsisten dan maksimal (Schultz, 2003 oleh 4As dalam 

Estaswara,2008:49).  

Inti penting dari pengertian komunikasi pemasaran terpadu diatas adalah 

konsumen tidak lagi melihat alat –alat komunikasi pemasaran, seperti periklanan, 

hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan lain-lain sebagai komponen terpisah 

satu sama lain  dalam menyampaikan pesan yang ingin disamapaikan perusahaan, 

tetapi secara terintegrasi atau terpadu, dimana masing-masing alat komunikasi 

tersebut saling mendukung. 

Strategi komunikasi terpadu sendiri tidak lagi dipandang sebagai sebuah 

konsep, namun dalam perkembangannya setelah melalui beberapa studi dari para 

ilmuwan di bidang Strategi Komunikasi Terpadu, IMC atau Strategi Komunikasi 

Terpadu dianggap sebagai sebuah proses dalam kinerja organisasi. Apabila berbicara 

tentang strategi komunikasi terpadu sebagai komunikasi yang seharusnya terintegrasi 

dalam fungsinya untuk menyelaraskan perusahaan, maka strategi komunikasi terpadu 

didefinisikan oleh Estaswara dalam Think IMC! Sebagai : 

Proses dan konsep manajemen pesan untuk menyelaraskan 
persepsi tentang nilai merek melalui interaksi dengan semua 
significant audience perusahaan dalam jangka panjang dengan 
mengkoordinasikan secara sinergis semua elemen komunikasi guna 
mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja bisnis dan pemasaran 
dalam tujuan bisnisnya (Estaswara ,2008:225) 
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Sebagai bagian dari komunikasi pemasaran terpadu, bauran promosi adalah 

salah satu alat dari komunikasi pemasaran terpadu sebagai pendukung atas 

keberhasilannya. Masing-masing unsur  dari bauran promosi dipandang sebagai suatu 

alat komunikasi pemasaran terpadu yang memainkan suatu peran yang cukup 

signifikan dalam program strategi komunikasi terpadu, diantaranya : 

1.5.4.1 Periklanan (Advertising) 

Periklanan digambarkan sebagai manapun format komunikasi nonpersonal 

yang dibayar ,tentang suatu organisasi, produk, gagasan atau layanan oleh suatu 

sponsor tertentu (Fill;1995:16). Periklanan merupakan alat komunikasi klasik yang 

digunakan para manajer pemasaran sebagai bagian dari kampanye pemasaran untuk 

membangun kesadaran, pengertian, minat dan motivasi, diantara audiens sasaran. 

Tujuan iklan berbeda dari satu industri ke industri yang lain  dan berbeda pula pada 

situasi yang berlainan. Target dari suatu usaha iklan organisasi sering berubah-ubah, 

seperti halnya peran mengiklankan dan fungsinya di dalam program pemasaran. 
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Tabel 1.6 

Tabel Strengths and Weaknesses of Major Media Clasification of Advertising. 

(Sumber : Duncan; 2002 : 379) 

 

 

 

 

MEDIUM STRENGTHS WEAKNESSES
Newspapper Reader education and Income Poor reproduction, escpecially color

Tangible Decreasing readership
Reader habit, loyalty, involvement Clutter
Short lead time Media waste
Low production cost
High one - time reach
Good for detailed copy

Magazines Audience selectivity Long lead time
Expertise environment Low 'mass' reach
High Quality reproduction Costly production
Long life Low frequency  (weekly, monthly, quarterly
High credibility

Television Impact-sight, sound, motion Broad audience
Good builder or reach High production cost
Local and National Intrusive
Targeted cable channels Messages short lived

Radio Audience selectivity Background (Low attention)
Theater of the mind Low reach
Frequency builder Sound only
Relatively low product cost Messages short lived

Outdoor Localized Low attention
Frequency builder Short exposure time
Directional signage Poor reputation (visual pollution)

Direct Mail Highly selective Clutter/ Junk mail perception
Measurable results High cost per messages
Can be personalized Long Lead time
Demands attention

Telemarketing Personalized Costly
Real-Time interaction Ugly image
Attention getting Intrusive
Measurable results

Internet Mass and addresable Clutter
Can be personalized Limited reach
Extremely low cost Limited creative options
Can be interactive
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Terdapat tiga fungsi dari periklanan, diantaranya : 

1. Untuk menginformasikan (to inform). 

Secara sederhana periklanan dipandang sebagai sarana untuk 

menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, 

periklanan informasi ini bermuatan netral, seperti pengumuman kepada 

masyarakat, atau seperti periklanan pemerintahan. Dalam kasus yang lain, 

perusahaan dapat menggunakan periklanan untuk menginformasikan kepada 

konsumen mengenai adanya produk baru, atau sebagai sarana pengingat 

mengenai sebuah merek tertentu. 

2. Untuk mempengaruhi (to persuade) 

Ada beberapa kondisi dimana perusahaan menggunakan periklanan 

untuk mempengaruhi pemikiran konsumen, seperti : perubahan formulasi 

pada produk, terjadinya kesalahan pada pesan sebelumnya dimana perusahaan 

perlu meluruskannya, dan sebagainya. Perusahaan perlu untuk merubah 

persepsi konsumen mengenai atribut atau manfaat sebuah produk. 

3. Untuk menjual (to sell) 

Kebanyakan periklanan bertujuan untuk mempromosikan barang dan 

jasa yang diproduksi perusahaan. Untuk mencapai tujuan penjualan tersebut, 

periklanan digunakan untuk memperkuat sikap konsumen yang telah ada 

dengan menjelaskan bagaimana sebuah produk pantas dibeli oleh konsumen 

sesuai dengan kebutuhan atau gaya hidupnya. Beberapa periklanan bahkan 

berusaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar melakukan pembelian 
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saat itu juga, tidak member peluang konsumen untuk menunda keputusan 

pembelian. (Sumber : Yeshin,1998:120) 

Dalam pengaplikasiannya, periklanan menggunakan media sebagai sarana 

atau wadah dalam menampilkan visualisasi iklan itu sendiri. Namun perlu adanya 

seleksi yang ketat yang juga dipadu dengan penyelarasan dengan beberapa hal. 

Karenanya perencanaan yang matang di media, diharapkan menjadi hal yang perlu 

diperhitungkan oleh pemasar, berikut kelebihan dan kekurangan media utama 

1.5.4.2 Promosi penjualan (Sales promotion) 

Menurut Blattberg dan Neslin (1990) dalam Kotler (2000: 597), promosi 

penjualan terdiri atas beberapa pilihan alat-alat pemikat yang berbeda-beda, 

kebanyakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, dan didesain untuk merangsang 

pembelian barang dan jasa yang lebih besar dan dalam tempo yang cepat. Kotler 

(2000:565) menambahkan bahwa perusahaan menggunakan alat promosi penjualan 

untuk mendapatkan tanggapan pembelian yang kuat dan lebih cepat. 

Menurut Levy (1971) dalam Kotler (2000: 565), promosi penjualan 

menawarkan beberapa manfaat, diantaranya : 

1. Komunikasi (communication) 

Promosi penjualan memperoleh perhatian dan biasanya menyediakan 

informasi yang depat membimbing konsumen untuk menuju produk 

2. Perangsang (incentive) 

Promosi penjualan biasanya menyertakan beberapa hadiah, bujukan, 

atau kontribusi yang memberikan nilai pada konsumen. 
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3. Undangan (invitation) 

Menurut Urseth, 1995; Urseth 1994; Berry, 1994; Bawa, srinivasan, dan 

Srivastava, 1994 dalam Kotler, 2000:601, terdapat beberapa alat komunikasi utama 

dalam promosi penjualan, diantaranya : 

1. Pemberian contoh produk (samples) 

Tawaran gratis atas sejumlah produk atau jasa. Sampel tersebut dapat 

dikirim dari rumah ke rumah, dikirim melalui pos, diambil di took, disertakan 

pada produk lain, atau ditampilkan dalam suatu tawaran iklan. 

2. Kupon 

Sertifikat yang member hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan 

pengurangan harga seperti yang tercetak bila membeli rpoduk tertentu. Kupon 

dapat dikirim, disertakan, atau dilampirkan pada produk, atau diselipkan 

dalam iklan majalah dan Koran. 

3. Tawaran pengembalian tunai (rabat) 

Memberikan pengurangan harga setelah pembelian terjadi dan bukan 

pada saat di took pengecer : konsumen mengirim “bukti pembayaran” tertentu 

kepada produsen manufaktur : yang “mengembalikan” sebagian dari harga 

beli melalui pos. 

4. Paket harga 

Menawarkan ke pada konsumen penghematan dari harga biasa dengan 

mendapatkan suatu produk yang tertera pada label atau kemasan.  
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5. Premi  

Barang yang ditawarkan dengan biaya relative rendah atau gratis 

sebagai insentif bila membeli produk tertentu. 

6. Hadiah (kontes, undian, permainan) 

Hadiah adalah tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai, 

perjalanan, atau barang karena membeli sesuatu. Kontes meminta konsumen 

untuk memberikan masukan yang kemudian akan diuji oleh sekelompok juri 

yang akan memilih peserta terbaik. Undian meminta konsumen untuk 

menyebutkan nama mereka dalam penarikan undian. Permainan memberikan 

sesuatu kepada konsumen setiap kali mereka membeli sebuah produk 

perusahaan. 

7. Hadiah loyalitas langganan 

Hadiah berupa uang tunai atau bentuk lain yang proposional dengan 

loyalitas seseorang atau perusahaan. 

8. Percobaan gratis 

Mengundang calon pembeli untuk mencoba produk tertentu secara 

cuma-cuma dengan harapan mereka akan membeli produk tersebut. 

9. Garansi produk 

Janji yang diberikan oleh penjual baik secara eksplisit maupun implicit 

bahwa produknya akan bekerja sesuai spesifikasi atau jika produknya gagal, 

penjual akan memperbaiki atau mengembalikan uang pelanggan selam 

periode tertentu.  
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10. Promosi gabungan. 

Dua atau lebih merek atau perusahaan bekerja sama mengeluarkan 

kupon, pengembalian uang, dan mengadakan kontes untuk meningkatkan 

daya tarik mereka. 

11. Promosi-silang. 

Menggunakan suatu merek untuk mengiklankan merek lain yang tidak 

laku. 

12. Pajangan dan peragaan di tempat pembelian (point-of-purchase). 

Pajangan dan peragaan berlangsung di tempat pembelian atau 

penjualan (point-of-purchase). 

13. Pameran dagang dan konvensi. 

Asosiasi industry mengatur pameran dagang dan konvensi tahunan. 

Perusahaan yang menjual produk dan jasa kepada industry tertentu membeli 

ruang dan mendirikan gerai (stand) serta pajangan untuk memperagakan 

produk mereka pada pameran dagang tersebut 

1.5.4.3 Hubungan Masyarakat (public relations) 

Hubungan masyarakat mencerminkan bagian penting dari keseluruhan bauran 

komunikasi pemasaran.  

hubungan masyarakat sebagai dimensi komunikasi, dimana 
secara spesifik memberikan perhatian pada pembentukan dan 
peningkatan itikad baik (goodwill) antara perusahaan dengan 
masyarakat luas melalui komunikasi. (Yeshin,1998:250) 
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Sedangkan Kotler (2000:605) menyatakan bahwa hubungan masyarakat 

melibatkan beragam program yang didesain untuk mempromosikan atau melindungi 

citra perusahaan atau produk perusahaan. 

The Public Relation society of America dalam Yeshin (1998 :250) 

menyatakan bahwa ada beberapa fungsi spesifik dari hubungan masyarakat, 

diantaranya : 

1. Mengantisipasi, menganalisa, dan menginterpretasi opini masyarakat, 

sikap,dan isu-isu dimana memiliki kemungkinan berpengaruh pada baik atau 

buruknya operasi dan rencana perusahaan. 

2. Manajemen konseling pada semua tingkatan mengenai keputusan kebijakan 

macam tindakan dan komunikasi. 

3. Meneliti, melaksanakan dan mengevaluasi, pada basis berkelanjutan, 

mengenai program-program tindakan dan komunikasi untuk mencapai 

keadaan dimana masyarakat mengetahui pentingnya perusahaan dalam 

mencapai tujuan dan kesuksesannya. 

4. Merencanakan dan menerapkan usaha-usaha perusahaan dalam 

mempengeruhi atau merubah kebijakan publik. 

5. Mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran-peran 

hubungan masyarakat. 

Menurut Levy (1971) dalam Kotler (2000:565), hubungan masyarakat 

memiliki beberapa karakteristik unik, diantaranya : 

1. Kredibilitas tinggi (high credibility) 
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Cerita – cerita batu dan fitur-fitur baru lebih memiliki kredibilitas daripada 

periklanan.  

2. Kemampuan untuk menangkap pembeli ceroboh (ability to catch buyers off 

guard) 

Hubungan masyarakat dapat menjangkau prospek yang lebih bersifat 

menghindar dari tenag penjual dan periklanan. 

3. Menceritakan (dramatization) 

Hubungan masyarakat memiliki peluang untuk menceritakan produk atau 

perusahaan. 

Menurut Varadarajan dan Menon (1988) dalam Kotler (2000:607), terdapat 

alat-alat komunikasi pemasaran utama yang dapat digunakan sebagai hubungan 

pemasaran, diantaranya : 

1. Publikasi. 

Materi publikasi meliputi laporan tahunan, brosur, artikel, laporan berkala, 

dan majalah perusahaan, serta materi audiovisual. 

2. Peristiwa. 

Perusahaan dapat menarik perhatian terhadap produk baru atau kegiatan 

pemasaran lainnya dengan menyelenggarakan peristiwa khusus seperti 

konferensi pers, seminar, tamasya, pameran, kontes dan kompetisi, peringatan 

hari jadi serta pemberian sponsor olah raga dan budaya yang akan 

menjangkau masyarakat sasaran. 
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3. Berita. 

Salah satu tugas utama professional hubungan masyarakat adalah menemukan 

atau menciptakan berita yang mendukung perusahaan, produk, dan orang-

orangnya. Penciptaan berita membutuhkan keahlian pengembangan konsep 

cerita, pelaksanaan riset, dan penulisan siaran pers. 

4. Ceramah. 

Ceramah merupakan alat lain untuk menciptakan publisitas produk dan 

perusahaaan. Semakin sering eksekutif perusahaan harus menjawab 

pertanyaan dari media atau member ceramah di asosiasi perdagangan atau 

rapat penjualan, dan penampilan – penampilan itu dapat membangun citra 

perusahaan. 

5. Kegiatan pelayanan masyarakat. 

Perusahaan dapat meningkatkan citra baik di masyarakat dengan memberikan 

uang dan waktu dengan niat baik. Perusahaan- perusahaan besar biasanya 

akan meminta para eksekutif untuk mendukung peristiwa kemasyarakatan di 

daerah sekitar kantor atau pabrik tempat mereka berlokasi. 

6. Media identitas. 

Perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen dimana 

saat ini media telah terfragmentasi dan konsumen dibanjiri informasi serupa 

dari perusahaan pesaing. Perusahaan harus berjuang untuk menciptakan 

identitas visual yang dapat segera dikenali masyarakat. Identitas visual 
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diberikan oleh logo perusahaan, alat tulis, brosur, formulir bisnis, kartu bisnis, 

bangunan, dan cara berpakaian. 

1.5.4.4 Penjualan Personal (personal selling) 

Menurut  Duncan (2002: 546) menyatakan bahwa promosi penjualan 

merupakan perangsang yang dapat diukur, seperti kupon atau diskon harga, untuk 

menimbulkan perasaan dekat dan mendorong perilaku. Lebih lanjut, Duncan 

(2002:562) juga menyatakan bahwa penjualan personal secara teknis didesain untuk 

merangsang pembelian konsumen, dan efektivitas penjualan dalam jangka pendek, 

melalui rangsangan dan tampilan temporer. Menurut Kotler (2000:565), penjualan 

personal merupakan alat komunikasi pemasaran yang paling efektif pada tahap 

berikutnya dari proses pembelian, terutama dalam membangun preferensi pembeli, 

keyakinan, dan tindakan. 

Menurut Levy (1971) dalam Kotler (2000:565), penjualan personal memiliki 

beberapa karakteristik unik, diantaranya : 

1. Konfrontasi personal (personal confrontation) 

Penjualan personal menyajikan hubungan yang segera dan interaktif antara 

dua orang atau lebih. Setiap pihak mampu mengamati reaksi yang lain secara 

mudah. 

2. Penanaman (cultivation) 

Penjualan personal memungkinkan segala macam cara dalam melakukan 

suatu hubungan untuk menumbuhkan sebuah hubungan dari hubungan 

berkaitang dengan jual-beli, menuju ke hubungan yang lebih dalam. 
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3. Tanggapan (response) 

Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengarkan apa yang disampaikan penjual. 

1.5.4.5 Pemasaran Langsung (direct marketing) 

Menurut Direct Marketing association pemasaran langsung didefinisikan sebagai  
 

Sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media 
periklanan untuk menghasilkan tanggapan yang dapat diukur atau 
menghasilkan transaksi pada suatu lokasi tertentu. Pemasaran langsung 
dapat dilakukan melalui surat, catalog, daftar harga, booklets, laporan 
berkala, kartu, dan contoh. (Kotler,2000:650), 

 

Pendapat serupa disampaikan British Direct Marketing Association dalam 

Yeshin (1998:220) : “Direct marketing is an system of marketing which uses one or 

more advertising media to effect a measurable response and or transaction at any 

location”.  

Pemasaran langsung merupakan sebuah system pemasaran dimana 

menggunakan satu atau lebih media periklanan untuk memperoleh tanggapan yang 

dapat diukur dan atau menghasilkan transaksi pada suatu lokasi. 

Menurut Levy (1971) dalam Kotler (2000:565), pemasaran langsung memiliki 

beberapa karakteristik unik, diantaranya : 

1. Non publik (nonpublic). 

Pesan disampaikan langsung pada orang spesifik. 

2. Terkostumisasi (costumized). 

Pesan dapat disiapkan sesuai dengan pendekatan pada individu yang dituju. 
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3. Terbaru (up-to-date). 

Pesan dapat disiapkan dengan cepat. 

4. Interaktif (interactive) 

Pesan dapat dirubah sesuai dengan tanggapan seseorang. 

Dalam pengaplikasiannya, pemasaran langsung sebagai alat dari pemasaran 

ada beberapa saluran utama, menurut Kotler (2000:656), saluran utama tersebut 

adalah : 

 

1. Penjualan tatap muka (face-to-face selling). 

Bentuk pemasaran langsung yang pertama dan tertua adalah kunjungan 

penjualan lapangan. Kini, sebagian besar perusahaan industri sangat 

tergantung pada armada penjualan professional untuk menemukan calon 

pembeli, menjadikan mereka pelanggan, serta mengembangkan bisnis. Atau, 

perusahaan industri memperkerjakan perwakilan atau agen-agen perusahaan 

manufaktur untuk menjalankan tugas penjualan langsung. 

2. Pemasaran surat langsung (direct mail). 

Pemasaran surat langsung terdiri atas pengiriman penawaran, pemberitahuan, 

pengingat kepada seseorang di alamat tertentu. Pemasaran surat langsung 

merupakan media yang popular karena memungkinkan selektivitas pasar 

sasaran yang tinggi, dapat dibuat untuk perseorangan, fleksibel, serta 

memungkinkan pengujian awal dan pengukuran tanggapan. 

3. Pemasaran melalui katalog (catalog). 
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Pemasaran melalui katalog terjadi ketika perusahaan mengirimkan satu atau 

lebih catalog produk kepada penerima yang terpilih. Perusahaan mengirimkan 

catalog barang dagangan lini penuh, catalog konsumen khususu, dan catalog 

bisnis, biasanya dalam bentuk cetakan, tetapi juga kadang-kadang berbentuk 

CD, Video, atau bahkan secara on-line. 

4. Telemarketing.  

Telemarketing menggambarkan penggunaan operator telepon untuk menarik 

pelanggan, untuk melakukan hubungan dengan pelanggan yang ada guna mengetahui 

dengan pasti level kepuasan pelanggan, atau untuk mengambil pesanan. 

Telemarketing yang efektif tergantung pada pemilihan telemarkerter yang tepat, 

pelatihan yang baik pada mereka, dan penyediaan insentif atas prestasi mereka. 

Seorang telemarkerter harus memiliki suara yang menyenangkan dan menunjukkan 

antusiasme.  

I . 6 METODOLOGI PENELITIAN 

I.6.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin 

mengetahui lebih mendalam tentang Penerapan Konsep Komunikasi Pemasaran 

Terpadu di PT.BISI International,Tbk pada periode Januari – Maret 2008. Bagaimana 

Konsep Komunikasi Pemasaran terpadu yang digunakan PT BISI international pada 

periode januari-maret 2008 dalam produk  BISI Jagung Hibrida 16. 

Pada penelitian ini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitatif) data, bukan pada banyaknya (kuantitas) data. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, hal ini di karenakan sifat kajian 
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implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu akan lebih mudah dilakukan 

dengan metode studi kasus, agar memahami objek penelitiannya dengan lebih detil 

dan cermat sehingga informasi / data-data yang diperoleh untuk menjawab rumusan 

masalah akan lebih detail.  

 

I.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian deskriptif, karena 

peneliti ingin menggambarkan permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana 

Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu  dalam produk BISI Jagung Hibrida 16 yang 

di terapkan oleh PT.BISI International,Tbk pada periode Januari – Maret 2008. 

 

I. 6. 3  Sasaran Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, sasaran penelitian dalam 

penelitian ini diambil dari berbagai tingkat hirarki jabatan di manajemen PT BISI 

Internasional,Tbk seperti : Marketing Development manager (satu orang), Market 

development excecutive (satu orang), Market development research (satu orang) hal 

ini dikarenakan karena dianggap memiliki wawasan / pengetahuan / kemampuan 

dalam menjawab pertanyaan peneliti. Karena ketiga orang tersebut diatas masuk ke 

dalam divisi sales & marketing yang bertanggung jawab mengenai kegiatan 

pemasaran yang dijalankan perusahaan di PT.BISI International,Tbk.  
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Adapun Rincian sasaran penelitian adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

I. 6. 4 Unit Analisis Penelitian   

Unit analisis penelitian adalah narasi-narasi kualitatif yang diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam ( Indepth intervew ) dengan sasaran penelitian yaitu 

manajemen PT BISI International,Tbk, yang direkam oleh peneliti dengan 

menggunakan alat bantu perekam berupa tape recorder dan catatan lapangan yang 

diperoleh pada saat pengumpulan data. 

 

I. 6. 5 Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang lengkap, jelas dan mendalam, guna menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah Pertama, participan observation (observasi partisipatif). Peneliti melakukan 

observasi partisipatif di di PT BISI International selama satu bulan. Maksudnya 

peneliti ikut hadir di PT Bisi International tetapi tetap pada posisi netral sebagai 

seorang peneliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, 

Kedua, indepth intervew (wawancara mendalam) dengan menggunakan tipe 

  

  

  

  

Satu Orang 

   

Market Development Managerr 

 
Market development excecutive 

 

  
Market development research 

  

Sa 

 

atu  

  

orang 

 

 Satu Orang 
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wawancara berstruktur dan Dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan tipe 

wawancara berstruktur karena sebelumnya peneliti telah menyiapkan pertanyaan – 

pertanyaan untuk digunakan sebagai pedoman wawancara, yang bisa dikembangkan 

lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan peneliti pada saat wawancara. Data yang 

diperoleh terdiri dari kutipan – kutipan langsung dari informan tentang pengalaman, 

pendapat, interpretasi, dan pengetahuannya terhadap fenomena yang berkaitan 

dengan perumusan masalah. Selama terjadinya proses wawancara, peneliti 

menggunakan alat bantu rekam berupa tape recorder, dan nantinya narasi-narasi yang 

diperoleh diolah menjadi transkrip sebagai sumber data yang dapat dianalisis. 

Sedangkan dokumantasi dalam penelitian ini merupakan beberapa catatan-

catatan dari peneliti dalam bentuk foto tentang kegiatan pemasaran PT. BISI 

International. Dengan adanya dokumentasi diharapkan hasil penelitian yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara mendalam dapat lebih kredibel atau lebih dapat 

dipercaya. 

Ketiga hal tersebut sangat memudahkan peneliti untuk dapat menemukan 

informasi di lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan, berkaitan dengan  Penerapan  

Komunikasi Pemasaran Terpadu pada produk BISI Jagung Hibrida 16 di PT.BISI 

International,Tbk pada periode Januari – Maret 2008.  
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I. 6. 6 Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data diperoleh, maka peneliti menganalisis narasi-narasi yang 

telah dioleh dalam bentuk transkrip dengan  menggelompokkannya menjadi beberapa 

sub-sub topik agar memudahkan dalam menganalisis data. 
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BAB  II 

PERKEMBANGAN IMC ATAU KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 

 SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN  

DI PT. BISI INTERNATIONAL,TBK DAN PROFIL PT.BISI 

INTERNATIONAL,TBK. 

 

II.1  Perkembangan IMC sebagai bagian dari strategi komunikasi pemasaran 

dalam organisasi. 

Program pemasaran efektif mencampurkan semua elemen bauran pemasaran 

ke dalam program yang terkoordinasi dan dirancang untuk mencapai sasaran 

pemasaran perusahaan dengan memberikan nilai kepada konsumen. Bauran 

pemasaran membentuk perangkat alat taktis perusahaan untuk menetapkan posisi 

yang kuat dalam target pasar. Bauran pemasaran atau yang sering dikenal dengan 

nama Marketing Mix, yang didalamnya terkandung empat unsur yaitu 4Ps: Product, 

Place, Price and Promotion. 

Selain itu perusahaan harus mempunyai perencanaan yang strategis di bidang 

pemasaran yang dapat digambarkan sebagai sebuah metode untuk mencapai sebuah 

tujuan dengan mengantisipasi hal yang akan terjadi dan menentukan tindakan yang 

perlu dilakukan. Kebutuhan akan perencanaan didalam bisnis adalah mengetahui 

posisi perusahaan, dan posisi yang akan datang, serta bagaimana proses untuk 
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mencapai posisi yang akan datang tersebut. Sebuah perencanaan pemasaran adalah 

sebuah dokumen kerja yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. 

Pada  PT.BISI International,Tbk seluruh rencana atau tujuan perusahaan harus 

konsisten dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Sebuah perencanaan 

pemasaran akan dapat membantu perusahaan dalam dalam menentukan keputusan 

sejumlah hal yang berhubungan dengan pemilihan media, promosi, pembuatan iklan 

produk, ataupun anggaran perusahaan. 

Promosi merupakan salah satu cakupan bauran pemasaran yang penting dalam 

memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan juga sebagai suatu cara 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dihasilkan 

sebuah perusahaan. Karenanya di PT.BISI International,Tbk strategi promosi menjadi 

sebuah strategi bisnis yang melalui beberapa proses yang matang hingga akhirnya 

diimplementasikan dalam kegiatan komunikasi pemasaran perusahaan. Promosi juga 

berarti aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk sasaran 

untuk membelinya. Oleh karena itu, perusahaan selalu membangun komunikasi 

sebaik mungkin kepada konsumennya dan calon konsumennya melalui promosi. 

Penerapan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan meliputi Advertising 

(periklanan), Sales Promotion (promosi penjualan), Personal Selling (penjualan 

personal), Publicity (publisitas), dan Public relations (hubungan masyarakat) .  

Kegiatan dalam komunikasi pemasaran tersebut juga menentukan 

keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan 
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berguna bagi mereka tidak akan pernah membelinya. Pentingnya strategi komunikasi 

pemasaran bisa digambarkan sebagai salah satu kekuatan perusahaan. 

 Akibat terjadinya pergeseran paradigma dalam menjalankan bisnis, 

komunikasi pemasaran dan program pemasaran yang semula terpisah, menjadi 

terintegrasi. Selain itu didapati kenyataan, tidak setiap usaha komunikasi pemasaran 

maupun program pemasaran mampu memastikan terjadinya pembelian. Sehingga 

PT.BISI International,Tbk, memerlukan upaya yang dapat lebih mendekatkan brand 

awareness pada pembelian. Aplikasi ini lazim disebut sebagai Integrated Marketing 

Communication atau disebut Komunikasi Pemasaran Terpadu. 

 Perkembangan komunikasi pemasaran terpadu sebagai sebuah bagian dari 

strategi pemasaran suatu organisasi yang terintegrasi. Di PT.BISI International,Tbk 

penyatuan dari aspek-aspek komunikasi pemasaran yang menjadi satu kesatuan yang 

sinergis adalah lingkup kerja dari komunikasi pemasaran terpadu. Berbagai definisi 

mengenai komunikasi pemasaran terpadu sebagai sebuah bagian dari strategi 

komunikasi pemasaran bergulir dari masa ke masa, dan beberapa peneliti didalamnya 

mulai berusaha untuk mengimplementasikannya dalam realitas yang ada. Dalam tabel 

berikut dijelaskan tentang perkembangan gagasan tentang komunikasi pemasaran 

terpadu yang dikembangkan oleh para peneliti pemasaran dan komunikasi  dari tahun 

ke tahun.   
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No Definisi Tahun Gagasan Dasar tentang IMC

1 4As 1989
Koordinasi dan konsistensi pesan dan channel komunikasi (one 
sight,one sound);Sinergi berbagai elemen komunikasi berdasarkan 
perencanaan yang komprehensif; IMC sebagai sebuah konsep.

2 Schultz et al 1991
Penambahan konsumen dan prospek menciptakan respon atas 
perilaku. Pembangunan hubungan dan loyalitas pelanggan; IMC 
sebagai proses.

3 Duncan 1992
Memperteguh ide koordinasi; Menciptakan respons persepsi atas 
nilai merek.

4 Nowak & Phelps 1994 Memperteguh ide konsistensi, koordinasi dan respons perilaku.

5 Duncan 1994
Hubungan yang menguntungkan; Memperluas ruang lingkup 
khalayak dari konsumen (customers) ke arah stakeholders.

6 Schultz & Schultz 1998
Proses strategis dalam bisnis; Memperluas ide komunikasi merek; 
Keterukuran (measurability); Spesifik dan jelas mengenai multiple-
market termasuk khalayak eksternal dan internal.

7 Brunet & Moriarty 1998 Integrated marketing dan peran komunikasi.

8 Smith et al 1999
Mempertajam ruang lingkup komunikasi pemasaran dan bisnis 
dalam konteks IMC.

9 Shimp 2000
Memperteguh gagasan IMC yang berkembang dalam kurun waktu 
1989-1994.

10 Percy, Rossiter & Elliot 2001
Mendukung gagasan IMC tentang koordinasi dan konsistensi 
pesan.

11 Duncan 2002
Mengungkapkan proses yang lintas fungsional dalam perusahaan 
guna mempertegas IMC sebagai proses bisnis.

12 Kliatchko 2004
Lebih spesifik menjelaskan hubungan antara audience, channels 
dan kaitannya dengan keterukuran berdasarkan Schultz dan 
Schultz (1998).

Tabel  2.1 Gagasan Dasar IMC 

Gambaran Pemikiran IMC Berdasarkan Perkembangan Definisi IMC 

 

(Sumber : Estaswara, 2008: Think IMC! : 98) 

 

Perkembangan IMC atau komunikasi pemasaran yang terpadu bukanlah tanpa 

sebab, perubahan yang banyak terjadi dalam realitas bisnis dan perubahan yang 

dialami masyarakat menjadi sebuah pemicu perkembangannya. Disamping itu 
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perkembangan teknologi dan media menjadi hal yang memicu pengaplikasian 

komunikasi pemasaran terpadu sebagai suatu bagian dari strategi komunikasi 

pemasaran perusahaan. Teknologi telah mengubah wajah dunia dengan 

kemampuannya menciptakan inovasi produk. Sehingga, generasi dan ekstensi produk 

dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang sesuai dengan 

preferensi mudah diciptakan. Teknologi juga memiliki kapasitas untuk 

memperbanyak dan mendistribusikan produk secara cepat. Kondisi ini semua tidak 

terlepas dari peran teknologi informasi. Pada era mass marketing, media komunikasi 

yang bersifat massa (mass communication era) memberikan kontribusi nyata atas 

penyebarluasan produk. Di bidang media informasi, dengan berhasil ditemukannya 

teknologi digital yang disertai dengan pesatnya perkembangan computer dan internet, 

membuat dunia menjadi semakin sempit. Global village, sebuah fakta yang 

menciptakan apa yang disebut borderless world. Akibatnya, akulturasi terjadi. 

Dewasa ini kita bisa mengakses berbagai informasi di seluruh dunia hanya dengan 

duduk di depan komputer. Perkembangan kedua hal tersebut, pun semakin 

merangsang para marketer untuk menggunakan tehnik-tehnik pemasaran yang sesuai 

dengan segmentasinya guna mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dari konsumen. 

Karenanya IMC atau Komunikasi pemasaran terpadu menjadi jawaban yang tepat 

bagi PT.BISI International,Tbk untuk menerapkannya dalam strategi komunikasi 

pemasaran dalam organisasi.  
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II.2.  Profil PT. BISI Internasional,Tbk. 

Berdiri pada tahun 1983,  pada awalnya perusahaan ini merupakan perusahaan 

penanaman modal asing yang bernama PT. Bright Indonesia Seed Industry yang 

bergerak di bidang industri benih pertanian yang berlokasi di Jalan Pare Wates Desa 

Sumberagung kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri Jawa Timur. Dalam 

perjalanannya pada tahun 1994, PT. Bright Seed Industry berubah menjadi 

perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bernama PT. Benih Subur 

Intani atau biasa disebut dengan BISI, dan pada tahun 2006, PT.BISI berganti nama 

menjadi PT. BISI International,Tbk hingga saat ini.  

Sejak tahun 1984 PT. BISI  telah mengeluarkan varietas benih jagung, pada 

awalnya, PT.BISI mengeluarkan benih jagung komposit yang pada waktu itu 

bernama bibit Jagung Arjuna,  yang merupakan bentuk kerjasama produksi benih 

jagung dengan pemerintah. Setelah berubah menjadi perusahaan dalam negeri 

(PMDN), dan mendapatkan lisensi untuk memproduksi produk-produk dalam negeri, 

PT. BISI International pada tahun 1994 mengeluarkan varietas benih jagung yang 

diberi nama BISI, Varietas benih jagung tersebut diberi nama BISI 1 dan BISI 2. 

Setiap tahunnya, PT. BISI International konsisten mengeluarkan Varietas terbaru, 

mulai dari BISI 1,BISI 2,BISI 3,BISI 4,BISI 5,BISI 6,BISI 7,BISI 8, BISI 9, BISI 10, 

BISI 11, BISI 12, BISI 13, BISI 14, BISI 15, BISI 16, BISI 17, hingga BISI 18 

namun dalam realitasnya tidak semua varietas yang dikeluarkan oleh PT.BISI 

International ,Tbk dapat lolos uji coba lapangan serta mendapatkan respon yang 

cukup baik dari petani selaku target segmennya. Dari ke delapan belas varietas 
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tersebut, yang popular adalah BISI 2, BISI 7, BISI 9, BISI 10, dan BISI 16. BISI 2 

merupakan varietas yang direspon cukup baik oleh para petani, dan juga sukses di 

pasaran, semenjak kemunculannya di tahun 1997, BISI 2 mampu meraih kestabilan 

penjualan hingga awal tahun 2000. Namun sejak diluncurkannya BISI 16, 

Kepopuleran BISI 2 mulai tergantikan. Karakter varietas BISI 16 mampu menyaingi  

keunggulan-keunggulan BISI 2, Hal ini disebabkan karena keunggulan produk yang 

mampu menawarkan peningkatan dalam hasil panennya.  

Keunggulan-keunggulan dari BISI Jagung Hibrida 16 sendiri diantaranya : 

• Tongkol Besar (16 -18 baris) 

• Biji Jagung yang menancap dalam, janggel yang cenderung kecil, dan rendemen 

yang tinggi. 

• Potensi hasil yang mencapai 13,4 – 14 Ton karung jagung per hektar. 

• Dapat dipanen pada hari ke 99 dari musim tanam jagung. 

• Sangat toleran penyakit hawar daun dan karat daun. 

• Semakin tinggi produksinya, bila ditanam pada jarak 65 x 15 cm. 

• Kebutuhan benih 20 kg/ ha. 

Dalam perjalanannya, Tim peneliti dan pengembangan produk terus menerus 

berusaha  mengembangkan produk melalui tahapan pemuliaan tanaman dengan 

menggabungkan penelitian lapangan dan penelitian laboraturium, sehingga produk 

yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas, tahan hama penyakit, memiliki 
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adaptasi yang luas dan citarasa yang enak. Sehingga diminati oleh petani pengguna 

dan konsumen hasil panen.  

 Untuk itu Manajemen PT. BISI International,Tbk melengkapi sarana 

pengembangan dan pengujian produknya dengan membangun fasilitas lahan 

pengujian dan penelitian yang terdapat pada dataran rendah sedang dan tinggi. 

Dengan total luas lahan pengujian dan penelitian seluas seratus enam puluh sembilan 

hektar, diantaranya berlokasi di Sumberagung Kediri, Kencong – Pare, Kambingan – 

Kediri, Metro – Lampung, Pujon – Malang, Brastagi – Medan, Magelang, Citapen, 

Subang, Karangploso – Malang, dan Mataram.  

Gambar 2.1 

Lahan Pengujian PT.BISI International,Tbk, 

 

 

  

 

(Sumber : Company Profile PT.BISI International, Tbk 2007/2008) 

Tidak hanya lahan pengujian, PT. BISI International juga memiliki berbagai 

jenis laboratorium, sarana Laboratorium yang dimiliki diantaranya : Laboratorium 

Perkecambahan dan Laboratorium Bioteknologi PT. BISI Internasional,Tbk, yang 

terdiri dari Laboratorium Fitopalogi, Laboratorium kultur jaringan, Laboratorium 

Fisiologi  
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dan Laboratorium Molekular Greeding. 

 Sebagai upaya penyediaan yang berkualitas, perusahaan bekerjasama dengan 

petani-petani binaan untuk memproduksi benih tanaman yang dibutuhkan. Selain 

memberikan pembinaan kepada petani binaan, tim produksi dan tim kontrol kualitas 

terjun langsung dalam melakukan pengawasan, mulai persiapan lahan penanaman, 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga  saat panen berlangsung. Tim 

kontrol kualitas juga berperan aktif dalam pengawasan produksi benih dengan 

melakukan uji kadar air, daya tumbuh dan figor tanaman. Dalam proses produksi 

tersebut tim prosesing dan tim kontrol kualitas bersama-sama melakukan pemrosesan 

benih jagung dan benih sayuran yang sesuai dengan standar mutu. 

Proses  produksi benih tersebut melalui beberapa tahapan yaitu : 

 Sortasi           Grading          Gravity         Pencampuran pestisida         Pengemasan 

Yang juga dijelaskan dalam gambar berikut 

Gambar 2.2 

Proses produksi benih PT.BISI International,Tbk. 

 

 

 

                         

(Sumber : Company profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 
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Dari tahap produksi benih tersebut, didapatkanlah benih-benih buah-buahan dan 

sayur-sayuran bermutu yang siap dipasarkan.Benih varietas unggul yang pernah 

dirilis adalah 

 

Gambar 2.3 

Varietas benih buah-buahan dan sayuran PT.BISI International,Tbk. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Company profile PT BISI Interrnational 2007/2008) 
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Pada tanggal 21 Maret 2000 hingga saat ini mendapatkan sertifikasi agreditasi 

dari pemerintah untuk melakukan sertifikasi benih-benih yang dihasilkan. Selain itu 

perusahaan telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia berupa : 

Gambar 2.4 

Piagam penghargaan Satya Lencana Wira Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(Sumber : Company profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 

 

Dalam proses distribusi dan pemasarannya PT. BISI Internasional  bekerja 

dengan memiliki anak perusahaan yang bernama PT. Tanindo subur Prima yang 

didirikan pada  tanggal 20 April 1987. Perusahaan ini ditunjuk sebagai distributor 

tunggal PT. BISI Internasional. Hingga saat ini perusahaan memiliki jaringan 

distribusi dan pemasaran yang berpusat di Jalan raya Surabaya Mojokerto km 19, 

Desa Beringinbendo, Taman Sidoarjo.  
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 Dengan lima belas kantor cabang dan toko pertanian yang tersebar diseluruh 

wilayah Indonesia, proses Marketing PT.Tanindo Subur Prima yang mengemban misi 

agent of change melakukan serangkaian promosi untuk menyampaikan informasi dan 

pendistribusian produk kepada petani antara lain : 

1. Penyuluhan pertanian 

2. Pembuatan lahan percontohan atau Demplot. 

3. Farm field day, dan kegiatan promosi lainnya di seluruh Indonesia. 

PT. Tanindo Subur Prima melakukan proses marketing hingga ke 

Mancanegara yakni Philippina, Malaysia, China dan berkembang ke Negara lainnya. 

Dengan melakukan proses pemasaran hingga ke luar negeri diharapkan dapat 

dikenalnya produk-produk dari PT.BISI International,Tbk, hingga ke kancah 

Internasional.  Karenanya sering dilakukan pembekalan kepada para divisi marketing 

PT. Tanindo Subur Prima yang masih menjadi anak perusahaan PT.BISI 

International,Tbk untuk memaksimalkan kinerjanya. Dan divisi marketing PT. BISI 

International dijelaskan dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU... ADINDA ASHRININTYA DEWI



II- 13 

 

Gambar 2.5 

Struktur Department Marketing PT.BISI International,Tbk 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Sumber : Confidential data PT.BISI International,Tbk 2008) 

Dalam memperkuat komunikasi tentang produk-produk dari PT. BISI 

Internasional, PT. Tanindo Subur Prima juga melakukan promosi berupa penayangan 

iklan spot yang ditayangkan di media televisi, radio, maupun media cetak. Selain itu, 

dalam usaha menginformasikan ilmu pertanian pada para petani, perusahaan 

membuat sebuah majalah yang diberi nama Abdi tani yang didalamnya berisi tentang 

informasi-informasi seputar pertanian, kiat-kiat khusus serta informasi produk-produk 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU... ADINDA ASHRININTYA DEWI



II- 14 

 

dari PT. BISI International, tidak hanya itu PT.Tanindo Subur Prima juga membuat 

video budidaya pertanian yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para petani.  

Gambar 2.6 

Majalah Abdi tani dan Video Budidaya pertanian 

 

 

 

 

  

 (Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008)  

 PT.BISI International,Tbk memberikan usahanya tidak hanya dalam 

rangka komersialisasi produk, namun perusahaan menyadari dengan jelas bahwa ada 

setiap petani ataupun mereka yang berada dalam elemen pertanian harus 

mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tidak hanya bagi pribadi, melainkan juga 

bagi masyarakat sekitarnya. 
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BAB III 

PENERAPAN  KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU PADA 

PRODUK BISI JAGUNG HIBRIDA 16 OLEH PT.BISI 

INTERNATIONAL,TBK PERIODE JANUARI-MARET 2008 

 

Dalam bab ini, peneliti akan analisis data-data kualitatif yang diperoleh 

mengenai penerapan IMC atau komunikasi pemasaran terpadu di PT.BISI 

International,Tbk dalam rangka promosi produk BISI Jagung hibrida 16. Sehingga 

mampu membuat PT.BISI International,Tbk meraih penjualan dengan volume yang 

tinggi pada periode Januari hingga Maret 2008, serta mampu bersaing dengan 

perusahaan asing yang juga bergerak di bidang agriculture, khususnya yang 

memproduksi benih tanaman hibrida. Tidak hanya itu, sebagai perusahaan agriculture 

yang mampu beriklan di televisi, PT.BISI International,Tbk mencoba membuktikan 

bahwa industri pertanian mampu bangkit dari keterpurukan pertanian yang dialami 

bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir dan menjadi perusahaan agriculture 

yang menjadi market leader di industri pertanian. Data yang dikemukakan di 

dasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan market development manager field 

crop division, dan dua orang marketing development PT.BISI International,Tbk. Hasil 

wawancara di susun oleh peneliti, dengan maksud mensistematiskan hasil agar lebih 

mudah di pahami. 
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III.1 Profil Narasumber 

III.1.1 Profil Doddy Wiratmoko, Market Development Manager Indonesia 

PT.BISI International,Tbk 

Pria  kelahiran Surabaya, 29 Maret 1970 ini memiliki nama lengkap Doddy 

Wiratmoko. Doddy Wiratmoko merupakan anak pertama dari lima bersaudara, Orang 

tuanya berprofesi sebagai guru, dengan latar belakang keluarga seorang pendidik, 

sehingga dari kecil Doddy Wiratmoko telah ditanamkan tentang pentingnya arti 

menuntut ilmu. Doddy Wiratmoko menyadari bahwa dia harus menempuh 

pendidikan tinggi, meraih prestasi yang membanggakan keluarga. 

Pendidikan formal yang ditempuh Doddy Wiratmoko dimulai dengan 

menamatkan pendidikan dasar di SDN Petemon I Surabaya tahun 1977 dan 

diselesaikan pada tahun 1983 selanjutnya SMP Negeri 3 Surabaya yang berhasil 

diselesaikan di tahun 1986, dan pendidikan atasnya diselesaikan di SMU Negeri 16 

Surabaya tahun 1989. Karena merasa pendidikan merupakan modal utama maka 

dengan semangat yang tinggi Doddy Wiratmoko memutuskan untuk mengenyam 

pendidikan sarjana di UPN veteran Jawa timur -  Surabaya Fakultas Pertanian Bidang 

Study Budidaya Pertanian mulai dari tahun 1989 dan diselesaikan pada tahun 1994. 

Setelah menyelesaikan kuliahnya di bidang agronomi, Doddy Wiratmoko 

mencoba mencari pekerjaan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dibangku 

kuliah. Dan pada tahun 1994 diterima di PT.BISI International sebuah perusahaan 
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produsen bibit sayur-sayuran dan buah-buahan hibrida yang sesuai dengan gelar 

sarjananya yaitu Sarjana Pertanian, Maka Kariernya di PT.BISI International,Tbk 

diawali sebagai Marketing Excecutive dan ditempatkan di Area pemasaran PT.BISI 

International diSumatera Selatan dan Jambi. Di masa-masa awal perkembangan 

PT.BISI International,Tbk, ternyata kemampuan Doddy Wiratmoko  dalam bidang 

pemasaran produk pertanian semakin meningkat sehingga di akhir tahun 1995 Doddy 

diangkat sebagai Market Development untuk area pemasaran Lampung sampai tahun 

2000. 

Setahun sebagai Market Development untuk area pemasaran Lampung lalu 

pada tahun 2001 Karena prestasinya yang baik maka di tahun tersebut Doddy 

Wiratmoko diangkat sebagai Area manager wilayah Sumatera Selatan-Bengkulu dan 

Jambi. Tidak lama menempati posisi tersebut kerena prestasinya terus meningkat, 

akhirnya pada tahun 2003 Doddy Wiratmoko diangkat menjadi Market Development 

Manager wilayah Sumbagsel (lampung-Sumsel-Jambi-Bengkulu) hingga tahun 2006. 

Dan semakin meningkatnya pengalaman serta kemampuan membuat Doddy 

Wiratmoko kini menjabat sebagai Market Development Manager area seluruh 

Indonesia. Pada jabatan tersebut, Doddy wiratmoko bertanggung jawab penuh atas 

seluruh kegiatan sales and marketing produk-produk dari PT.BISI International, 

khususnya produk bibit jagung hibridanya.  

Begitupun dengan kehidupan pribadinya, setelah bekerja di PT.BISI 

International,Tbk. Doddy memutuskan untuk menyunting Sinta Dewi S,IP yang 

hinggakini telah dikaruniai sepasang buah hati yaitu putri bernamaGaluh Candra 
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Wijayanti yang kini berusia 6 tahun dan Putra bernama Gandhi Ahmad Wijaya yang 

kini berusia 9 bulan. 

Doddy Wiratmoko merasa  ilmu yang dimilikinya tidak cukup hanya sebatas 

yang diperolehnya di bangku kuliah saja, oleh karena itu saat menjadi anggota 

organisasi PT.BISI International,Tbk mulai dari saat menjabat sebagai staf Marketing 

Excecutive  PT.BISI International,tbk sampai menjabat sebagai market development 

Manager area Indonesia, Doddy wiratmoko mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan 

guna menambah ilmu dan wawasannya seperti : Internal HRD training, Managerial 

Training, Marketing Training mulai tahun 1995 hingga 2000, Study Tour ke Chia Tai 

Seed - Thailand tahun 2001, Training Pesticides & Gulma pada bulan februari tahun 

2002, Training Customer Relationship Management pada februari tahun 2003, 

Training “An Effective Marketing Plan” Oleh MarkPlus Institute pada Desember 

2007, Training “Consumer Insight via Ethnography” oleh lembaga pendidikan Bina 

Nusantara Jakarta pada bulan desember  tahun 1995, Training “Marketing Manager 

Development Program” oleh MarkPlus Institute pada Januari tahun 2008. Seluruh 

training dan pelatihan tersebut, tidak hanya memperkaya ilmunya, namun juga 

profesionalitasnya sebagai seorang marketer di perusahaannya.  
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III.1.2. Profil Wahyu Prayoga, Market Development Indonesia PT.BISI 

International, Tbk 

Pria yang menjabat sebagai Marketing Development di PT.BISI International 

sejak tahun 2007 ini memiliki nama lengkap Wahyu Prayoga.  Merupakan anak laki-

laki terakhir dari empat bersaudara lahir dari pasangan Bapak Drs. Poedjoboentoro, 

MBA, dan Ibu RA. Muhartini PAP. Pria kelahiran Malang tanggal 31 Januari 1981 

ini merupakan lulusan dari fakultas pertanian Universitas Brawijaya Malang .  

 Pendidikannya dimulai di SD Negeri Gadang 1 Malang, dan tamat ditahun 

1993, lalu Wahyu melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri  2 Malang dan berhasil 

menyelesaikannya pada tahun 1996, selanjutnya pendidikan SMU nya dijalankan di  

SMU Negeri 2 Malang dan diselesaikan tahun 1999. Sama halnya dengan Doddy 

Wiratmoko karena menganggap pendidikan itu sangat penting untuk mengangkat 

derajat manusia, dan merasa hanya tamatan smu akan susah berkarir maka pada tahun 

1985 Wahyu prayogo melanjutkan pendidikannya di Malang di Universitas 

Brawijaya dengan masuk di fakultas pertanian dan mengambil jurusan pertanahan, 

hingga pada tahun 2004 Wahyu Prayoga berhasil meraih gelar sarjananya. Namun, 

Wahyu Prayoga merasa gelar sarjana saja tidak cukup untuk menambah 

pengetahuannya. Karenanya pada tahun 2005, Wahyu Prayoga menempuh 

pendidikan magister Administrasi Bisnis  studi Kebijakan Bisnis di PPS STIA 

malang, dan menyelesaikan pendidikan magisternya di tahun 2007.  
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 Setelah menyelesaikan kuliahnya Wahyu Prayoga sempat bekerja di Malang 

selama kurang lebih dua tahun, Kariernya di kota kelahirannya tersebut dimulai pada 

tahun 2005 dengan menjadi staff LPM Universitas Brawijaya Malang pada Project : 

Pengembangan Pertanian Daerah Aliran Sungai Girindul Kabupaten Pacitan lalu 

pada tahun 2006 Wahyu Prayoga  mengerjakan project baru pada lembaga yang sama 

yaitu pada project : Project Masterplan Pertanian Kabupaten Lumajang. Di tahun 

2007, Wahyu Prayoga mencoba peruntungan kariernya dengan hijrah ke Surabaya, 

dan bergabung dengan PT.BISI International,Tbk sebagai marketing excecutive. 

Selama setahun menjabat sebagai marketing excecutive, Wahyu menunjukkan 

prestasi yang cukup baik. Karenanya perusahaan menaikkan jabatannya sebagai 

Market Development National di tahun 2007. 

Sebagai seorang yang mengedepankan pendidikan Wahyu Prayoga banyak 

mengikuti berbagai training ataupun seminar,  Beberapa diantaranya, pada tahun 

2007 Wahyu prayoga mengikuti Training Supervisory  kemudian pada tahun 2008 

Wahyu Prayoga juga mengikuti Seminar dan Training dari sebuah lembaga yang 

terkenal yaitu MarkPlus Institute of Marketing “The Effective Marketing”. Pada 

tahun yang sama Wahyu Prayoga mengikuti Lokakarya Menuju Swasembada Kedelai 

dan disusul dengan  mengikuti Seminar Nasional Swasembada beras berkelanjutan .  
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III.1.3. Profil Bayu Aji Nugroho, Market Development Research Indonesia, 

PT.BISI International,Tbk 

Bayu Aji Nugroho merupakan salah satu tim market development Indonesia 

yang dimiliki oleh PT.BISI International, Tbk. Merupakan anak laki laki  pertama 

dari tiga bersaudara. Lahir di Mojokerto, 27 tahun silam dari pasangan  Bapak .Sri 

Sadono MBA dan Ibu Maryaningsih. Bayu aji Nugroho sudah mulai berpindah 

pindah tempat semenjak dia masih kecil, karena mengikuti dinas ayahnya. Ayah Bayu 

Aji Nugroho adalah seorang pegawai Departemen Keuangan yang sering berpindah 

pindah tempat, sedangkan ibunya adalah seorang perawat.  

Pendidikannya dimulai dari SDN 01 Kedung Waru Tulungagung yang 

kemudian ditamatkan pada tahun 1994. Kemudian pada jenjang menengah pertama 

diselesaikan pada tahun 1997 di SMPN 12 Surabaya. Dan pendidikan menengah atas 

nya pun juga diselesaikan di kota pahlawan tersebut yaitu di SMAN 5 surabaya pada 

tahun 2000. Melanjutkan kuliah juga menjadi keputusan yang berat bagi Bayu, karena 

pada saat Bayu Aji Nugroho hendak melanjutkan pendidikan kuliahnya, ayahnya 

telah pension dan kembali ke kampong halaman mereka di Mojokerto. Bayu Aji 

Nugroho pun memutuskan untuk menempuh pendidikan jauh dari orang tua di kota 

Pahlawan. Seperti juga pendahulunya Doddy Wiratmoko, Bayu Aji Nugroho juga 

melanjutkan kuliahnya di UPN Veteran Jawa timur -  Surabaya Fakultas Pertanian 

Bidang Study Budidaya Pertanian dan berhasil diselesaikan di tahun 2005. Setelah 

menamatkan kuliahnya, Bayu Aji Nugroho memulai kariernya di majalah pertanian 

trubus sebagai redaktur. Dan setelah bekerja di TRUBUS kurang lebih selama dua 
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tahun, Bayu Aji Nugroho bergabung di PT.BISI International sebagai marketing 

excecutive Bali Nusra hingga tahun 2008. Dan pada tahun 2008 bergabung dengan 

tim market development PT.BISI International.  

Sama juga dengan Wahyu Prayogo dan Doddy Wiratmoko sebagai bagian 

dari divisi Sales and marketing. Bayu aji Nugroho memperoleh tambahan ilmu dari 

beberapa training dan pelatihan yang diikutinya. Diantaranya Seminar dan Training 

dari sebuah lembaga yang terkenal yaitu MarkPlus Institute of Marketing “The 

Effective Marketing” di tahun 2008. Pada tahun yang sama Bayu Aji Nugroho 

mengikuti Lokakarya Menuju Swasembada Kedelai dan disusul dengan  mengikuti 

Seminar Nasional Swasembada beras berkelanjutan. 

 

III.2. Kegiatan Pemasaran pada PT. BISI International,Tbk dalam Promosi 

BISI Jagung Hibrida 16 

III.2.1.Penerapan Konsep Above the line dan Below the line dalam Kegiatan 

pemasaran PT.BISI International,Tbk. 

Dalam usaha untuk memasarkan produknya, setiap perusahaan memiliki 

kegiatan pemasaran sebagai sebuah rangkaian realisasi dari alat-alat pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan. Di PT. BISI International,Tbk , sebagai awal dari 

penerapan komunikasi pemasaran terpadu, perusahaan mencoba mengaplikasikannya 

dalam kegiatan pemasaran perusahaan yang dibagi menjadi dua yaitu aktivitas above 
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the line1 dan aktivitas below the line2

“..Di perusahaan kami ini komunikasi pemasarannya sih, 
melalui dua hal yaitu ATL, yaitu above the line dan BTL atau Below 
the line. Untuk yang ATL, kita melakukan promosi-promosi yang 
sifatnya printed dan jelas maknanya untuk mempromosikan produk 
dan mempersuasi. Lhaa.. kalau aktivitas BTL kita mbak, fungsinya 
untuk mendekati para user  kita yaitu para petani..”.(wawancara 
Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

. Penerapan konsep dari Above the Line dan 

Below The Line merupakan pengsinergisan beberapa konsep komunikasi pemasaran 

kedalam kegiatan pemasaran perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyu 

Prayogo selaku market development PT. BISI International,Tbk  sebagai berikut : 

Dalam proses promosi produk BISI Jagung 16 di PT. BISI International , 

kegiatan pemasaran above the line sendiri merupakan kegiatan promosi perusahaan 

yang sifatnya nyata, karenanya perusahaan mengklasifikasikan pemasaran dalam 

bentuk printed  sebagai kegiatan pemasaran above the line. Kegiatan ATL ini 

memiliki fungsi jelas untuk mempromosikan produk, dan mempersuasi para 

konsumen ataupun calon konsumennya. Sedangkan untuk kegiatan below the line 

(BTL) adalah sebuah kegiatan pemasaran sebagai cara pendekatan kepada petani 

sebagai user  atau pengguna produk BISI jagung 16, karakteristik produk yang 

berbeda serta karakteristik segmentasi dan calon konsumen yang berbeda dengan 

produk lainnya membuat perusahaan berusaha lebih dekat kepada para pengguna 

produk, yang tidak mampu ditopang hanya dengan kegiatan pemasaran ATL.  

                                                             
1 ATL adalah kegiatan iklan dengan menggunakan media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, 
dan billboard untuk  menjangkau target audiens secara luas. 

2 BTL adalah kegiatan iklan dengan menggunakan media yang lebih spesifik di dalam menjangkau 
kelompok konsumen tertentu seperti melalui pembagian brosur, sampling produk, penyelenggaraan 
event – event tertentu, dsb. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU... ADINDA ASHRININTYA DEWI



III - 10 

 

PT.BISI International,Tbk pun berusaha untuk membagi dengan jelas porsi 

kedua kegiatan tersebut serta mensinergiskannya dalam kegiatan pemasaran 

perusahaan sesuai dengan konsep awal dari komunikasi pemasaran terpadu yang 

menurut Clow and Black (2004:9) adalah  Pengintegrasian dan koordinasi dari semua 

alat,penempatan, dan sumber komunikasi pemasaran, di dalam suatu perusahaan ke 

dalam suatu program yang luas dengan memaksimalkan dampak pada konsumen dan 

pemakai akhir lainnya dengan biaya minimal. Karenanya konsep dari komunikasi 

pemasaran pun dimaksimalkan diantaranya adalah konsep Above the Line dan Below 

The Line dalam kegiatan pemasaran perusahaan. 

Berdasarkan target semen dan karakteristik produk yang berbeda dengan 

produk lain, maka implementasi tentang konsep above the line dan konsep below the 

line dalam kegiatan pemasaran diimplementasikan berbeda dalam kegiatan 

pemasaran PT. BISI International, seperti pernyataan Doddy Wiratmoko selaku 

market development manager field crop division PT. BISI International  dibawah ini:  

“…Dalam membantu peningkatan penjualan kami. Kami 
hanya mengenal dua konsep dalam marketing, yaitu konsep below 
the line dan above the line. Untuk kedua konsep tersebut, memang 
untuk dijabarkan secara detail, konsep above the line memang kami 
definisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan periklanan 
yang terlihat secara nampak. Ya kaya iklan billboard, banner, poster 
ataupun iklan TVC, juga iklan radio. Naah kalau yang below the line 
nya mbak, kegiatan-kegiatan promosi kami yang tidak terkspose 
secara langsung, melainkan pendekatan kami kepada para petani dan 
distributor melalui beberapa event”.(wawancara Doddy Wiratmoko 
tanggal 3 November  2008.) 

Maksud pernyataan diatas yaitu adanya konsep above the line dan below the 

line yang digunakan oleh  PT. BISI International  sebagai strategi komunikasi 
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pemasaran perusahaan. Selain sebagai sebuah konsep pemasaran yang printed atau 

dicetak, dan berfungsi untuk mempromosikan produk serta mempersuasi para 

konsumen dan calon konsumen, Above the line juga dipersepsikan sebagai sebuah 

kegiatan pemasaran yang berhubungan dengan periklanan, karena bentuknya yang 

tercetak dan dapat dilihat secara nampak, seperti outdoor  media, berupa billboard, 

banner dan poster, iklan yang ditayangkan di televisi atau TVC, juga iklan radio. 

Below the line sendiri menjadi sebuah konsep dari kegiatan-kegiatan promosi yang 

tidak berupa hal yang nampak dengan nyata,  tidak seperti above the line melainkan 

sebuah kegiatan yang merupakan usaha pendekatan terhadap para petani dan 

distributor perusahaan dalam sebuah event promosi.  

 Konsep above the line dan below the line yang dijalankan oleh PT. BISI 

International  sendiri dijalankan pada waktu dan rentang waktu tertentu, sebagai 

sebuah strategi pendekatan kepada para petani dan distributor. Waktu adalah bagian 

dari sebuah strategi pemasaran, pelaksanaan perencanaan pemasaran pada waktu 

yang tepat menjadikan kegiatan pemasaran menjadi efektif. Seperti yang dijelaskan 

oleh Bayu Aji Nugroho selaku Market Development Product PT.BISI 

International,Tbk berikut : 

“…Dalam satu tahun, kami sudah planning tentang marketing 
planning kami, begitupun dengan implementasi pemasarannya. 
Awalnya dalam program pemasaran kami, kami mengenal dua konsep 
dalam proses pemasaran yaitu above the line dan below the line. Untuk 
tahapannya sendiri, kami memang mengimplementasikan konsep 
below the line terlebih dahulu dibandingkan dengan konsep above the 
line. Jadi dalam masa satu tahun itu, kami mengimplementasikan 
program marketing kami persis dengan siklus tanam dan siklus kerja 
para petani. Para petani biasanya memiliki dua musim tanam, dalam 
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setahun,kami biasanya mulai mengimplementasikan marketing 
planning kami mendekati musim tanam para petani yang biasanya 
jatuh di bulan Januari hingga Maret, hitungan setahun itu pun dihitung 
dari agustus hingga November , pada rentang waktu November hingga 
Maret  itulah mbak, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan below the 
line. Kegiatan below the line kami adakan di bulan tersebut dan  
biasanya kami perpanjang juga sampai Mei ”.(wawancara Bayu Aji 
Nugroho tanggal 6 November  2008). 

Penjabaran Bayu Aji Nugroho diatas, menunjukan bahwa perusahaan melihat 

betul peluang yang ada dan mengubahnya menjadi perencanaan yang pemasaran 

dalam jangka waktu satu tahun. Siklus tanam dan siklus kerja petani menjadi patokan 

waktu yang dipergunakan perusahaan sebagai sebuah penanda kapan konsep 

pemasaran yang pertama mulai dijalankan dan disusul oleh konsep pemasaran 

berikutnya. Musim tanam para petani yang berkisar antara Januari hingga Maret 

biasanya digunakan perusahaan sebagai patokan rentang waktu pengimplementasian 

strategi pemasaran perusahaan. Kegiatan pemasaran perusahaan yang berupa kegiatan 

below the line sendiri dilaksanakan mendekati musim tanam jagung, yaitu pada 

rentang bulan November hingga Maret , tidak jarang perusahaan memperpanjang 

kegiatan below the line hingga bulan April , agar kegiatan below the line  berlangsung 

tanpa terputus hingga masa above the line dilaksanakan. Jenis-jenis kegiatan yang 

dilakukan pada masa below the line berlangsung bervariasi. Seperti pernyataan 

Wahyu Prayogo dibawah ini :  

“Pada waktu konsep below the line dilaksanakan tersebut 
kami melakukan serangkaian kegiatan pemasaran mbak, tehnik-
tehnik nya macem-macem mbak, kita woro-woro ke seluruh desa 
atau kecamatan, kita punya mobil combi mbak, kita branding 
mobilnya dengan desain dari BISI jagung 16, para agronomis dan 
marketing excecutive kami keliling area penjualan sambil bawa 
mike, mereka biasanya nyanyi-nyanyi jingle tongbes tungsar, sambil 
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memperkenalkan produk. Ada pula pertemuan petani yang rutin 
kami lakukan selama seminggu sekali mbak, biasanya petugas PPL 
dan agronomis kami mengadakan sharing ilmu pertanian kepada 
para petani yang yaaah kita tahu lah mbak, mereka kan punya ilmu 
bertani juga otodidak kan mbak, jadi merekanya juga seneng kalau  
kita mau berbagi ilmu sama mereka, naah di sela-sela sharing ilmu 
pertanian kami juga ada lah mbak promosi tentang produk kita, ya 
kaya waktu kita promosi BISI 16 itu mbak, tehnik seperti itu juga 
yang kami gunakan waktu kita adakan pertemuan kelompok tani 
tersebut. Naah, selain itu agronomis kita juga snantiasa memberikan 
penyuluhan kepada para petani selama BTL berlangsung mbak. 
Macem-macem mbak, untuk BTL nya sendiri kami masih banyak 
lagi even-evennya”. ( wawancara Bayu Aji Nugroho tanggal 6 
November  2008 ). 

Kegiatan pemasaran below the line perusahaan mencakup beberapa hal yang 

merupakan rangkaian kegiatan pemasaran yang sinergis, dalam rentang waktu 

tertentu. Dalam masa kegiatan pemasaran below the line perusahaan melakukan 

kegiatan-kegiatan seperti melakukan woro-woro ke seluruh desa, kata woro-woro 

sendiri diambil dari bahasa jawa yang berarti pengumuman, kegiatan woro-woro 

dilakukan sebagai salah satu tehnik promosi untuk memperkenalkan produk dengan 

cara mengumumkan adanya produk baru, seruan atau ajakan untuk membeli produk 

tersebut, hingga menyanyikan jingle produk guna menancapkan awareness terhadap 

produk pada konsumen dan calon konsumen. Dalam pelaksanaan woro-woro, sebagai 

sebuah bagian dari marketing kit, digunakanlah mobil VW combi yang telah 

dibranding dan didesain serupa dengan produk ataupun kemasan produk, sehingga 

mempermudah pengenalan kepada konsumen dan calon konsumen, bahwa kegiatan 

woro-woro yang dilaksanakan adalah salah satu kegiatan promosi BISI Jagung 16. 

Selain woro-woro, dilaksanakan pula pertemuan antara pihak PT. BISI International  

dan pihak petani, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan below the line. Kelompok 
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tani desa biasanya memiliki jadwal untuk mengadakan pertemuan, sekedar 

silahturahmi, bertukar pendapat, ataupun adanya penyuluhan dari pihak dinas 

pertanian. Disinilah pihak agronomis PT. BISI International  berperan, bekerjasama 

dengan PPL atau petugas penyuluh pertanian dari pihak Dinas pertanian setempat 

untuk memberikan pembelajaran kepada para petani tentang ilmu pertanian terbaru 

yang mungkin ilmu tersebut sulit dijangkau oleh para petani karena keterbatasannya. 

Pada pertemuan kelompok tani tersebut, para agronomis perusahaan akan 

menyelipkan product knowledge dari BISI Jagung 16 dari segi kelebihan, pemakaian, 

cara tanam dan lain-lain. Dengan memberikan stimulan dalam suasana yang lebih 

akrab dengan para petani, informasi akan lebih mudah untuk diterima dan dipahami, 

karena jumlah para kelompok tani yang tidak terlalu banyak mempermudah mereka 

apabila ingin menanyakan suatu hal baik yang berhubungan dengan ilmu pertanian 

ataupun yang berkenaan dengan produk BISI Jagung 16, selain itu pertemuan juga 

menjadi sebuah stimulan untuk menciptakan kedekatan antara produk dan petani 

selaku pengguna.  

Gambar.3.1 

Kegiatan Below the line yang dilakukan PT BISI INTERNATIONAL 

 

 

 

Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 
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Dilain pihak, selama masa below the line berlangsung, para agronomis 

perusahaan senantiasa mendampingi para petani dengan melakukan penyuluhan 

tentang pertanian, praktek cara tanam, dan penjelasan produk secara berkala. 

Penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan pada masa menjelang musim tanam 

jagung menjadikan petani sudah aware atau setidaknya mengetahui atau mengenal 

produk dengan baik, sebelum terjadinya proses pembelian.  

Setelah masa below the line dilaksanakan, kegiatan pemasaran PT. BISI 

International  dilanjutkan dengan kegiatan pemasaran above the line, sama seperti 

kegiatan below the line, kegiatan pemasaran above the line pun dilaksanakan dalam 

rentang waktu tertentu. 

“…Kalau BTL nya mbak, tadi kan istilahnya kita sudah 
mulai gerilya di agustus sampai Desember  ya mbak, naah mulai 
januari hingga april kita mulai ATL nya, sementara BTL nya juga 
ikut jalan. Di awal tahun tersebut, kami memulai dengan iklan TVC, 
radio,serta iklan-iklan lain yang sifatnya printed. Naah pada bulan-
bulan januari hingga april itulah kami berusaha untuk memberikan 
pemantapan kepada para petani tentang produk kami. Mulai musim 
tanam kan biasanya Januari sampai dengan april ya mbak, jadi ketika 
mereka sudah akan melakukan tanam jagung, awareness tentang 
produk kami sudah menancap di pikiran mereka mbak. Jadinya ya 
ada probabilitas yang tinggi mereka akan membeli produk 
kita..”.(wawancara Bayu Aji Nugroho tanggal 6 November  2008). 

Kegiatan pemasaran above the line adalah lanjutan dari kegiatan pemasaran 

below the line yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam rentang waktu agustus 

hingga Desember  sebelumnya. Kegiatan pemasaran above the line dilaksanakan pada 

bulan Januari hingga April di tahun berikutnya.. Dari serangkaian kegiatan below the 

line yang telah dijalankan perusahaan sebelumnya, kegiatan below the line berusa 
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memantapkan kegiatan-kegiatan serta tehnik-tehnik yang telah dijalankan perusahaan 

guna membangun awareness tentang produk dan perusahaan di benak para konsumen 

dan calon konsumen, karenannya gerilya pendekatan promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan menjadi semakin kuat dengan adanya kegiatan promosi yang lebih 

konkret yaitu dalam bentuk iklan. Seperti dijelaskan diatas, perusahaan 

mempersepsikan kegiatan above the line sebagai sebuah kegiatan promosi yang 

berhubungan dengan periklanan, dan dalam implementasinya perusahaan berusaha 

menjadikan iklan sebagai senjata pamungkas strategi pemasarannya sepannjang masa 

kampanye promosi produk BISI jagung 16, pada masa above the line perusahaan 

banyak memasang iklan di televisi atau sering disebut dengan TVC, iklan di radio, 

juga outdoor  media. Kedua jenis kegiatan pemasaran tersebut pun ditujukan kepada 

dua segmentasi yang berbeda, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa PT.BISI 

International memiliki dua target konsumen yang berbeda namun saling 

berkesinambungan yaitu petani selaku user dan distributor sebagai costumer. 

Rangkaian kegiatan above the line dan below the line ditargetkan untuk kedua nya, 

tidak hanya bagi para petani sebagai user, agar mereka memutuskan untuk 

menggunakan produk BISI Jagung Hibrida 16, namun juga bagi para distributor agar 

tertarik untuk menjadi pembeli partai besar dan mendistribusikannya kembali kepada 

user. Iklan-iklan tersebut menjadi sebuah bukti terhadap pendekatan-poendekatan 

yang selama ini dilakukan oleh pihak agronomis dan marketing excecutive dalam 

bentu penyuluhan, pembuktian dmplot atau demonstration plot. 
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Gambar 3.2 

Kegiatan Above the line yang dilakukan PT BISI INTERNATIONAL 

 

 

 

 

(Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 

Dalam proses kegiatan pemasaran BISI, ada tahapan-tahapan penyaluran 

informasi yang dilaksanakan oleh personel-personel marketing perusahaannya, sama 

seperti tahapan kegiatan pemasaran yang mendahulukan strategi below the line dan 

dilanjutkan oleh strategi above the line. Tahapan yang berbeda pun ditunjukkan lewat 

para personel marketing perusahaan yang menghandle  hal-hal yang berbeda dalam 

kegiatan pemasaran PT. BISI International . Seperti yang dijelaskan oleh bapak 

Doddy Wiratmoko tentang level kegiatan para personel pemasaran perusahaan. 

“…Untuk tahapannya, kami sendiri tidak memiliki tahapan 
yang beruntun, namun seluruh kegiatan pemasaran kami, kami 
usahakan agar sinergis satu sama lain. Karena ada dua pihak yang 
harus kami layani yaitu costumer  atau distributor kami, juga user  
atau petani selaku pengguna produk kami mbak. Bahkan untuk 
personel yang menangani kedua pihak itu pun berbeda mbak. Pada 
kegiatan pemasaran kami, tingkatan kegiatan pemasaran yang paling 
bawah dilakukan oleh para agronomis yang melakukan kegiatan 
pemasaran di tingkat user  atau petani. Kemudian diatasnya ada 
marketing excecutice mbak, naah kalau marketing excecutive ini 
berhubungan dengan costumer  kami atau atau para distributor, 
merekalah yang berfungsi menginformasikan dan menghandle  
kegiatan promosi di level yang lebih atas yaitu distributor. Naah 
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selebihnya ada area manager yang menghandle  kegiatan pemasaran 
kami di area tertentu seperti sumbagsel, Sumbagut, Jawa timur, Jawa 
tengah, Sulawesi, Bali Nusra, Kalseltim. Diatasnya area manager ada 
regional manager yang menghandle  tiga area utama mbak, yaitu 
Indonesia timur 1, Indonesia timur 2 dan Indonesia Barat mbak. Kalo 
tahapan kegiatan pemasarannya yaaa di handle  personil-personil 
tersebut …”. (wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 3 November  
2008). 

 

Untuk menangani beberapa pihak yang berhubungan dengan perusahaan, 

perusahaan memiliki personel yang menangani level-level tertentu. Di level terbawah 

ada para agronomis, para agronomis adalah personel pemasaran perusahaan yang 

melakukan kegiatan pemasaran di tingkat user  atau para petani. Kegiatan pemasaran 

yang dilaksanakan oleh para agronomis meliputi penyuluhan, pembinaan terhadap 

para petani dan kegiatan promosi perusahaan dengan target para petani. Pada level 

diatas agronomis, ada marketing excecutive, marketing excecutive menangani 

kegiatan pemasaran di tingkat distributor atau costumer , para marketing excecutive 

menginformasikan kepada para distributor yang dalam perusahaan disebut dengan 

costumer , tentang informasi yang berhubungan dengan produk seperti harga produk, 

diskon serta kebijakan lain yang berhubungan dengan produk, tidak hanya itu, para 

marketing excecutive juga berfungsi melaksanakan kegiatan promosi setingkat 

distributor. Pada fungsi supervisi yang pertama, di level manajerial ada area manager 

yang menangani serta memsupervisi kegiatan pemasaran di area pemasaran tertentu, 

area pemasaran PT. BISI International  sendiri mencakup beberapa area se Indonesia 

diantaranya area Sumbagut, sumbagsel, Jawa timur, Jawa tengah, Sulawesi, Bali 

Nusra, Kalseltim.  Sedangkan bila berbicara fungsi supervisi dalam koridor regional, 
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di Indonesia dibagi menjadi tiga regional yang akan dipimpin oleh seorang regional 

manager yang bertugas memsupervisi kegiatan pemasaran area regional, pada fungsi 

ini, lebih banyak mendesain strategi pemasaran yang sesuai dengan regional yang 

berada dibawahnya. Seorang regional manager membawahi jangkauan wilayah 

pemasaran yang lebih luas dengan tanggung jawab yang lebih besar pula.jangkauan 

wilayah pemasaran seorang regional manager dibagi tiga wilayah se Indonesia, yang 

pertama adalah Indonesia timur 1, Indonesia timur 2, dan Indonesia timur 3, dan 

Indonesia barat.  

Para personel yang membawahi jangkauan wilayah pemasaran tertentu 

memiliki tanggung jawab untuk menghandle  kegiatan pemasaran dalam daerah 

jangkauannya.  

Setiap personel memiliki peran yang sama penting dengan yang lain. Seperti 

dalam pernyataan Bayu Aji Nugroho  berikut.  

“….Meskipun para agronomis dan marketing excecutive itu 
levelnya dalam divisi kami paling bawah, tapi jangan salah mbak 
mereka perannya penting. Karena mereka adalah orang yang paling 
dekat dengan user  dan costumer  kami, mereka lah saluran 
informasi kami terhadap pasar yang utama, tidak hanya berfungsi 
sebagai individu yang mempromosikan produk perusahaan, tapi 
mereka juga membantu kami mengumpulkan informasi tentang 
perusahaan, consumer behavior kami, competitor  kami, hingga apa 
saja yang diinginkan para user  dan costumer  kami, kalo nggak ada 
mereka yang menjembatani antara perusahaan dan user  serta 
costumer , kita juga pasti akan kesulitan untuk melakukan penetrasi 
pasar. Para agronomis dan marketing excecutive itulah yang menjadi 
ujung tombak kegiatan pemasaran kami”. (wawancara Bayu Aji 
Nugroho tanggal 6 November  2008) 
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Walaupun berada dalam level bawah, para agronomis dan marketing 

excecutive menjadi ujung tombak kegiatan pemasaran PT. BISI International , pada 

pernyataan sebelumnya dijelaskan bahwa tugas mereka meliputi penyuluhan, 

pembinaan terhadap para petani dan kegiatan promosi perusahaan dengan target para 

petani, sedangkan marketing excecutive bertugas menginformasikan kepada para 

distributor yang dalam perusahaan disebut dengan costumer , tentang informasi yang 

berhubungan dengan produk seperti harga produk, diskon serta kebijakan lain yang 

berhubungan dengan produk, para marketing excecutive juga berfungsi melaksanakan 

kegiatan promosi setingkat distributor.  

Disini fungsi kedua personel perusahaan menjadi penting karena mereka 

menjadi jembatan informasi kedua belah pihak, tidak hanya menjadi saluran 

informasi dari perusahaan kepada konsumen, namun juga dari konsumen kepada 

perusahaan. Fungsinya yang mutual tersebut memenuhi kaidah dari proses 

komunikasi, disini para agronomis dan marketing excecutive tidak hanya bersifat 

sebagai sender, dimana sender memiliki definisi sebagai  pihak yang berperan di 

dalam menyampaikan pesan kepada pihak lain. Atau sumber pesan (source), yaitu 

pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Juga menjadi Media dimana para 

agronomis dan marketing excecutive menjadi saluran komunikasi yang digunakan 

dalam penyampaian pesan sebelum sampai dari pengirim ke penerima. Pada tingkatan 

yang paling luas, saluran komunikasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu personal dan non 

personal. Saluran komunikasi personal merupakan saluran dimana kontak dengan 

individu atau kelompok dilakukan secara interpersonal (face to face). Penjual 
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langsung sebagai saluran komunikasi personal menyampaikan secara langsung pesan 

penjualan kepada pembeli atau konsumen potensial. Menurut Belch dan Belch 

(2004:143). Serta menjadi Receiver ketika mereka  berperan sebagai penerima pesan 

yang dikirimkan oleh pihak lain. Secara umum, penerima pesan adalah individu 

dalam pasar sasaran atau audiens yang membaca, mendengar, dan/atau, melihat pesan 

dari pemasar dan mengartikan pesan tersebut. 

III.3. Bauran Pemasaran dalam  BISI Jagung Hibrida 16 

McCarthy (1996) dalam Kotler (2000:15) mengklasifikasikan alat-alat 

pemasaran tersebut kedalam empat kelompok yang dikenal sebagai empat P 

pemasaran, Ps :Product, Price, Place and Promotion. Tugas paling dasar dari seorang 

pemasar adalah mengkombinasikan empat elemen-elemen bauran pemasaran diatas 

dalam program pemasaran untuk memfasilitasi pertukaran dengan konsumen dalam 

pasar, begitupun yang terjadi di PT.BISI International,Tbk, divisi marketing mencoba 

mengkombinasikan serta mengoptimalkan elemen product, price dan promotion 

menjadi sebuah elemen sinergis dan saling menopang satu sama lain, kelebihan yang 

satu didukung pula oleh elemen yang lain, sehingga kegiatan marketing yang ada 

memiliki nilai tambah dari berbagai sisi.  

III.3.1.  Product (Produk) 

Produk menurut AMA (The American Marketing Association) adalah 
barang, jasa, layanan atau atau gagasan yang diproduksi atau yang 
disajikan oleh organisasi. (Duncan,2002:11) 
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Produk bukanlah sebuah komponen fisik, namun didalamnya juga terkandung 

kombinasi antara elemen fisik dan elemen pelayanan atau servis. Sebuah produk 

merepresentasikan hal-hal potensial yang dapat memuaskan kebutuhan conscious dan 

subconscious dari konsumen. Seperti dalam pernyataan Doddy Wiratmoko mengenai 

produk-produk dari PT. BISI International  sendiri.  

“…kami punya beberapa kategori produk mbak, ada pestisida, produk 
pupuk, produk benih –benih tanaman baik sayur-sayuran ataupun buah-
buahan hibrida. Naah, setiap produk memang punya kekurangan dan 
kelebihan masing-masing. Kategori produk-produk tersebut memang 
memberikan kontribusi yang berbeda satu sama lain…”.( wawancara 
Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008).  

Berdasarkan pernyataan diatas,  sesuai dengan definisi produk dari AMA ( The 

American Marketing Fondations ) diatas, PT. BISI International  memiliki produk 

dalam sebuah elemen fisik yang didalamnya terkandung elemen pelayanan atau 

servis bagi segmentasi yang dituju yaitu para petani yang membutuhkan kategori-

kategori produk, hasil produksi dari PT. BISI International  sebagai penunjang 

hidupnya. PT. BISI International  sendiri bukanlah sebuah perusahaan yang 

memproduksi hanya satu jenis produk, melainkan beberapa produk yang berbeda 

kategori, diantaranya kategori pestisida, pupuk tanaman, benih buah-buahan hibrida 

dan benih sayur mayur hibrida. Produk-produk tersebut memberikan kontribusi yang 

berbeda satu dengan lainnya. Apabila dari sisi omzet bagi perusahaan,diantara 

produk-produk tersebut PT. BISI International  memiliki produk unggulan yang 

menjadi andalan PT. BISI International  sendiri di pasaran diantaranya : 

“…Kalau berbicara produk mana yang menjadi unggulan, kita mau 
melihatnya dari segi yang mana dulu nih mbak. Kalau berbicara dari 
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omzet ya produk BISI jagung hibrida kita, dari BISI 1 sampai BISI 18 
yang omzetnya tinggi di tahun 2008 ini adalah BISI 2 dan BISI 16. Kalau 
BISI 2 memang menjadi produk unggulan di tongkol dua mbak, jadi 
dalam sekali panen satu tongkol ada dua jagung, tapi memang besaran 
tongkol tidak terlalu besar. Naah kalo BISI 16 ini, memang sesuai dengan 
tagline  nya, tongbes tungsar. Tongkolnya besar mbak, baris jagungnya 
aja sampai 18 baris. Kalo para produsen panganan jagung emang suka 
sama jenis ini, para petani pun juga begitu…”.(wawancara Doddy 
Wiratmoko tanggal 13 November  2008 ). 

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa produk unggulan dari PT. BISI 

International  adalah produk BISI jagung hibrida. Produk BISI jagung hibrida sendiri 

memiliki beberapa varian yang konsisten dikeluarkan pada setiap tahunnya, yaitu 

BISI 1,BISI 2, BISI 3,BISI 4,BISI 5,BISI 6,BISI 7, BISI 8 , BISI 9,BISI 10,BISI 

11,BISI 12,BISI 13,BISI 14,BISI 15,BISI 16,BISI 17 dan BISI 18. Namun dari segi 

omzet BISI 2 dan BISI 16 menjadi produk unggulan karena memberikan kontribusi 

omzet yang cukup besar pada perusahaan, tidak hanya itu BISI 2 dan BISI 16 sendiri 

memang memiliki kelebihan dari hal-hal potensial yang dicari oleh para petani 

jagung. BISI 2 dikenal dengan benih tongkol dua, karena dalam sekali panen, dalam 

satu tongkol benih BISI 2 dapat memberikan dua tongkol sekaligus, sedangkan BISI 

16 mampu memberikan klasifikasi tongkol yang besar, sesuai dengan tagline  dari 

BISI 16 yaitu Tongbes Tungsar, tongkol besar untung besar, BISI 16 mampu 

memberikan keunggulan di tongkolnya yang mampu mencapai delapan belas baris. 

Tidak hanya itu, BISI 16 sendiri memiliki kelebihan lain diantaranya biji jagung yang 

menancap dalam, janggel yang cenderung kecil, dan rendemen yang tinggi, Potensi 

hasil yang mencapai 13,4 Ton pipil karung per hektar, dapat dipanen pada hari ke 99 

dari musim tanam jagung, sangat toleran penyakit hawar daun dan karat daun (dikutip 

dari company profile PT.BISI International,Tbk ). Dengan kelebihan yang ada dalam 
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produk tersebut BISI jagung hibrida 16 disukai oleh para produsen panganan 

berbahan dasar jagung dan para petani jagung.  

Karakteristik fisik dari produk yang dapat berupa ukuran, warna, rasa, bentuk 

menjadi hal-hal yang dapat ditawarkan kepada para calon konsumen. Karenanya 

PT.BISI International,Tbk  berusaha memberikan yang terbaik, dari keunggulan 

produk hingga kemasan produk agar sebisa mungkin dapat menarik minat calon 

konsumen ataupun konsumen.  

“…untuk produk benih hibrida kami memiliki kesamaan dalam 
mendesain dan memproduksi seluruh kemasan kami, dari segi kemasan 
kami memilih bahan anti air dengan desain yang menunjukkan hasil 
jagung BISI 16 setelah panen Dari segi berat, sak  kami buat dengan 
ukuran besar per 10 kilogram. Dengan ukuran gambar yang cukup besar 
dan nama produk dalam ukuran yang sama besarnya pula. Dari segi 
packaging kami pakai warna dominan kuning mencolok, untuk menarik 
perhatian juga sebagai pembeda dengan produk lainnya. Dengan hal 
tersebut, saya rasa packaging dapat menjadi satu attracting point kami. 
Selain semua kelebihan dari benihnya sendiri.…”.(wawancara Doddy 
Wiratmoko tanggal 13 November  2008 )  

 Dari segi kemasan produk, kemasan dari BISI jagung hibrida 16 menjadi 

salah satu attracting point perusahaan untuk menarik minat para konsumen. Kualitas 

bahan kemasan pun menjadi pertimbangan perusahaan dalam memproduksi kemasan. 

Kemasan dari bahan yang anti air dinilai menjadi sebuah bahan kemasan yang 

memadai, kemasan anti air membantu dalam penyimpanan produk yang masih harus 

disimpan dalam jangka waktu yang lama atau juga harus didistribusikan ke daerah-

daerah lain yang menuntut standard kualitas yang tidak hanya diukur dari keunggulan 

benih selaku produk utama, melainkan kemasan yang juga menjadi pendukung dari 

produk itu sendiri. Ukuran kemasan dari BISI 16 memang cukup besar, kemasan 
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yang disebut juga dengan sak  ini, memiliki berat sepuluh kilogram setiap saknya ini 

memudahkan para petani dalam penyimpanan, karena sudah tersimpan dalam 

kemasan besar. Hasil panen BISI 16 terkenal dengan tongkolnya yang besar, dengan 

jumlah baris tongkol yang cukup banyak menjadi sebuah hal yang menarik untuk 

ditampilkan sebagai desain kemasan, dengan menampilkan hasil panen yang menarik, 

menjadi sebuah stimulan bagi para calon konsumen ataupun konsumen tertarik untuk 

membeli. Tidak hanya sebuah visualisasi gambar tentang hasil panen, pemilihan 

warna menjadi tolak ukur yang cukup penting, PT.BISI International,Tbk  memilih 

warna kuning sebagai warna kemasan, warna kuning memang memiliki kesan 

mencolok dan cerah, difungsikan untuk menarik perhatian dan menjadi pembeda 

dengan produk sejenis lainnya yang memiliki warna-warna kemasan berbeda.  

Gambar 3.3 

Kemasan BISI 16 

  

 

 

 

 

  Tampak Depan        Tampak Belakang 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti November  2008) 
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III.3.2. Price (Harga) 

Keputusan pembelian konsumen disebabkan oleh berbagai hal, namun yang  

memberikan kontribusi yang cukup besar adalah masalah harga. Penentuan harga 

sebuah produk adalah sebuah proses penempatan sebuah produk berada dalam 

segmentasi yang mana, hingga memilih harga yang sesuai dengan segmentasi 

tersebut. Disinilah fungsi dari komunikasi pemasaran dijalankan, yaitu untuk 

menginformasikan kepada konsumen dan calon konsumen tentang harga dari sebuah 

penawaran. Berdasarkan pernyataan berikut dapat kita analisis penentuan harga 

produk BISI jagung hibrida 16 oleh PT.BISI International,Tbk .  

“…dari segi harga, harga per sak dari BISI jagung 16 adalah Rp 46.000, 
kalau dari segi harganya mbak itu kelasnya medium, itupun dapat kami 
bandingkan dengan produk benih jagung hibrida sejenis lainnya, 
produknya monsantho, dan pioneer mbak harganya diatas Rp. 50.000 . 
Kalau yang dibawah kami ada benih jagung hibrida dengan merek jaya 
harganya jauh dibawah kita yaitu sekitar Rp.20.000…” ( wawancara 
Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008 ) 

PT.BISI International,Tbk  mematok harga Rp.46.000,00 per sak dengan berat 

10 kilogram. Penentuan harga tersebut berdasarkan segmentasi produk yang berada 

di kelas medium, dari kelas produk yang berada di kelas menengah atau medium 

tersebut, perusahaan berusaha untuk membandingkan dengan produk sejenis dengan 

segmentasi yang berbeda. Seperti produk benih jagung hibrida Monsantho dan 

Pioneer, kedua produk tersebut berada di kelas premium, bagi produsen benih jagung 

hibrida, kelas premium adalah kelas yang paling tinggi, hal itu karena produk-produk 

tersebut masih harus diimpor dari luar negeri. Sehingga biaya-biaya tambahan pun 

mempengaruhi harga produk. Juga produk benih jagung hibrida dengan merek Jaya, 
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yang juga merupakan produk benih jagung hibrida lokal. Kedua produk tersebut 

menjadi referensi bagi perusahaan untuk menentukan harga produk, karenanya harga 

pada titik Rp. 46.000,00 dipilih karena sesuai dengan segmentasi pasar yang berada 

di level medium.  

Dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, serta usaha perusahaan yang 

senantiasa menjaga kualitas produk, BISI jagung hibrida 16 berhasil menjadi 

trendsetter atau patokan harga bagi produk competitor  lain untuk menaikkan 

harganya.   

“..Menurut analisis pasar yang dilakukan oleh para market development 
kami mbak, kami menjadi trend harga di pasaran, jadi kalau harga kami 
naikkan beberapa ribu monsantho dan pioneer juga menaikkan harga, 
jadi mereka nggak mau harganya sampai bisa diatas kita mbak. 
Karenanya harga kita mampu menjadi standard harga bagi yang 
lainnya...” (wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008 ). 

Keberhasilan PT.BISI International,Tbk menjadi standar bagi perusahaan lain 

untuk menaikkan atau menurunkan harga tidak hanya sebagai kontribusi dari 

penentuan harga oleh perusahaan. Melainkan sebuah sinergi yang positif antara 

usaha perusahaan dalam terus menjaga serta meningkatkan kualitas produk hingga 

menjalankan distribusi yang baik ke setiap area pemasaran hingga diterima ke tangan 

konsumen. 

III.3.3. Place (Saluran Distribusi) . 

Dalam perusahaan, berkaitan dengan komunikasi pemasaran, konsep P yang 

ketiga atau place menjadi hal yang penting dalam bauran pemasaran. Adalah hal 

yang cukup penting untuk mempertimbangkan saluran  distribusi pada produk dan 
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bagaimana menempatkan serta meraih para konsumen serta calon konsumen yang 

potensial bagi perusahaan. Untuk menjangkau para konsumen dan calon konsumen 

di seluruh Indonesia, perusahaan mnemiliki para distributor yang tersebar di 

beberapa area pemasaran. Para individu yang menjadi distributor produk-produk dari 

PT.BISI International,Tbk khususnya BISI 16 pun diseleksi oleh perusahaan, untuk 

mendapatkan distributor terbaik yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

“…Untuk distribusinya sendiri, kami memiliki distributor di setiap 
kabupaten. Untuk pemilihan distributornya sendiri, kami mengadakan 
seleksi pada para distributor tersebut, mulai dari kesiapan mereka, posisi 
mereka secara strategis, apakah nantinya jika mereka menjadi distributor 
kami, mampu menjangkau area pemasaran kami, di letak yang strategis 
pada area kabupaten, setidaknya mampu diketahui oleh banyak 
petani…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008 ). 

 

Dari pernyataan diatas, dapat kita analisis bahwa perusahaan 

mempertimbangkan beberapa aspek bagi calon distributor untuk selanjutnya apakah 

dapat menjadi distributor produk PT. BISI International, aspek tersebut diantaranya 

kesiapan para calon distributor, kesipan yang dimaksud dapat berupa jaminan materi 

yang mampu membeli dan menyimpan stok produk yang cukup besar untuk dijual 

kembali pada para petani atau user, kemudian juga posisi para distributor secara 

geografis apakah betul berada di posisi yang merupakan cakupan area pemasaran 

perusahaan. Posisi para distributor yang strategis secara geografis menjadi sebuah 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menyeleksi, posisi distributor yang berada di 

area utama kabupaten menjadi pilihan, dengan berada di area utama kabupaten, maka 
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setidaknya letak distributor mudah dijangkau para petani dalam proses pembelian 

selanjutnya.  

Selain para distributor sebagai salah satu jalan untuk mendistribusikan produk 

hingga mampu sampai ke tangan para konsumen, area dengan coverage yang tepat 

pun memberikan kontribusi yang cukup besar, dengan penempatan produk di area 

yang tepat dan jangkauan pemasaran yang luas mampu mempermudah konsumen 

untuk menjangkau produk.  

“…area distribusi kami luas mbak, hampir seluruh Indonesia berusaha 
kami cover dengan pemenuhan produk-produk kami..” .(wawancara 
Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008 ). 

Dengan area distribusi yang mencakup hampir seluruh Indonesia, PT. BISI 

international memiliki area distribusi yang cukup luas guna memenuhi permintaan 

produk dari konsumen dari calon konsumen yang adalah para petani, dan tersebar di 

seluruh negeri. Karena hal tersebut, perusahaan membagi area pemasaran perusahaan 

menjadi beberapa wilayah untuk membantu proses distribusi lebih terarah dan tepat 

sasaran.  

“…untuk area promosi dan distribusinya ada delapan area se Indonesia 
ini mbak. Yang pertama ada area sumbagut, dia meliputi daerah Sumatra, 
medan, aceh, riau dan padang. Yang kedua ada area sumbagsel, yang 
meliputi Palembang, Sumatra selatan, Bengkulu dan lampung. Kemudian 
di pulau Jawa ada Jawa timur, lalu Jawa tengah plus Daerah istimewa 
Yogyakarta, Jawa barat plus banten,Jakarta, dan Kalimantan selatan. 
Lalu area Sulawesi mbak. Juga Bali Nusra yang meliputi pulau Bali dan 
seluruh Nusa tenggara. Dan untuk area Kalimantan barat dan timur 
dipegang oleh satu marketing excecutive bukan area manager karena 
scopenya cuma sedikit…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 
November  2008 ). 
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PT.BISI International,Tbk membagi area distribusinya menjadi delapan area se 

Indonesia. Area distribusi tersebut dibagi untuk memudahkan jalannya area 

pemasaran yang disesuaikan dengan keadaan budaya setempat, dan area distribusi 

yang secara geografis berada dalam satu garis distribusi, sehingga perusahaan 

mendapatkan efisiensi dalam melakukan kedua kegiatan penting perusahaan tersebut, 

berikut adalah area pemasaran dan distribusi PT.BISI International,Tbk di Indonesia : 

1. Area Sumbagut : Jangkauan  distribusi perusahaan meliputi sumatra, 
medan, aceh, riau dan padang. 

Dikepalai oleh satu area manager Sumbagut. 

2. Area Sumbagsel : Jangkauan distribusi perusahaan meliputi Palembang, 
Sumatra selatan, Bengkulu dan lampung. 

Dikepalai oleh satu area manager Sumbagsel. 

3. Area Jawa Timur : Jangkauan distribusi perusahaan meliputi seluruh 
kabupaten dan kotamadya yang ada di Jawa Timur. 

Dikepalai oleh satu area manager Jawa Timur. 

4. Area Jawa tengah : Jangkauan distribusi perusahaan meliputi seluruh 
kabupaten dan kotamadya yang ada di Jawa Tengah ditambah dengan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 

Dikepalai oleh satu area manager Jawa Tengah. 

5. Area Jawa barat : Jangkauan distribusi perusahaan meliputi seluruh 
kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat ditambah dengan Banten, Jakarta, 
dan Kalimantan Selatan. 

Dikepalai oleh satu area manager Jawa Barat. 

6. Area Sulawesi  : Jangkauan distribusi perusahaan meliputi seluruh 
kabupaten dan kotamadya di Sulewesi 

Dikepalai oleh satu area manager Sulawesi. 

7. Area Bali Nusra : Jangkauan distribusi perusahaan meliputi seluruh area 
Bali dan seluruh Nusa tenggara. 
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Dikepalai oleh satu area manager Bali Nusra. 

8. Area Kalbar dan Kaltim: Jangkauan distribusi perusahaan meliputi seluruh 
area Kalimantan Barat dan Timur. 

Dikepalai oleh satu marketing excecutive. 

 

Dari kedelapan area distribusi PT.BISI International,Tbk tersebut, seluruhnya 

dikepalai oleh area manager, dan hanya area Kalbar dan Kaltim yang dikepalai oleh 

satu marketing excecutive. Hal tersebut dikarenakan area Kalimantan barat dan 

Kalimantan timur yang coverage nya masih kecil. Dibandingkan ke tujuh area 

pemasaran dan distribusi lainnya yang mencakup area yang cukup luas, dapat kita 

lihat juga bahwa area distribusi perusahaan masih mencakup beberapa propinsi yang 

disatukan menjadi satu area, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan efektivitas 

dan efisiensi perusahaan.  

Proses distribusi PT.BISI International,Tbk dikerucutkan menjadi tingkatan 

regional. Pada level regional, area-area pemasaran dan distribusi tersebut 

dikelompokkan menjadi satu regional. 

“…kita dibagi tiga regional dalam scope Indonesia. Yang pertama adalah 
regional Indonesia Timur1, kalau regional itu mencakup Jawa tengah, 
Jawa timur sama Bali Nusra, oo, Kalimantan bagian timur tengah dan 
selatan juga siy mbak, regional Indonesia timur 1 itu kantor pusatnya di 
Surabaya. Kemudian Indonesia timur 2 mencakup area seluruh Sumatera, 
Sulawesi, Maluku, dan papua, yang berkantor pusat di Makassar. Dan 
regional yang ketiga adalah Indonesia barat yang meliputi Jawa barat, 
Kalimantan barat dan Kalimantan selatan, kalau regional yang ini 
pusatnya di Jakarta…”..(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 
November  2008 ). 
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Pada level regional, perusahaan membagi coverage perusahaan menjadi tiga yaitu : 

1. Daerah Regional Indonesia Timur I : mencakup area distribusi Jawa tengah, 

jawa timur,bali nusra, Kalimantan barat, tengah dan timur. 

Dikepalai oleh seorang regional manager yang berkantor pusat di Surabaya. 

2. Daerah Regional Indonesia Timur 2 : mencakup area distribusi Sumatera, 

Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Dikepalai oleh seorang regional manager yang berkantor pusat di Makassar. 

3. Daerah Regional Indonesia Barat : mencakup area distribusi Jawa barat, 

Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. 

Dikepalai oleh seorang regional manager yang berkantor pusat di Jakarta.  

 Area regional merupakan level teratas dari proses supervisi distribusi terbagi 

menjadi tiga bagian besar yang di tiap regional nya dikepalai oleh seorang regional 

manager. Seorang regional manager menghandle  kegiatan-kegiatan distribusi PT. 

BISI Internasional, seluruh kegiatan promosi dan distribusi yang telah dilaksanakan di 

area-area pemasaran seperti area sumbagut, jawa timur dan daerah lainnya. Pada level 

regional, keputusan  atas promosi dan distribusi lebih bersifat strategis, para regional 

manager memberikan instruksi mengenai strategi-strategi promosi dan distribusi 

perusahaan kepada area manager yang akan diteruskan pada marketing excecutive dan 

para agronomis. Perusahaan membagi area distribusi dikarenakan Indonesia 

merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya 
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daerah. Setiap wilayah pun memiliki karakter tersendiri, seperti yang telah dijelaskan 

diatas bahwa perusahaan menyerahkan keputusan strategis kepada area yang terkait 

untuk menjalankannya, untuk mengedepankan obyektifitas bagi perusahaan, tidak 

seluruh strategi distribusi dan promosi yang diaplikasikan di daerah Jawa timur 

misalnya akan sesuai bila diaplikasikan di daerah Kalimantan Barat. Dengan ragam 

budaya tersebut, para petani dari daerah tertentu akan menyikapi berbeda stimulant 

yang diberikan perusahaan dengan petani dari daerah lainnya.  

 

III.3.4. Promotions ( Promosi ). 

Promosi merupakan salah satu cakupan bauran pemasaran yang penting dalam 

memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan juga sebagai suatu cara 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dihasilkan 

sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan selalu membangun komunikasi sebaik 

mungkin kepada konsumennya dan calon konsumennya melalui promosi. Promosi 

juga menentukan keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya 

suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna bagi mereka tidak akan pernah membelinya. Pentingnya 

promosi bisa digambarkan sebagai salah satu kekuatan perusahaan. Promosi lebih 

mempengaruhi perilaku dibandingkan dengan sikap. Pembelian segera adalah tujuan 

dari promosi.  
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III.4. Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) dalam Promosi BISI 

Jagung Hibrida 16 di PT.BISI International,Tbk. 

 Begitupun di PT.BISI International,Tbk dalam menjalankan berbagai program 

promosinya, disinilah implementasi IMC atau strategi komunikasi pemasaran terpadu 

dijalankan oleh perusahaan. Seperti definisinya, oleh Clow and Baack  

Strategi komunikasi pemasaran terpadu adalah pengintegrasian dan 
koordinasi dari semua alat penempatan, dan sumber komunikasi 
pemasaran, di dalam suatu perusahaan ke dalam suatu program yang luas 
dengan memaksimalkan dampak pada konsumen dan pemakai akhir 
lainnya dengan  biaya minimal (2004:9) .  

 

 Kini strategi komunikasi pemasaran terpadu bukan lagi sebuah kumpulan tehnik-

tehnik promosi untuk mencapai sebuah target perusahaan, komunikasi pemasaran 

terpadu sendiri tidak lagi dipandang sebagai sebuah konsep, namun dalam 

perkembangannya setelah melalui beberapa studi dari para ilmuwan di bidang 

komunikasi pemasaran terpadu, IMC atau Komunikasi  Pemasaran Terpadu dianggap 

sebagai sebuah proses dalam kinerja organisasi. Apabila berbicara tentang strategi 

komunikasi terpadu sebagai komunikasi yang seharusnya terintegrasi dalam fungsinya 

untuk menyelaraskan perusahaan, seperti definisi Estaswara dalam think IMC! : 

Proses dan konsep manajemen pesan untuk menyelaraskan persepsi 
tentang nilai merek melalui interaksi dengan semua significant  
audience perusahaan dalam jangka panjang dengan mengkoordinasikan 
secara sinergis semua elemen komunikasi guna mendukung efisiensi 
dan efektivitas kinerja bisnis dan pemasaran dalam tujuan bisnisnya 
(2008:225) 
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Kini sebuah terobosan baru pun dilakukan oleh PT.BISI International,Tbk 

selaku perusahaan yang bermain di industri pertanian, PT. BISI International tidak 

ingin setengah-setengah dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Dalam rangka 

kampanye promosi BISI jagung hibrida 16 pada periode januari hingga maret 2008 

sebuah rangkaian kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang didalamnya berisi 

tehnik-tehnik promosi dipersiapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan, 

diantaranya periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyarakat(public relation), penjualan personal (personal selling),  pemasaran 

langsung (direct marketing), menurut Wahyu Prayogo selaku market development 

PT.BISI International,Tbk mengemukakan jawaban tentang pertanyaan proses 

implementasi IMC di perusahaannya : 

“…kalau kita berbicara konsep saya rasa sudah mbak, karena inti dari 
IMC itu sendiri kan mengintegrasikan kegiatan komunikasi pemasaran, 
bedanya memang dalam perusahaan kami belum ada fungsi-fungsi resmi 
seperti yang ada di konsep IMC sendiri mbak. Ya semuanya bisa dilihat di 
kegiatan pemasaran kami mbak. Saya rasa semua konsep sudah 
diimplementasikan. …”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 
Desember  2008) 

Dalam pernyataan tersebut, dapat kita analisis bahwa perusahaan 

mengaplikasikan IMC secara konseptual, perusahaan mencoba mengambil inti dari 

IMC sendiri yaitu pengintegrasian kegiatan komunikasi pemasaran dalam perusahaan. 

dalam hasil analisis wawancara sebelumnya dapat kita lihat bahwa, perusahaan 

mencoba mengaplikasikan semua jenis kegiatan komunikasi pemasaran dalam sebuah 

kampanye dalam periode waktu tertentu yang didalamnya berisi berbagai tehnik 

komunikasi pemasaran. Secara teoritis perusahaan pun telah mengklasifikasikannya 
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kedalam fungsi-fungsi resmi dalam IMC seperti advertising, sales promotion, 

personal selling, public relation, dan direct marketing.  

Dalam rangka penerapan IMC di PT.BISI International,Tbk, perusahaan 

memilih satu pesan pemasaran yang menjadi inti dari seluruh kegiatan pemasaran 

perusahaan, sebagai sebuah tema promosi produksi BISI Jagung Hibrida 16 yang 

dimplementasikan kedalam beberapa tehnik promosi yang digunakan perusahaan, 

seperti yang dijelaskan oleh Wahyu Prayogo berikut : 

“…kalau dalam perusahaan kami, kami mengaplikasikan pesan 
pemasaran dalam kegiatan pemasaran kami, sebagai pesan utama yang 
dalam strategi nya ya bisa berbeda-beda sih mbak. Untuk 
mengaplikasikan pesan tersebut. Pesan kami adalah Tongbes Tungsar itu 
sendiri, ya tagline kami itu, dari pesan itu kami akan jabarkan sebuah 
konsep yang diaplikasikan ke sema tehnik pemasaran 
kami…”.(Wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember 2008). 

Pesan utama yang digunakan oleh perusahaan adalah ‘Tongbes Tungsar’, 

kedua kata tersebut adalah tagline perusahaan yang diuraikan berarti Tongkol Besar 

Untung Besar. BISI jagung 16 adalah produk dari PT.BISI International, Tbk yang 

memiliki kelebihan tongkol jagungnya yang besar, sebagai sebuah produk yang 

dipromosikan, kelebihan produk tersebut dikemas menjadi sebuah pesan yang 

difungsikan untuk menarik perhatian dari calon konsumen ataupun stakeholder 

terkait. Penjelasan serupa pun dijelaskan dijelaskan dalam pernyataan berikut 

“…Produk kami kan sudah memiliki banyak kelebihan mbak, yang 
terlihat secara jelas adalah tongkol besarnya BISI Jagung Hibrida 16. Jadi 
ya makna pesan itu sendiri adalah dengan menggunakan BISI jagung 
Hibrida 16 akan mendapatkan untung yang besar, dengan hal tersebut 
para personel marketing kami dalam setiap kegiatannya mampu 
mengaplikasikan hal tersebut. Pesan ini diaplikasikan untuk semua, tidak 
hanya bagi perusahaan agar perusahaan dapat menjual produk dengan 
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baik kepada konsumennya mbak. Karena produk kami kan produk 
benih,produk yang menjadi cikal bakal rejeki seseorang, yang harus 
diolah untuk mendapatkan sesuatu. Untuk itu, kami memberikan sebuah 
pesan yang disampaikan secara halus, bahwa dengan menggunakan 
produk kami mereka pun bisa mendapatkan untung yang besar, pesan itu 
pula yang coba kami sampaikan kepada petani dan distributor kami. Jadi 
semuanya tersinergi dengan baik…”.(Wawancara Wahyu Prayogo 
tanggal 11 Desember 2008). 

 Makna pesan Tongbes Tungsar adalah dengan menggunakan BISI Jagung 

Hibida 16 adalah dengan menggunakan BISI Jagung Hibrida 16 akan mendapatkan 

keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar adalah sebuah pesan yang coba 

disampaikan perusahaan kepada tiga pihak, kepada personel marketing perusahaan, 

kepada petani, juga kepada distributor. Pesan tersebut lah yang akan diaplikasikan 

para personel marketing dalam kegiatan pemasaran perusahaan, yang baik secara 

implisit ataupun eksplisit akan disampaikan kepada konsumen dan calon konsumen 

perusahaan dalam beberapa tehnik pemasaran. 

Walaupun para personel yang berada di dalam divisi marketing memiliki latar 

belakang ilmu pertanian, dan bukan berlatar belakang ilmu komunikasi atau 

pemasaran, mereka mampu menjalankan fungsi-fungsi IMC tersebut dan mencoba 

mengimplementasikannya dalam kegiatan pemasaran perusahaan, seperti pernyataan 

berikut ini 

“…karena kami punya latar belakang pertanian, bukannya komunikasi 
atau pemasaran kaya mbak, jadi yaa, kami mencoba 
mengimplementasikan fungsi-fungsi IMC dalam kegiatan pemasaran 
kami, fungsinya ya untuk menyatukan tehnik-tehnik yang ada, biar 
hasilnya lebih efektif dan efisien.…”(wawancara Doddy Wiratmoko 
tanggal 3 November  2008) 
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Latar belakang para personel yang berasal dari ilmu pertanian memberikan 

kesulitan tersendiri untuk mengkonsep secara detail kegiatan komunikasi pemasaran 

perusahaan. Namun dari hasil kegiatan pemasaran yang telah dilakukan, terbukti para 

personel pemasaran PT.BISI Internasional berhasil mengimplementasikan konsep-

konsep serta teori pemasaran kedalam sebuah kegiatan pemasaran perusahaan untuk 

mencapai hasil yang efektif dan efisien. Fungsi- fungsi IMC diantaranya advertising 

(periklanan), sales promotion (Promosi penjualan), personal selling (penjualan 

personal), public relation (hubungan masyarakat), dan direct marketing (penjualan 

langsung) yang juga disebut sebagai serta pengimplementasiannya dalam perusahaan, 

akan berusaha dijabarkan oleh peneliti  berikut ini: 

III.4.1.Bauran Promosi Sebagai Alat-Alat Utama dalam Penerapan Komunikasi 

Pemasaran Terpadu dalam Promosi BISI Jagung Hibrida 16 di PT.BISI 

International,Tbk. 

III.4.1.1. Advertising ( Periklanan) 

 Periklanan digambarkan sebagai manapun format komunikasi nonpersonal 

yang dibayar ,tentang suatu organisasi, produk, gagasan atau layanan oleh suatu 

sponsor tertentu (Fill;1995:16). Tujuan iklan berbeda dari satu industri ke industri 

yang lain  dan berbeda pula pada situasi yang berlainan. Target dari suatu usaha iklan 

organisasi sering berubah-ubah, seperti halnya peran mengiklankan dan fungsinya di 

dalam program pemasaran. Menurut Yeshin (1998:120), setidaknya terdapat tiga 

fungsi dari periklanan, diantaranya, untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, 
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dan untuk menjual. Di PT.BISI International,Tbk pun advertising menjadi alat 

promosi yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perusahaan, seperti dalam 

pernyataan berikut : 

“…Disini fungsi dari periklanan yang kami terapkan di perusahaan kami 
adalah sebagai pemantap, dari aktivitas below the line yang sudah kami 
jalankan. Tapi, yaa bukan berarti kalau periklanan tidak menjadi penting 
bagi kami. Wong, budget untuk iklannya saja bisa mencapai 5 milyar. 
Tapi kami menyadari target segmen kami yang berbeda dari produk 
kebanyakan, yaitu para petani membuat kami harus ekstra hati-hati dalam 
memutuskan menggunakan tehnik advertising yang mana, ditempatkan di 
mana sampai budgetnya berapa…”.(wawancara dengan Doddy 
Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

 

Dalam pernyataan diatas dapat kita analisis bahwa advertising (Periklanan) 

berfungsi sebagai sebuah pemantap atas kegiatan pemasaran yang telah dilakukan 

perusahaan sebelumnya, yaitu kegiatan below the line. Perusahaan sendiri 

mengklasifikasikan advertising ke dalam kegiatan above the line the line,yang 

diselenggarakan setelah proses kegiatan pemasaran below the line. Namun bukan 

berarti kegiatan periklanan sebagai pemantap dari aktivitas below the line yang 

dilaksanakan menjadi hal yang kurang diutamakan, advertising memberikan 

kontribusi yang cukup penting dalam perusahaan, hal ini terbukti dengan 

pengalokasian budget sebesar lima milyar rupiah dalam kegiatan advertisingnya, nilai 

tersebut cukup besar, dan dapat diperkirakan bahwa dengan pengalokasian dana 

sebesar itu, mampu memberikan feedback  yang cukup besar bagi perusahaan. 

Karenanya perusahaan mempertimbangkan betul tehnik advertising yang akan 
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digunakan, placement dalam media, hingga budget yang akan dialokasikan untuk 

kegiatan advertisingnya. 

Dari kegiatan advertising tersebut, dapat kita ketahui bahwa perusahaan 

mencoba mempertimbangkan beberapa tipe advertising yang digunakan dalam 

kegiatan komunikasi pemasaran perusahaan, dan jenis-jenis advertising perusahaan 

tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

“…untuk periklanannya memang macem-macem mbak, hampir semua 
advertising tools yang sepengetahuan kami sudah saya gunakan, mulai 
dari TVC, Spot di radio, iklan di majalah, Billboard, banner, 
spanduk…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008) 

  Perusahaan menggunakan broadcasting advertising, diantaranya TV 

commercial atau TVC dan radio spot, sedangkan printed magazine diwakili oleh iklan 

di majalah, dan outdoor media menggunakan billboard, banner, dan spanduk. Namun 

dalam implementasinya tetap tidak lepas dengan segmentasi perusahaan yaitu petani, 

seperti dijelaskan sebelumnya keseharian, kesukaan serta pola pikir petani menjadi 

salah satu dasar perusahaan dalam melakukan kegiatan komunikasi pemasarannya.  

“…target segmen kita petani. Mereka kan orang yang berada di status 
ekonomi sosial ukuran c, jadi menurut mereka, produk yang berani promo 
habis-habisan khususnya di daerah mereka itu yang credible menurut 
mereka…”(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Pada pernyataan diatas dapat kita analisis bahwa, perusahaan 

mempertimbangkan betul alat-alat promosi yang dipergunakan dalam promosi produk 

BISI Jagung hibrida 16. Mengingat segmentasi mereka adalah petani, berdasarkan 

data wawancara, perusahaan mengklasifikasikan petani berada di status ekonomi 

sosial C, yang mana masyarakat yang mewakili SES (status ekonomi sosial) C 
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biasanya memiliki latar belakang ekonomi yang kurang memadai, mereka terbiasa 

melihat produk yang terkenal adalah gambaran sebuah produk yang kredibel, 

memiliki kualitas yang baik dan layak pakai. Untuk itulah dengan budget promosi 

yang hingga lima milyar rupiah, perusahaan berusaha maksimal dalam 

menyelenggarakan kegiatan komunikasi pemasaran di masa kampanye produk. 

III.4.1.1.1 Television Commercial ( Iklan Televisi ) 

Seperti dijelaskan diatas, bahwa perusahaan menggunakan berbagai advertising 

tools dalam rangka promosi produk seperti TVC, Radio spot, Iklan majalah, 

billboard, banner. Berikut, akan dibahas satu per satu jenis periklanan yang 

digunakan PT.BISI International,Tbk dalam rangka masa promosi BISI jagung 16. 

TVC atau television commercial merupakan salah satu tehnik advertising yang 

membutuhkan budget dengan angka yang cukup tinggi, nominal yang ditawarkan 

oleh beberapa televisi swasta nasional untuk spot iklan di jam tertentu menembus 

angka puluhan juta rupiah. Tidak hanya itu proses produksi iklan televisi sendiri 

membutuhkan kerumitan serta perencanaan yang matang hingga menjadi sebuah 

iklan televisi. Karenanya perusahaan mengadakan research sebelum placement atau 

penempatan di televisi. Berikut penjelasan mengenai research advertising pra 

placement yang dilaksanakan oleh PT.BISI International,Tbk. 

“...sebelum melakukan placement kami melakukan research yang cukup 
panjang. Alasan kami megadakan research ya karena user kami petani. 
Jangan salah lho mbak, petani itu sulit dalam mentranformasikan pesan 
promosi pada mereka. Tingkat traumatis mereka tinggi…”.(wawancara 
Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 
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Atas dasar segmentasi mereka yang berprofesi sebagai petani, perusahaan 

menganngap bahwa research harus dijalankan. Research sendiri adalah salah satu 

tahapan yang dilakukan perusahaan sebelum placement di televisi dilaksanakan. 

Dengan latar belakang pendidikan dan SES petani yang berbeda dengan masyarakat 

lain di perkotaan, perusahaan merasa kesulitan untuk menginformasikan pesan 

promosi kepada para petani selaku target market mereka. Tidak hanya itu, ternyata 

beberapa petani mengalami tingkat traumatis yang cukup tinggi dengan produk-

produk benih sejenis. Karenanya research dilakukan untuk mencoba mengetahui 

beberapa hal tentang konsumen ataupun calon konsumen perusahaan. Kebutuhan 

perusahaan untuk mengadakan research pra placement diteguhkan pula oleh 

pernyataan Doddy Wiratmoko selaku market development manager field crop 

division PT. BISI International  , yang dalam hal ini, bertanggung jawab mengadakan 

research tersebut. 

“…untuk TVC ini yang paling sulit, karena para advertiser biasanya 
menggunakan AC Nielsen research sebagai sebuah patokan dalam 
memikirkan planning dari TVC itu sendiri. Sedangkan kami menyadari 
AC Nielsen research nggak akan ngefek ke kita, wong target kita petani 
yang punya kesukaan di program televisi, waktu menonton yang berbeda 
sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, kami 
mengadakan research sendiri, yang kami sebar di hampir seluruh 
Indonesia dengan total jumlah responden kira-kira sampai 1559 orang, 
research ini kami namakan “Surveys Farmers Habit”  …”. (wawancara 
Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Dari pernyataan tersebut, menambahkan alas an baru mengapa research   harus 

dilaksanakan, advertisers atau pengiklan terbiasa menggunakan hasil survey yang 

dilaksanakan oleh lembaga survey nasional AC Nielsen research, karena lembaga ini 

mengsurvey ke seluruh penjuru Indonesia, dengan tehnik penggunaan people meter 
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yang dipasang di remote televisi dandiserahkan kepada beberapa orang yang 

menonton televisi dengan klasifikasi yang beragam. Karenanya hasil survey yang 

dihasilkan oleh AC Nielsen research adalah hasil yang general dan kurang mewakili 

SES tertentu dari masyarakat. Mengingat konsumen dan calon konsumen dari BISI 

jagung hibrida 16 berasal dari SES dan latar belakang tertentu, perusahaan merasa 

membutuhkan patokan untuk mengadakan placement. Petani juga memiliki jam 

bekerja yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karenanya research dilakukan 

untuk mengetahui jam menonton serta kebiasaan mereka, serta program televisi apa 

yang disukai oleh mereka. Research yang diberi judul sebagai “Survey Farmers 

Habit” ini sendiri dilaksanakan hampir di penjuru Indonesia, yang dibagi tiap 

wilayahnya dengan total jumlah responden berkisar 1559 orang. Pembagian wilayah 

serta mekanisme research dijelaskan pula dalam pernyataan berikut. 

“…mulanya untuk research tersebut, kami membagi menjadi delapan 
wilayah penelitian yang terdiri dari sumbagut, sumbagsel, jawa barat, 
jawa timur, jawa tengah, bali nusra, Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian 
setelah itu kami bagikan kuesioner yang berhubungan dengan acara 
kesukaan mereka di televisi. Setelah itu barulah hal tersebut, kami jadikan 
acuan untuk melakukan placement di televisi. Dari research tersebut 
mbak, kami tahu bahwa jam menonton televisi mereka disesuaikan 
dengan kegiatan mereka di sawah…”.(wawancara Wahyu Parayoga 
tanggal 11 Desember  2008). 

 Delapan wilayah dibagi oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk 

mempermudah pembagian kuesioner, diantaranya area sumbagut, sumbagsel,jawa 

barat, jawa timur, jawa tengah, bali nusra, Kalimantan dan Sulawesi. Area-area 

pembagian kuesioner tersebut termasuk dalam area pemasaran dan distribusi 

perusahaan yang dibagi menjadi delapan wilayah. Survey Farmer Habit ini dimulai 
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dengan membagikan kuesioner tentang beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan 

jam menonton televisi para petani dan acara kesukaan mereka di televisi. Dari 

research tersebut, diketahui bahwa jam menonton televisi para petani disesuaikan 

dengan kegiatan sehari-hari mereka di sawah. Para petani melakukan aktivitas mereka 

di sawah pada jam-jam berikut : 

Tabel 3.1 

Tabel jam kebiasaan petani menonton televisi 

JAM KEBIASAAN PETANI MENONTON TELEVISI

Pagi Siang Sore Malam
06.00

-
07.00

07.00
-

08.00

08.00
-

09.00

09.00
-

10.00

10.00
-

11.00

11.00
-

12.00

12.00
-

13.00

13.00
-

14.00

14.00
-

15.00

15.00
-

16.00

16.00
-

17.00

17.00
-

18.00

18.00
-

19.00

19.00
-

20.00

20.00
-

21.00

21.00
-

22.00

20% 9% 1% 4% 7% 28% 37% 15% 8% 6% 17% 35% 29% 48% 41% 26%

304 143 14 57 104 420 557 221 125 91 252 528 443 737 623 396

(Sumber : Result of Survey Farmer’s Habit oleh PT.BISI International,Tbk 2007.) 

Dari hasil survey yang dilakukan perusahaan terhadap petani, maka dapat 

diketahui bahwa pada pagi hari, para petani memiliki kebiasaan menonton tertinggi 

yaitu sebesar 20 % atau sekitar 304 responden pada pukul 06.00-07.00 pagi, apabila 

dapat kita analisis, pada waktu tersebut petani sedang bersiap-siap menuju sawah, 

karenanya mereka memiliki sedikit waktu untuk menonton televisi di pagi hari. 

Namun ada presentase yang cukup tinggi di pukul 11.00 -12.00, dimana waktu 

tersebut telah mendekati waktu siang hari, kisaran waktu tersebut para petani terbiasa 

kembali ke rumah untuk beristirahat, dari survey yang tersebut, petani menyempatkan 

diri untuk menonton televisi. Dilanjutkan ke siang hari, yang waktunya tidak begitu 

jauh dari pukul 11.00-12.00, yaitu pukul 12.00-13.00, untuk waktu siang hari, waktu 
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tersebut mendapatkan presentase tertinggi yaitu sekitar 37 % dengan responden 

sebesar 557 orang, dengan alasan yang sama dengan waktu sebelumnya, yang 

membuat para petani menonton televisi. Pada sore hari nya, ketika para petani sudah 

berada di rumah waktu yang dipilih untuk menonton televisi adalah pukul 17.00-

18.00, karenanya waktu tersebut mendapatkan presentase sebesar 35 % dengan 

responden sebanyak 524 orang. Memasuki malam hari di waktu prime time, dimana 

prime time yang berkisar antara pukul 18.00-22.00, adalah jam menonton televisi 

yang memiliki pemirsa terbanyak, karenanya harga sebuah TVC di prime time 

mencapai angka yang termahal dibandingkan dengan TVC di waktu yang lain. Di 

waktu malam, para petani memilih waktu 19.00-20.00 dan 20.00-21.00 sebangai 

waktu yang dipilih untuk menonton televisi, karenanya kedua waktu tersebut 

mendapat kan presentase sebesar 48% dan 41%, yaitu 737 responden untuk pukul 

19.00-20.00 dan 623 responden untuk pukul 20.00-21.00, kedua waktu tersebut 

menjadi pilihan para petani, karena pada waktu tersebut, seperti layaknya masyarakat 

kebanyakan, mereka menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menonton 

televisi.  

Selain waktu menonton televisi, dalam survey ditanyakan pula kepada para petani 

tentang program acara kesukaan para petani baik di waktu pagi, siang, sore dan 

malam hari, dan didapatkan hasil berikut : 
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Tabel Program Acara Pagi Favorit Petani 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Tabel Program Acara Siang Favorit Petani 
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Tabel 3.5 

Tabel Program Acara Malam Favorit Petani 

 

 

 

 

 

(Sumber : Result of Survey Farmer’s Habit oleh PT.BISI International,Tbk 2007) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU... ADINDA ASHRININTYA DEWI



III - 48 

 

 Sesuai dengan tabel-tabel hasil survey diatas yang menjadi data perusahaan, 

diketahui bahwa program acara favorit pada pagi hari adalah Fokus pagi dan Liputan 

6 Pagi, pada program acara siang, yang menjadi favorit para petani adalah Liputan 6 

siang, Patroli, Sergap dan Buser. Pada sore harinya program acara Liputan enam 

petang dan Seputar Indonesia mendapatkan presentase tertinggi. Dan memasuki 

prime time di malam hari, sinetron-sinetron televisi swasta menjadi favorit para 

petani sebagai pilihan untuk menonton televisi seperti sinetron berjudul Cahaya dan 

Azizah. 

 Berdasarkan research ‘Surveys Farmer Habit’ yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan berkaitan dengan membuat sebuah acuan untuk penempatan TVC, 

perusahaan telah mendapatkan hasil yang diimplementasikan dengan penempatan 

TVC di program-program televisi terpilih yang sesuai dengan hasil research. Seperti 

pernyataan berikut ini :  

“…Dari hasil itulah yang menjadi dasar keputusan kita untuk melakukan 
placement di televisi mana dan program apa…”(wawancara Doddy 
Wiratmoko tanggal 13 November  2008) 

Perusahaan pun melakukan placement TVC sebagai berikut : 

“…Dari research, disebutkan bahwa mereka menonton berita-berita 
yang ada di pagi hari,kami pun memasang TVC kami di program berita 
kayak liputan 6 pagi dan Nuansa pagi. Waktu istirahat siang, ternyata 
mereka lebih suka nonton berita kriminal, karena ternyata mbak, berita-
berita kriminal itu memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di 
kelas C dan D. Naah para petani itu kan berada di kelas tersebut, lhaa 
nggak heran kalo mereka demen,dan kami juga memasang beberapa 
spot di berita kriminal...”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 
Desember  2008). 
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Perusahaan memasang beberapa spot di berita pagi seperti liputan enam pagi, 

dan Nuansa pagi sebagai bentuk implementasi dari research yang telah mereka 

lakukan. Dari hasil survey yang telah peneliti jelaskan diatas perusahaan berusaha 

mensinkronisasikan antara kesukaan petani, dan trend yang terjadi di masyarakat. 

Berita criminal seperti buser, sergap ataupun patrol pun menjadi program acara yang 

disisipkan TVC BISI Jagung 16 sebagai iklannya. Perusahaan juga menyadari bahwa 

berita-berita kriminal sesuai bagi para petani, karena mereka berada di SES C atau D. 

Sedangkan untuk placement TVC di malam hari, berikut penjelasannya : 

“…untuk malemnya, ada hal yang unik disini. Mengingat SES mereka 
yang di tingkatan c, biasanya hanya punya satu televisi, kalau sudah gitu, 
biasanya yang nonton ya istri dan anaknya, dan otomatis dia nimbrung 
disitu. Karenanya tingkat knowledge mereka tentang program-program 
acara di malam hari ya sinetron. Pada periode Januari- Maret, sinetron 
yang ratingnya lagi tinggi plus disukai penonton ya Cahaya, Azizah, 
Cinta indah waktu itu mereka juga suka Mamamia show, dan KDI. Dan 
pada actual placement kami, sinetron adalah program televisi yang 
banyak kami pasangi TVC…”( wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 
November  2008). 

SES atau status ekonomi sosial menjadi penting dalam perilaku membeli 

seseorang, dari wawancara diatas peneliti mengetahui sebuah realitas unik bahwa, 

mereka yang berada di SES ukuran C atau D, memiliki keterbatasan dalam membeli 

barang kebutuhan keluarga, diantaranya televisi, kepemilikan televisi yang hanya satu 

buah, menjadikan mereka harus menonton televisi bersama anak dan istri mereka, 

mengingat sinetron menjadi acara favorit masyarakat, tidak terbatas oleh gender. 

Disitulah perusahaan melihat sebuah kesempatan, dengan menempatkan TVC di 

prime time khususnya pada program acara sinetron semakin meneguhkan para petani 
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untuk membeli produk BISI jagung 16 , karena didukung oleh beberapa bagian 

keluarga yang telah menerima terpaan pesan dari TVC yang ditempatkan di program 

acara yang disaksikan anggota keluarga petani yang lainnya.  Tidak hanya program 

acara, namun perusahaan juga mempertimbangkan stasiun televisi mana yang 

menjadi media pemasangan TVC, seperti dalam pernyataan berikut : 

“…dan stasiun televisi yang kami pilih kebetulan juga hanya dua, yaitu 
SCTV dan RCTI, berdasarkan rekomendasi dari media buyer kami, kedua 
stasiun tersebut memiliki belanja iklan yang cukup tinggi, dan hal 
tersebut dikarenakan jumlah pemirsanya yang cukup 
banyak…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

Tingkat belanja iklan yang cukup tinggi, dianggap perusahaan menjadi salah 

satu pertimbangan memilih stasiun televisi swasta yang memiliki kredibilitas yang 

cukup tinggi. Karena dari belanja iklan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki rating yang cukup tinggi di masyarakat, yang berarti jumlah pemirsa untuk 

setiap program favorit tersebut cukup tinggi. Karenanya dipilihlah RCTI dan SCTV 

yang pada media scene tahun 2008 mendapatkan rangking pertama untuk SCTV dan 

rangking kedua untuk RCTI sebagai stasiun televisi swasta nasional yang memiliki 

belanja iklan dengan nominal yang tinggi. Selain itu untuk total spot dan fungsi dari 

TVC ini sendiri dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

“…Untuk total spot yang kami pasang ada sekitar 3076 spot selama 
periode januari hingga maret 2008. Fungsinya sendiri mbak, emang buat 
menjangkau para petani yang tim promosi kami rasa kurang terjangkau 
dengan kegiatan-kegiatan pemasaran yang sudah kami jalani. Jadi kalau 
beberapa produk, itu beriklan di tv biar produknya laku, kalau kita 
beriklan di tv setelah produknya laku..hehe..Dan TVC itu ngefek sama 
penjualan kita lho mbak. Bisa mbak lihat di sales volume kita, di tiga 
bulan tersebut, penjualan kita stabil tingginya…”.(wawancara Wahyu 
Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 
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Keseriusan perusahaan berkontribusi dalam bidang advertising, khususnya TVC 

memang tidaklah main-main, jumlah spot TVC di televisi swasta nasional mencapai 

3076 spot, dan nominal yang total mencapai Rp. 5.489.000.000, sebuah angka yang 

cukup besar untuk alokasi budget advertising, karena TVC sendiri difungsikan untuk 

menjangkau para petani yang letaknya berada di pedesaan ataupun pelosok negeri, 

TVC dianggap sebagai jawabannya, mengingat hampir seluruh orang Indonesia 

mampu mengakses televisi. Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan mungkin 

belum menjangkau beberapa wilayah, namun perlu diketahui bahwa PT.BISI 

International,Tbk telah eksis semenjak tahun 1984, dan produk mereka bukanlah 

produk baru di pasaran, sebelum BISI jagung hibrida 16 ada lima belas jenis BISI 

jagung hibrida 1-15 yang telah diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan. Namun, 

BISI jagung hibrida 16 adalah salah satu produk yang laku keras di perusahaan, jadi 

TVC berusaha memantapkan awareness terhadap brand di masyarakat. Dan hasilnya 

selama tiga bulan kampanye promosi BISI Jagung hibrida 16, sales volume atau 

tingkat penjualan perusahaan mencapai angka yang tinggi dan stabil.  

Ketika keputusan placement TVC melalui proses research yang panjang hingga 

keputusan dapat diambil oleh perusahaan, tidak lupa peneliti sertakan proses creative 

strategy dari TVC BISI jagung hibrida 16, yang terkenal dengan Tongbes Tungsar 

nya (Tongkol Besar unTung Besar) 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU... ADINDA ASHRININTYA DEWI



III - 52 

 

Gambar 3.4 

Proses produksi TVC BISI Jagung Hibrida 16 (Tongbes Tungsar) 

 

 

 

 

(Sumber : Confidential Data PT.BISI International,Tbk 2007) 

 

Yang akan dijelaskan pula dalam pernyataan berikut : 

“…Naah, itu untuk tahapan research dan placement  nya, kalau creative 
strategy TVC nya mbak. Kita bikin sendiri lhoo, nggak hired advertising 
agency buat bikinin kreatif nya. Ya tim kita yang diberdayakan. Waktu 
itu keputusan kita ya pake Ronny Dozer. Keputusan kami memilih slogan 
Tongbes Tungsar yang diucapkan berulang kali oleh si aktor, juga untuk 
menancapkan awareness tentang produk pada pikiran konsumen ataupun 
calon konsumen, jadi kalau mereka mendengar dan melihat Tongbes 
Tungsar, pasti itu iklan BISI…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 
13 November  2008). 

Dalam hal strategi kreatif periklanan, perusahaan mencoba mandiri dengan 

menghandle  sendiri strategi kreatif TVC nya. Perusahaan memberdayakan tim yang 

mereka punya untuk mengerjakan strategi kreatif iklan, mulai ide besar, hingga ke 

story boardnya sehingga mereka tidak membutuhkan jasa Advertising agency untuk 

mengsupervisi strategi kreatif TVC BISI jagung hibrida 16. Tim kreatif perusahaan 

juga memutuskan memilih Ronny dozer sebagai aktor utama dalam iklan tersebut, 

karena pada waktu itu Ronny Dozer sedang menuai popularitas sebagai bintang 

komedi di acara komedi extravaganza. Hal ini juga berlaku pada masa promosi BISI 
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jagung hibrida 2 pada tahun 1990 an, pada masa tersebut, perusahaan memilih 

pelawak basuki sebagai bintang iklan utama karena, pada masa tersebut basuki 

sedang menuai popularitas di sinetron ‘Si Doel Anak Betawi’. Bintang komedi atau 

pelawak dianggap menjadi icon yang mudah diingat masyarakat, apalagi Ronny dozer 

pun mudah dikenali dengan posturnya yang tambun. Begitupun dengan jalan cerita 

iklan, tim kreatif memilih untuk memilih menggunakan jalan cerita dimana 

ditunjukkan hasil panen dari BISI jagung hibrida 16, kemudian si aktor mengucapkan 

slogan BISI jagung 16 secara berulang-ulang, hal ini difungsikan untuk  

menancapkan awareness tentang produk pada konsumen ataupun calon konsumen. 

Dengan mendengar pesan secara berulang-ulang, seseorang akan lebih mudah 

mengingat tentang produk, dan mempengaruhi keputusan membeli seseorang.  

Dari seluruh penjelasan mengenai aktivitas advertising khususnya iklan yang 

menggunakan media televisi dapat kita analisis bahwa kegiatan advertising yang 

dijalankan oleh perusahaan khususnya TVC  digunakan karena perusahaan melihat 

kesesuaian televisi seperti yang dijelaskan dalam tabel classification of advertising, 

televisi mampu meraih konsumen ataupun calon konsumen dalam coverage lokal 

ataupun nasional, bahkan mampu menjangkau coverage internasional apabila mampu 

masuk dalam cable channels atau parabola. Terlebih lagi sasaran dari TVC ini adalah 

para user dan calon user dari BISI Jagung Hibrida 16 yaitu para petani. TVC menjadi 

lebih diminati karena mampu menampilkan pesan dalam bentuk gambar bergerak 

yang disertai lagu dan suara, sehingga penampilannya lebih menarik. Namun juga 

sesuai dengan kelemahan televisi yang memiliki jangkauan yang teramat luas, untuk 
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jenis perusahaan yang bergerak di bidang agriculture seperti PT.BISI 

International,.Tbk yang memiliki konsumen dengan segmentasi yang sangat terbatas 

yaitu para petani, dan para individu yang bergerak di bidang pertanian seperti para 

distributor, dinas pertanian dsb, iklan televisi harus ditempatkan di televisi yang tepat 

juga program acara yang tepat, agar segmentasi perusahaan dapat terjangkau. 

Karenanya perusahaan melaksanakan research, walaupun melalui proses yang 

panjang, namun hal tersebut dilakukan agar keputusan placement TVC yang 

dilaksanakan perusahaan tidak salah, kelemahannya juga adalah produksi yang 

memakan budget yang cukup besar, tidak heran apabila perusahaan harus 

mengeluarkan budget hingga nominal 5 milyar rupiah untuk mendanai produksi 

hingga placement TVC tersebut. Dan karena pesan televisi hanya mampu diingat 

dalam jangka waktu tertentu, TVC baru diluncurkan setelah perusahaan menjalankan 

kegiatan komunikasi pemasaran below the line. Berikut, peneliti akan menganalisis 

jenis-jenis advertising yang lainnya. 

III.4.1.1.2. Iklan  Spot Radio 

Berbeda dengan iklan televisi yang membutuhkan proses yang cukup panjang 

dari research hingga ke placement. Iklan radio di PT. BISI International, 

diperlakukan dengan lebih mudah, perusahaan sendiri menyerahkan keputusan 

placement untuk iklan radio kepada area pemasaran terkait, hal ini didukung dengan 

pernyataan berikut : 
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“…Untuk radio, kebijakannya ya berbeda-beda mbak, setiap area 
pemasaran kan punya budaya tersendiri…”.(wawancara Doddy 
Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan berikut : 

“… Untuk iklan radio itu murni dilakukan sama orang-orang kita yang di 
daerah. Jadi, para marketing excecutive tersebut merekomendasikan 
kepada kita. Program apa di radio yang menjadi favorit para 
petani…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

 Dari pernyataan diatas dapat kita analisis bahwa perusahaan 

mempertimbangkan adanya perbedaan kebiasaan serta bervariasinya khasanah 

budaya di Indonesia. Berbeda dengan televisi nasional swasta yang memiliki program 

yang sama dan dapat diakses pada waktu yang sama di Indonesia. Radio adalah 

media yang lebih tersegmen, karenanya perusahaan menyerahkan keputusan 

placement spot radio pada area pemasaran terkait. Prosesnya, perusahaan menerima 

rekomendasi dari pihak marketing excecutive tentang program apa yang sedang naik 

daun atau disukai di daerah setempat. Area pemasaran sendiri lah yang memutuskan 

placement, jadi untuk iklan radio, keputusannya tidak berpusat pada kantor pusat, 

namun diserahkan kepada kantor area. 

 Untuk pemilihan program sebagai media untuk penempatan spot radio, para 

marketing excecutive atau marketing development banyak memilih program yang 

lebih bersifat kedaerahan dan banyak disukai oleh petani, karena ternyata sama 

seperti TVC, perusahaan juga berusaha menempatkan iklan radio sesuai dengan waktu 

kerja  para petani, hal tersebut didukung dengan pernyataan berikut : 
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“…Memang petani juga mereka yang suka mendengarkan radio, biasanya 
yaaa untuk petani, mereka mendengarkan pada saat istirahat makan siang. 
Ketika di saung…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  
2008).  

 

Selain itu berikut penjelasan program apa yang banyak dipilih perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

“…Di radio daerah yang memutar lagu-lagu keroncongan misalnya, 
kemudian adapula yang memasang di program drama. Drama radio di 
daerah-daerah masih sangat populer loo mbak. Kalo mbak dinda pernah 
dengar tentang Brama Kumbara, atau Tutur tinular, itu ratingnya cukup 
tinggi…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008)  

Pernyataan tersebut didukung pula oleh perrnyataan berikut : 

“…Biasanya sih ya dangdutan, atau drama-drama radio yang sering 
didengarkan para petani di sela-sela istirahat mereka…”.(wawancara 
Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008) 

Dari pernyataan diatas, dapat kita analisis bahwa radio daerah dipilih sebagai 

media yang tepat karena radio daerah banyak memiliki program-program yang 

bersifat kedaerahan yang lebih mengena pada segmentasi perusahaan, diantaranya 

program drama dan musik dangdut. Para petani yang secara geografis tidak berada di 

pusat kota, melainkan berada di daerah pedesaan memang lebih menyukai drama 

radio yang melegenda seperti Brama Kumbara ataupun Tutur Tinular, program 

tersebut adalah drama radio yang sebetulnya sudah diproduksi pada era tahun 1980 

an, namun ternyata hingga era 2000 an masih disukai. Begitu juga dengan program 

musik dangdut, yang tetap menjadi musik favorit bagi masyarakat Indonesia 

kebanyakan. Kegiatan mendengarkan radio pun didengarkan para petani di sela-sela 

istirahat siang mereka, radio pun menjadi sebuah media elektronik yang terjangkau 
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oleh setiap kalangan, karenanya perusahaan melihat radio sebagai media yang cukup 

menjanjikan untuk menjangkau segmentasinya. 

Tidak hanya dari segi palecement yang dipertimbangkan, department marketing 

PT.BISI International,Tbk juga mengolah sendiri skrip kreatif iklan radio untuk BISI 

Jagung Hibrida 16 

“…Sama seperti TVC mbak, kami menghandle creative strategy dari 
iklan radio ini, kami menggunakan dua talent, yaitu seperti perbincangan 
pasangan suami istri yang baru saja memanen BISI 16 nya, kepuasan 
mereka dituangkan dalam perbincangan singkat tentang BISI 16 yang 
Tongbes Tungsar, seperti tagline kami. Kami banyak mengulang-ulang 
Tagline yang sekaligus pesan pemasaran kami mbak, biar brand nya 
nancep…”.(Wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember 2008). 

 

Dalam iklan radio BISI Jagung Hibrida 16, digambarkan perbincangan ringan 

antara sepasang suami istri, yang baru saja memanen hasil benih jagung hibrida nya. 

Karena panennya yang bagus, sang suami memuji kualitas BISI jagung Hibrida 16, 

dan istrinya pun menyetujui hal tersebut. PT.BISI International,Tbk mencoba 

memberikan iklan radio yang ringan, karenanya dikemas seperti percakapan sehari-

hari, hal ini disebabkan karena iklan ini disebar luaskan di daerah-daerah pedesaan 

dengan fungsi menjangkau para distributor dan petani yang bertempat di area 

kabupaten ataupun kecamatan, para petani cenderung lebih mudah mencerna iklan 

radio yang sederhana, namun penjelasan tentang produk seperti Tagline nya Tongbes 

Tungsar dijelaskan dengan baik oleh para talent, serta pengulangan pesan Tongbes 

Tungsar memudahkan untuk dikenali dan diingat oleh para petani. Iklan radio BISI 

16 juga diselingi beberapa backsong tentang produk dan sedikit product knowledge, 
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Detail Script Iklan Spot Radio BISI Jagung Hibrida 16
Backsong Ayo kawan para petani, mari menanam jagung di kebun kita
Talent Male Tong Bes Tung Sar

Tong Bes Tung Sar
Tong Bes Tung Sar

Talent Female Apa tho mas, Tongbes Tungsar,Tongbes Tungsar
Talent Male Kamu mau tahu apa itu Tongbes Tungsar
Talent Female Ya iya tho mas, apa sih Tongbes Tungsar itu ?
Talent Male Tong Bes Tongkol Besar TungSar Untung beSar
Talent Female Oooh, Tongkol besar BISI 16 yang baru saja kita panen ini tho?

Ya kalau itu, ya pasti untung besar, Jagung super hibrida BISI 16
Kalau gini siapa sih yang nggak cinta sama mas ?

Talent M and F Tertawa bersama
Talent Male Jagung Super Hibrida BISI 16 benar-benar tongbes tungsar ya bu!
Talent Female Iya kaya mas, Tongbes juga
Talent Male Aaah ibu ah, jadi malu
Voice over Jagung Super Hibrida BISI 16 Tongkol Besar untung Besar
Backsong BISI 16 BISI 16 Tongkolnya besar untungnya besar
Voice over Tongkol Besar Untung Besar BISI 16
Voice over Persembahan PT.BISI International, Tbk

untuk menjelaskan Tongbes Tungsar. Dan hal tersebut dapat dilihat dalam skrip 

berikut : 

Tabel 3.6 

Script Iklan Spot Radio BISI Jagung Hibrida 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Confidential Data of PT.BISI International, Tbk) 

Selain dari skrip kreatif iklan radio serta placement pada program tersebut, 

perusahaan juga mempertimbangkan timing atau waktu penempatan sejumlah spot 

radio yang akan disebar di setiap daerah yang akan dijelaskan dalam pernyataan 

berikut : 

“…Namun untuk timingnya, berbeda dengan TVC, bagi perusahaan kami 
iklan radio adalah iklan penunjang pada masa below the line dilakukan 
jadi iklan ini adalah irisan dari program below the line kami yang 
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biasanya dilakukan selama akhir tahun menjelang musim tanam pertama 
kami. Setelah pada masa below the line tersebut pada timing yang sama di 
januari hingga maret kami kurangi menjadi tiga hingga lima spot per 
radio…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Seperti dijelaskan dalam pernyataan diatas bahwa iklan radio adalah irisan dari 

program below the line yang dijalankan selama kampanye promosi, jadi 

penyelenggaraannya dilakukan selama akhir tahun menjelang musim tanam pertama, 

hal tersebut dilakukan karena fungsi dari iklan radio sendiri adalah penunjang dari 

kegiatan pada masa below the line. Sehingga ketika masa below the line berakhir 

pun, perusahaan juga mengurangi spot dari lima spot per hari menjadi tiga spot per 

hari karena pada periode januari hingga maret sudah adanya TVC yang ditayangkan 

di televisi swasta nasional yang jumlahnya pun tidak kalah banyaknya dengan iklan 

di radio. Jumlah spot iklan radio yang dipasang tidak sebanyak TVC didukung pula 

oleh pernyataan berikut : 

“…jumlahnya nggak sebanyak TVC kami. Saya rasa nggak sampai 1000 
spot dalam masa kampanye. Lagipula itu memang dihandle  sama orang 
daerah mbak, kita cuma ngasih budget sama mereka. Dan eksekusinya 
yaa mereka sendiri yang jalankan. Kami juga tidak placement iklan radio 
dalam jumlah yang banyak, ya karena kita sudah di TVC. Jadi ya, sama 
sebetulnya, buat memantapkan aja…”.(wawancara Wahyu Prayogo 
tanggal 11 Desember  2008). 

Pernyataan diatas mendukung pernyataan sebelumnya bahwa iklan radio 

hanya berfungsi untuk memantapkan saja, karenanya tidak menjadi salah satu media 

utama, namun bagaimanapun iklan radio tetap penting sebagai salah satu bagian 

advertising karena kemampuannya menjangkau daerah-daerah yang berada di 

pelosok, serta sebagai sebuah media yang lebih personal dan lebih mobile daripada 

televisi, radio mampu menjangkau audiens yang lebih selektif dibandingkan dengan 
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televisi, karena program-program radio cenderung lebih personal dan seringkali 

interaktif dengan pendengar, sehingga mapu menciptakan kedekatan dengan 

pendengarnya. Yaitu dengan para petani sebagai user atau calon user dari BISI 

Jagung Hibrida 16 sebagai target utama dari iklan radio ini. Walaupun kreativitas 

radio hanya terbatas pada suara saja, namun dari suara tersebut, pendengar mampu 

membentuk imajinasi tersendiri khususnya terhadap sebuah produk. Selain media 

broadcast, perusahaan juga beriklan di outdoor media atau media luar ruang 

diantaranya billboard, spanduk dan banner. 

III.4.1.1.3. Outdoor media ( Billboard, Spanduk dan Banner ). 

Gambar 3.5 

Contoh Outdoor media PT.BISI International,Tbk 

 

 

 

  

(Sumber : Dokumentasi Peneliti November 2008) 

Tidak lengkap apabila tidak menambahkan outdoor media sebagai bagian dari 

advertising. Karena sebagai bagian dari kegiatan komunikasi pemasaran terpadu, 

outdoor media berkontribusi dalam membangun awareness di kalangan konsumen 

maupun calon konsumen. Perusahaan menggunakan billboard, spanduk dan banner 
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dalam klasifikasinya untuk outdoor media, seperti dijelaskan dalam pernyataan 

berikut 

“…untuk billboard perlakuannya hampir sama seperti radio, kami 
serahkan pada area manager tentang regulasi dari pusat, seperti budget 
yang dialokasikan pada setiap area manager, kemudian para marketing 
excecutive nya lah yang melakukan eksekusi . Billboard dalam ukuran 25 
x 15 m hanya kami pasang satu di setiap kota, biasanya yaa, di daerah 
bypass atau jalan-jalan utama sebelum memasuki desa- desa tertentu. 
Untuk billboard kami, kami sering ganti mbak, ya tergantung musimnya, 
biasanya setiap musim kami ganti billboard desainnya…”.(wawancara 
Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Seperti juga iklan radio, perusahaan memberikan keputusan placement, budget 

serta eksekusi kepada area pemasaran setempat. billboard pun tidak dipasang dalam 

jumlah yang cukup banyak, dengan ukuran billboard 25 x 15 meter, perusahaan 

menempatkan satu billboard di setiap kota. Lokasi seperti bypass ataupun jalan-jalan 

utama dipilih sebagai lokasi placement, karena fungsi dari outdoor media sendiri 

menjadi sebuah perwakilan produk, yang memiliki fungsi utama untuk branding. 

Karena itu, perusahaan konsisten mengganti desain billboard setidaknya ketika ganti 

musim tanam, pergantian musim tanam dipilih perusahaan sebagai timing untuk 

mengganti desain billboard karena pada masa memasuki musim tanam, para petani 

dalam proses pembelian benih, karenanya dengan desain yang baru dan menarik 

diharapkan dapat menarik perhatian, dan mampu mempengaruhi keputusan membeli 

para petani selain rangkaian kegiatan komunikasi pemasaran lainnya. Spanduk pun 

mendapatkan perlakuan yang hampir sama dengan billboard, hal itu dijelaskan dalam 

pernyataan berikut : 
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“…spanduknya yang kita banyakin mbak. Untuk lokasi, di beberapa area 
pemasaran kita, spanduk dipasang di sekitar billboard, di jalan-jalan 
pedesaan dan di area demonstration plot kami...”.(wawancara Doddy 
Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Dari segi harga, spanduk memang tidak semahal billboard dari segi produksi 

dan placementnya, apabila kita analisis mungkin hal itu yang membuat perusahaan  

lebih memilih untuk memperbanyak volume dari spanduk dibandingkan dengan 

billboard. Lokasi yang dipilih perusahaan pun lebih beragam, masih di area 

pemasaran, perusahaan memilih memasang spanduk di sekitar billboard, di jalan 

pedesaan juga area demonstration plot perusahaan yang jumlahnya dapat lebih dari 

satu di setiap kotanya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Wahyu Prayogo 

berikut ini, 

“…kami banyak memasang spanduk mbak. Karena kami pasangnya di 
sekitar daerah tempat demonstration plot kami mbak. Ada juga yang di 
daerah kabupaten mbak. Tapi yaa yang paling banyak yaa menuju ke 
sawah-sawah penggarapan..”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 
Desember  2008). 

Seperti pernyataan sebelumnya, pernyataan Wahyu Prayogo mendukung 

volume yang dialokasikan lebih banyak bagi spanduk, sawah penggarapan pun 

menjadi salah satu lokasi strategis placement spanduk ini. Jika dianalisis, kembali 

kita melihat bahwa segmentasi utama yang dituju adalah petani, sawah penggarapan 

dipilih karena dari tingkat exposure media nya, sawah penggarapan adalah jalur yang 

pasti dilewati oleh para petani setiap harinya, placement spanduk dengan desain yang 

menarik menjadi sebuah hal yang akan dilihat dan pesan yang hendak disampaikan 

pun memiliki probabilitas yang tinggi hingga menerpa para petani.  
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III.4.1.2. Sales Promotion ( Promosi Penjualan) 

Dalam usaha untuk meraih perhatian para konsumen dan calon konsumennya 

salah satu alat promosi yang menjadi pilihan dari perusahaan dalam yang 

diimplementasikan menjadi sebuah rangkaian komunikasi pemasaran terpadu adalah 

sales promotion atau promosi penjualan. Menurut Kotler (2000:565) perusahaan 

menggunakan alat promosi penjualan untuk mendapatkan tanggapan pembelian yang 

kuat dan lebih cepat. Karenanya sales promotion menjadi salah satu pilihan 

perusahaan untuk mendapat respon yang cepat dari konsumen,dan menurut Kotler  

(2000:601) alat komunikasi utama dalam promosi penjualan diantaranya samples 

(pemberian contoh produk), kupon, rabat (tawaran pengembalian tunai), paket harga, 

premi, hadiah (kontes,undian,permainan), hadiah loyalitas pelanggan, percobaan 

gratis, garansi produk, promosi gabungan, promosi silang, point of purchases 

(pajangan dan peragaan di tempat pembelian), pameran dagang atau konvensi. Ketika 

iklan menawarkan alasan untuk membeli, promosi penjualan menawarkan insentif 

untuk membeli. Tujuannya pun berbeda tergantung dengan target segmennya, 

terhadap konsumen tujuannya meliputi mendorong pembelian dalam unit yang lebih 

besar, menciptakan percobaan produk diantara orang yang bukan pemakai, dan 

menarik orang yang sering berganti merek jauh dari pesaing. Terhadap pengecer, 

tujuan mencakup membujuk pengecer supaya menjual produk-produk baru dan 

menyimpan level persediaan yang lebih tinggi, mendorong pembelian diluar musim, 

mendorong penyimpanan produk-produk yang berhubungan, mengimbangi promosi 

pesaing, membangun kesetiaan merek serta memasuki toko-toko eceran baru. 
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Terhadap wiraniaga, tujuan mencakup mendorong dukungan  terhadap produk atau 

model baru, mendorong lebih banyak calon pelanggan, dan mendorong penjualan di 

luar musim (Kotler; 2000:683). Begitupula dengan promosi penjualan yang dilakukan 

PT BISI International,Tbk, dengan sasaran para petani sebagai user dan para 

distributor sebagai costumer, beberapa tehnik dalam promosi penjualan diaplikasikan 

dalam promosi BISI Jagung Hibrida 16. 

III.4.1.2.1.Percobaan gratis. 

PT.BISI International,Tbk pun mencoba mengaplikasikan sales promotion 

dalam program komunikasi pemasaran terpadu mereka. Walaupun tidak seluruh alat 

komunikasi utama digunakan, namun beberapa diantaranya menjadi stimulan bagi 

perusahaan untuk mendapatkan penjualan dengan jumlah yang banyak dan waktu 

yang cepat. Diantaranya adalah percobaan gratis, percobaan gratis selalu dibagikan 

oleh perusahaan dalam acara tertentu, seperti dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

“…kami lakukan beberapa kali dalam setahun. Occasionnya beda-beda, 
ada yang tahunan, ada yang kami berikan secara occasionally. Kalau 
percobaan gratis atau sampel, dalam perusahaan kami sama definisinya. 
Biasanya kami membagikan sampel atau percobaan gratis kalau ada 
peluncuran produk baru mbak. Kayak BISI 16 atau BISI 17 kemarin, di 
beberapa daerah kami bagikan percobaan gratis…”.(wawancara Wahyu 
Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

Percobaan gratis mendorong konsumen untuk datang dan mencoba varian 

produk perusahaan. Produk percobaan gratis dibagikan dalam beberapa periode 

pertahun, kepada para petani sebagai calon user pembagian tersebut dibagi dalam 

beberapa program, perusahaan pun memiliki program pembagian produk percobaan 

gratis yang dibagikan secara tahunan ataupun yang dibagikan kepada para distributor 
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ataupun para petani secara cuma-cuma. Program pemberian produk percobaan gratis 

kepada para petani dibagikan oleh perusahaan pada masa peluncuran produk baru, 

apabila dianalisis hal ini dilakukan karena setiap kali perusahaan mengadakan 

peluncuran produk baru, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan produk 

sebagai salah satu tujuan untuk uji coba produk oleh konsumen ataupun calon 

konsumen, dan hal tersebut menjadi sebuah stimulan bagi para calon konsumen, di 

tengah kemeriahan peluncuran produk, produk percobaan gratis dibagikan untuk 

meraih atensi dari para calon konsumen, hal tersebut didukung dengan pernyataan 

berikut : 

“…kami memberikan percobaan gratis apabila kami melaunching produk 
baru. Seperti pada launching produk BISI -16, kami membagikan  produk 
kami berupa produk gratis sebanyak satu sak atau satu kilogram pada para 
petani yang telah kami pilih sebagai petani aplikasi, itu adalah petani 
yang mau lahannya dipergunakan sebagai percontohan bagi petani 
lainnya…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

 Peluncuran produk baru, perluasan area pemasaran seringkali dijadikan 

sebuah alasan untuk melakukan promosi penjualan sebagai salah satu alat pembangun 

merek. Begitupun yang dijelaskan dalam peryataan berikut, sebanyak satu sak produk 

BISI Jagung 16 diberikan sebagai percobaan gratis kepada para petani.Mengapa 

petani ? sebagai para pemakai dan calon pemakai dari produk BISI jagung hibrida 16, 

para petani dianggap perusahaan harus merasakan pengalaman dalam menanam, 

memelihara hingga memanen produk BISI 16, karenanya produk gratis tersebut 

diberikan gratis kepada para petani. Siapa sajakah para petani penerima percobaan 

gratis tersebut ?  Mereka adalah petani yang menyediakan lahannya dipergunakan 

sebagai lahan percontohan. Namun, perusahaan menyadari bahwa tidak semua petani 
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bersedia meminjamkan lahannya untuk ditanami produk BISI, karenanya dipilih lah 

para petani yang telah menjadi konsumen PT.BISI International, Tbk sebagai 

penerima percobaan gratis. Para petani aplikasi itupun oleh perusahaan disebut 

sebagai costumer advisor perusahaan. Para costumer advisor adalah pelanggan yang 

menjadi advisor atau penasihat bagi perusahaan, merekalah yang memberikan kritik 

dan saran bagi perusahaan baik dari segi pengembangan produk ataupun berkenaan 

dengan program pemasaran perusahaan.  

III.4.1.2.2.Paket Harga. 

Promosi penjualan yang menggunakan paket harga memberikan kemudahan 

kepada para konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih hemat, hal itu pun juga 

dilakukan oleh PT.BISI International,Tbk, pada musim dan jangka waktu tertentu, 

perusahaan memberikan harga khusus bagi kedua konsumennya, seperti dijelaskan 

dalam pernyataan berikut : 

“…harga-harga khusus yang kami berikan kepada dua pihak. Yang 
pertama adalah para distributor kami yang biasanya kami sebut dengan 
costumer dan para petani yang biasanya kami sebut dengan para users, 
naah dua pihak ini, kami berikan harga khusus, di masa non tanam atau 
menjelang musim tanam. . Untuk harga-tersebut pada para distributor, 
kami memberikan harga khusus potongan sebesar kurang lebih 
10%...”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

 

Seperti pada awal konsep dari promosi penjualan sendiri, perusahaan juga 

mencoba mengimplementasikan tujuan-tujuan utama dari promosi penjualan 

terhadap target segmen yang berbeda. Begitupun dengan paket harga khusus ini, 

disini perusahaan memberikan harga khusus atau pengurangan harga dalam 
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pembelian dalam jumlah ataupun di musim tertentu. Apabila kita analisis, 

perusahaan memberikan perbedaan paket harga kepada kedua sasaran yang  

berbeda, yang pertama pada distributor perusahaan selaku costumer, yang kedua 

adalah para petani selaku user. Pemilihan musimnya pun selaras dengan tujuan dari 

promosi penjualan. Berdasarkan perbedaan sasaran dari paket harga tersebut, 

perusahaan pun juga membedakan jenis paket harga yang dilepas ke pasaran, yang 

pertama adalah paket Harga khusus berupa diskon sebesar 10 % dari harga normal 

BISI jagung 16 diberikan kepada para distributor. Dengan memberikan para 

distributor paket harga khusus membuat para pengecer dapat menyimpan produk-

produk dalam level persediaan yang tinggi. Terutama di masa tanam jagung, karena 

permintaan pembelian yang tinggi terhadap BISI jagung 16 khususnya menjadi 

meningkat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan berikut : 

“…Kami gencar pada musim tanam jagung. Ya ketika, tidak musim 
jagung, untuk menstimuli niatan beli para petani, kami lakukan paket 
harga khusus, seperti membeli untuk area lima hektar keatas kami berikan 
paket harga khusus pada petani. …”.(wawancara Doddy Wiratmoko 
tanggal 13 November  2008). 

 

Seperti banyaknya tehnik yang dilakukan perusahaan lainnya, PT.BISI 

International,Tbk selaku produsen benih jagung hibrida, paket harga khusus yang 

diluncurkan pada masa tanam jagung, menstimuli keinginan orang untuk membeli 

dalam jumlah yang lebih banyak bahkan dari kebutuhan dasar. Seperti juga paket 

harga yang diberikan perusahaan kepada pada distributor, pada pihak petani selaku 

sasaran yang kedua, diberikan pula paket harga yang berbeda. Hal ini dilakukan 
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untuk untuk menstabilisasikan sales volume perusahaan dalam musim non tanam, 

bagi para petani sebagai user, perusahaan memberikan stimuli berupa paket harga 

khusus berupa potongan harga ketika para petani membeli produk BISI Jagung 16 

untuk area  lima hektar ke atas, seperti kita ketahui kebutuhan untuk satu hektar 

membutuhkan 20 kilogram BISI Jagung 16, jadi ada sekitar 100 kilogram yang dibeli 

oleh para petani. Sehingga untuk memberikan pemasukan dalam jumlah yang stabil 

bagi perusahaan, memberikan paket harga khusus ketika para petani telah membeli 

BISI jagung 16 dalam jumlah yang cukup tinggi dirasa sepadan bagi perusahaan. 

III.4.1.2.3. Loyalitas Pelanggan. 

Loyalitas seorang pelanggan dihargai dalam PT.BISI International,Tbk, hadiah 

berupa uang tunai atau bentuk lain yang proporsional dengan loyalitas seorang atau 

sekelompok pemasok. Seperti juga dengan tehnik promosi penjualan lainnya. 

Loyalitas pelanggan ditargetkan kepada dua sasaran yaitu bagi para petani dan para 

distributor. PT.BISI International,Tbk, bagi para petani perusahaan memberikan 

hadiah loyalitas pelanggan seperti yang dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

“…untuk loyalitas pelanggan, biasanya kami membagikan kaos mbak. 
Bagi para petani yang sudah beberapa kali menggunakan produk kami 
selama beberapa musim tanam, kami konsisten memberikan kaos kaos 
yang biasanya tiap tahun kita ganti desainnya, jadi mereka juga seneng 
kalo nerima kaos dengan desain gambar yang berbeda-beda. Pada 
pembelian 10 kilogram kami berikan satu kaos. Naaah, yang seneng itu 
petani penggarap, kan mereka nggarapin sawahnya orang, jadi bisa lebih 
dari 5 sampai 10 hektar, kaosnya dapetnya banyak mbak…”.(wawancara 
Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 
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Mengingat perbedaan antara para petani dan distributor yang keduanya adalah 

konsumen dari PT.BISI Internasional. Ada perbedaan hadiah loyalitas pelanggan 

yang diberikan kepada keduanya. Para petani yang menjadi pelanggan produk BISI 

jagung hibrida 16, dan mengingat loyalitas mereka terhadap pemakaian produk BISI 

jagung 16 selama beberapa kali masa tanam. Karenanya sebagai bentuk terima kasih 

perusahaan terhadap atas loyalitas para petani untuk senantiasa menggunakan produk 

dari PT.BISI International,Tbk, perusahaan membagikan hadiah loyalitas pelanggan,  

bagi para petani hadiah berupa kaus dengan desain gambar produk BISI Jagung 

Hibrida 16, Mengapa kaus ? kaus  adalah hadiah yang cukup prestisius bagi mereka 

yang berada di SES yang cukup rendah, karenanya pemberian berupa kaus disambut 

dengan sangat gembira oleh para petani. Berbeda pula dengan para distributor sebagai 

perantara antara perusahaan dan user mereka yaitu para petani, perusahaan 

memberikan penghargaan atas loyalitas mereka terhadap perusahaan dengan 

pemberian yang berbeda,yang dijelaskan dalam pernyataan berikut ini: 

“…Adapula bonus-bonus yang diberikan untuk para distributor, kami 
punya program tahunan, ada long term dan short term. Untuk long term, 
kami memberikan insentif dengan jumlah tertentu, ketika para distributor 
berhasil mencapai target. Beda lagi waktu short term mbak. Biasanya yaa 
kita kasih mereka bonus untuk occasion tertentu. Misalnya, besok kita 
mau ada musim tanam nih, naah, yang hasil penjualannya terbanyak, ya 
kita kasih insentif walaupun besarnya nggak sebesar insentif 
tahunan…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

 

Tidak hanya bagi para petani, distributor pun menerima bonus-bonus berupa 

insentif dalam bentuk potongan harga ataupun dalam berupa uang yang diberikan 

perusahaan dalam jangka waktu ataupun pencapaian tertentu. Perusahaan tidak hanya 
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memberlakukan pemberian insentif bagi para personel marketing perusahaan, 

melainkan juga kepada para distributor perusahaan, ketika mencapai atau melebihi 

target yang diberikan oleh perusahaan, sejumlah bonus akan diberikan. Tidak hanya 

diberikan sebagai program tahunan, namun pada short term atau jangka waktu 

pemasaran yang pendek, diberikan pula insentif atas hasil kerja keras mereka. 

Pemberian insentif diberikan baik dalam masa tanam jagung ataupun tidak, menjadi 

stimulant yang baik bagi para distributor, karena mereka merasa perusahaan akan 

menghargai kontribusi serta loyalitas mereka sebagai distributor sebuah merek tidak 

hanya dalam jangka waktu yang pendek, melainkan hal tersebut dilakukan sepanjang 

tahun dalam program-program yang berbeda. 

III.4.1.2.4.. Pameran Dagang. 

Pameran dagang menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan untuk 

memamerkan produk baru, hasil panen dari produk. Juga dapat menjadi ajang 

launching produk baru.Tidak hanya itu, perusahaan menyadari benar dengan 

pameran, mereka dapat berinteraksi langsung dengan para distributor ataupun petani 

bahkan para dinas-dinas terkait. Pameran yang biasanya diselenggarakan dalam 

jangka waktu tertentu dan menarik pengunjung hingga ribuan orang, membuat 

ketertarikan para pelanggan ataupun calon pelanggan lebih personal ketika mereka 

mendatangi pameran, dan pameran juga menjadi salah satu alat utama bagi PT.BISI 

International,Tbk untuk mempromosikan produk-produknya, seperti yang dijelaskan 

dalam pernyataan berikut : 
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“…banyak dinas-dinas pemerintahan serta lembaga-lembaga pertanian 
yang menyelenggarakan event-event pameran setiap tahunnya. Dinas 
pertanian biasanya rutin menyelenggarakan pameran agriculture,  juga 
majalah pertanian trubus, bahkan kami pun juga terkadang 
menyelenggarakan pameran yang biasanya di bundled dengan launching 
produk kami. Naah di pameran itulah mbak, event BTL dan ATL kami 
disatukan. Disatu pihak, kami melakukan kegiatan below the line, seperti 
seminar bagi para petani dan distributor, atau memberikan hadiah bagi 
para distributor yang meraih penjualan terbanyak…”.(wawancara Wahyu 
Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

Ternyata, tidak hanya dinas pertanian yang rutin menyelenggarakan pameran 

setiap tahunnya, namun majalah yang bergerak di bidang agriculture yang cukup 

terkenal yaitu majalah trubus juga rutin menyelenggarakannya. Dan PT.BISI 

International,Tbk tidak menyia-menyiakan kesempatan tersebut dengan ikut 

berpartisipasi didalamnya. Namun, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang 

cukup besar, tidak jarang perusahaan juga menyelenggarakan pameran dagang secara 

mandiri, biasanya pameran diselenggarakan sebagai sebuah rangkaian acara dengan 

peluncuran produk baru, jadi para pengunjung tidak hanya dapat menghadiri 

peluncuran produknya, namun mampu melihat hasil panen dari produk tersebut. Bagi 

perusahaan, pameran dikonsep sebagai penyatuan antara  konsep pemasaran above 

the line dan konsep pemasaran below the line, karena disatu pihak perusahaan 

melakukan even ini dalam konsep dan program below the line namun didalam 

berlangsungnya pameran tidak dipungkiri bahwa unsur above the line juga 

dilaksanakan, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

“…Pameran hasil panen kami, macem-macem deh mbak, tapi kami juga 
melakukan direct selling mbak, karena pameran biasanya yang banyak 
dateng adalah para distributor atau bahkan calon distributor, disitu juga 
kesempatan kami menjaring calon distributor baru sembari menancapkan 
brand awarenees kami lebih jauh kepada para konsumen ataupun calon 
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konsumen. Disitu kami juga memasang banner dalam jumlah yang cukup 
banyak di area pameran mbak. Sebagai sign, shop sign yang biasanya ada 
di toko-toko distributor kami, kami pasang juga pada masa pameran. 
Brosur dan catalog kami juga bagikan disana. Cuma memang scope dari 
pameran itu kan nggak terlalu besar, memang ketika kami melaksanakan 
pameran,target kami adalah distributor ataupun calon distributor yang ada 
di kota di tempat kami menyelenggarakan pameran. Ataupun para petani 
yang kami jadikan costumer advisor kami, biasanya yaa mereka 
membawa beberapa rekan petani mereka…”.(wawancara Wahyu Prayogo 
tanggal 11 Desember  2008). 

Dalam pernyataan diatas dapat kita analisis tentang konsep penyatuan program 

below the line dan above the line, di konsep below the line, perusahaan berusaha 

mendekati para konsumen dan calon konsumennya dengan melakukan kegiatan yang 

lebih personal di pameran, dalam pameran perusahaan, pihak perusahaan selaku 

produsen berusaha menjaring para calon distributor baru dengan memamerkan 

kelebihan-kelebihan produk, sehingga tidak hanya para petani yang tertarik untuk 

menggunakan produk-produk BISI namun para calon distributor pun tertarik untuk 

menjadi pemasar dan perantara kepada petani. Dalam konsep above the line, 

perusahaan berusaha menancapkan brand awareness lebih dalam kepada para 

konsumen yang telah menjadi pelanggan atau bahkan kepada calon konsumen. 

Banyak alat-alat promosi yang digunakan perusahaan dalam menunjang hal tersebut. 

Seperti pemasangan shop sign di sekitar area pameran, pembagian brosur dan katalog 

untuk dibagikan pada pengunjung pameran memudahkan bagi perusahaan untuk 

menjelaskan tentang product knowledge perusahaan khususnya produk BISI jagung 

16. Target dari pameran dagang tersebut adalah tentunya para distributor selaku 

costumer perusahaan dan para petani selaku user dari perusahaan. Bagi para 

distributor, pameran dagang adalah sebuah event yang merupakan paduan dari konsep 
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above the line dan below the line yang difungsikan perusahaan untuk menjaring 

distributor baru, pada pameran dagang, selain memamerkan beberapa produk 

terbarunya, perusahaan jg melakukan penawaran terhadap para calon distributor 

untuk menjadi distributor perusahaan, serta memberikan penawaran kepada 

distributor lama untuk melakukan pembelian yang lebih besar terhadap produk-

produk baru PT.BISI International. Sedangkan bagi taget kedua, yaitu para petani 

sebagai user nya, pameran dagang menjadi sebuah pertunjukan visualisasi dan ajang 

untuk meyakinkan para petani, tidak hanya tentang keunggulan produk, namun juga 

tentang kredibilitas dari  perusahaan sendiri, agar mereka memilih produk BISI 

Jagung 16.  Walaupun scope pameran sendiri tidak terlalu besar, namun pameran 

dilaksanakan perusahaan merata di setiap area pemasaran. 

III.4.1.3.Public Relations (Hubungan Masyarakat). 

Perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan para konsumen ataupun 

calon konsumen, namun adapula kepentingan dari para stakeholeder dan publik 

perusahaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjaga hubungan 

tersebut. Publik dapat mendukung atau menghalangi kemampuan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Perusahaan yang bijaksana mengambil langkah yang nyata 

untuk mengelola hubungan yang berhasil dengan masyarakat utamanya. Kebanyakan 

perusahaan mengoperasikan departemen hubungan masyarakat untuk merencanakan 

hubungan itu. Departemen humas memantau sikap publik dari organisasi tersebut 

serta membagikan informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan baik 

(Kotler; 2000:690).  Yeshin (1998:250) mendefinisikan hubungan masyarakat 
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sebagai dimensi komunikasi, dimana secara spesifik memberikan perhatian pada 

pembentukan dan peningkatan itikad baik (goodwill) antara perusahaan dengan 

masyarakat luas melalui komunikasi. 

Dalam PT.BISI International,Tbk, fungsi humas diimplementasikan dalam 

beberapa kegiatan yang mengarah pada publik perusahaan, walaupun tidak memiliki 

seorang personel resmi, namun perusahaan telah melakukan kegiatan-kegiatan humas 

seperti yang dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

“…kami nggak punya fungsi public relations resmi. Jadi personal yang 
membawahi atau menangani public relations itu ya kami-kami ini yang 
berada di divisi marketing. Kami memiliki fungsi untuk memasarkan, 
menjual, bahkan mempersiapkan strategi-strategi baik itu strategi 
marketing maupun strategi-strategi lain yang lingkupnya public relations 
mungkin…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

Pernyataan diatas menjelaskan penjelasan sebelumnya bahwa walaupun tidak 

memiliki fungsi resmi seorang humas namun perusahaan tetap merencanakan serta 

melakukan kegiatan hubungan masyarakat, sebagai usaha menjaga hubungan yang 

baik dengan publiknya. Karenanya perusahaan menjadikan divisi marketing sebagai 

divisi yang menangani seluruh kegiatan dari humas, karena apabila  dianalisis para 

personel divisi marketing juga memegang porsi di lini terdepan perusahaan, 

karenanya sebagai seorang pemasar atau promoter setidaknya mereka bertanggung 

jawab untuk membawa nama baik, image, brand serta terus menjaga hubungan baik 

antara perusahaan dan publik terkait. Para personel di divisi marketing pun tidak 

hanya berfungsi untuk memasarkan produk dan mempromosikannya, melainkan 

mereka mempersiapkan strategi-strategi perusahaan baik di bidang pemasaran 
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maupun di bidang hubungan masyarakat. Untuk itulah ada kegiatan-kegiatan dari 

divisi marketing mencakup kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat, yang rutin 

dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud menjaga hubungan yang baik dengan 

publik terkait, serta mengangkat citra perusahaan seperti yang dijelaskan dalam 

pernyataan berikut : 

“…dalam perusahaan kita, kegiatan yang seperti itu masuk ke dalam 
program services mbak. Biasanya ya kami isi, dengan kunjungan ke 
pabrik BISI untuk melihat proses pembuatan, pengolahan dan 
pengepakan kita. Dalam prakteknya, biasanya yang kita ajak untuk 
melakukan kunjungan tersebut, ya para petani, gabungan kelompok tani,  
para distributor, para petugas penyuluh lapangan, pejabat dinas pertanian, 
bahkan bupati-bupati daerah, banyak lah semua unsur-unsur pertanian 
yang ada. Naah disitu, kita tunjukan pada mereka, ini lho perusahaan 
kami, kami punya produksi yang baik. Kami punya quality control yang 
baik. Kunjungan itu biasanya kami lakukan satu tahun sekali 
mbak…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Salah satu kegiatan humas yang berusaha mengangkat citra perusahaan adalah 

kunjungan. Kunjungan yang dimaksud disini adalah sebuah kunjungan beberapa 

publik terkait ke pabrik PT.BISI International,Tbk untuk melihat proses produksi 

mulai dari pengolahan benih hingga ke pengepakannya. Fungsi utamanya adalah 

memberikan informasi kepada publik terkait, tidak hanya itu perusahaan berusaha 

mengangkat citra serta image baik perusahaan dengan menunjukkan  hasil produksi 

yang prima, serta bagaimana perusahaan mengkontrol kualitas produk dengan baik. 

Kunjungan yang rutin dilakukan selama satu tahun satu kali itu mengundang para 

publik-publik yang terkait dengan pertanian pada umumnya, karena perusahaan yang 

bergerak di bidang agriculture seperti gabungan kelompok tani, para distributor 

produk perusahaan, para petugas penyuluh lapangan atau dikenal dengan PPL,  
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hingga  para pejabat dinas pertanian dan bupati-bupati daerah yang mengurusi 

regulasi pertanian. Dalam kegiatan humas tersebut, targetnya jelas adalah para pihak 

yang terkait dengan kegiatan perusahaan, dalam rangka menjaga hubungan baik 

antara perusahaan dan pihak ketiga serta mengangkat citra perusahaan, maka 

kunjungan dilakukan perusahaan, untuk memberikan kesan positif pada pihak-pihak 

tersebut. Namun kunjungan saja dianggap tidak cukup bagi perusahaan, karenanya 

perusahaan menggunakan beberapa alat komunikasi hubungan masyarakat 

diantaranya peristiwa dan kegiatan pelayanan masyarakat seperti yang dijelaskan 

dalam pernyataan berikut : 

“…Ada pengajian akbar yang sering kami adakan di beberapa desa pada 
setiap hari kamis sebulan sekali. Kalau untuk pengajian ini, memang kami 
seleksi daerah-daerah yang banyak muslimnya mbak, yang banyak 
memang didaerah jawa timur, jawa tengah, Sumatra. Kalau bali nusra, 
Sulawesi dan daerah irian jaya kami bedakan evennya. Mereka kan non 
muslim, naah untuk yang menghandle  ini yaa informasi dari para 
agronomis kami, serta para marketing excecutive kami, karena mereka 
yang kesehariannya bergaul dengan penduduk sekitar, kami anggap 
mengerti keadaan demografis hingga psikografis masyarakat 
sekitar…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

Pengajian adalah kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan oleh para 

warga muslim, dengan mengadakan pengajian akbar yang melibatkan banyak warga 

yang notabene juga adalah petani ke dalam kegiatan tersebut. Apabila kita coba 

analisis, disini perusahaan berusaha memberikan citra yang positif kepada publiknya 

bahwa perusahaan tidak hanya mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan 

kemasyrakatan yang hanya bersifat duniawi namun juga mampu mengakomodir 

kegiatan yang bersifat spiritual agar baik kedua belah pihak yaitu perusahaan dan 

masyarakat senantiasa teringat akan kebesaran Tuhan YME. Kedekatan yang 
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dibangun oleh perusahaan dengan publiknya khususnya dalam even keagamaan 

seperti ini, memberikan feedback  yang positif terhadap perusahaan. Karenanya 

perusahaan berusaha memilih lokasi pengajian di daerah yang padat akan warga 

muslim seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera. Bagi lokasi yang sarat akan 

warga non muslim, perusahaan pun berusaha mengakomodirnya dengan mengadakan 

even-even yang berbeda seperti bagi para pelanggan di Bali Nusra, Sulawesi atau 

Irian Jaya.  

Selain pengajian banyak pula kegiatan-kegiatan humas yang membidik para 

komunitas sebagai target komunikasi nya : 

“…kita juga ada nonton bareng piala dunia kemarin di daerah Makassar, 
jawa timur dan jawa tengah. Naah itu banyaak yang ikut mbak, para 
petani-petani kan seneng acara kumpul-kumpul kaya gitu tho mbak. 
Jadinya kami gampang masuknya, naah disitu untuk memantapkan 
awareness, kami pasang beberapa banner, menyebarkan pula beberapa 
brosur. Tapi ya intinya di nonton bareng itu, agar kedekatan antara brand 
dan costumer terjaga…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 
Desember  2008).   

“…Adapula Tarkam namanya mbak, itu pertandingan antar kampung 
yang biasanya kita selenggarakan di musim perayaan hari kemerdekaan, 
naah acara-acara seperti ini banyak kami sponsori mbak. Pertandingan 
sepak bola, tarik tambang, bahkan di lomba panjat pinang kami juga 
memberikan hadiah beberapa sak BISI 2 dan BISI 16, Pertandingan-
pertandingan yang kami adakan di desa-desa juga merupakan sarana yang 
pas untuk menancapkan brand awareness kami kepada para user kami 
mbak…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008).   

 

“…kami juga pernah mengadakan gerak jalan, tapi scopenya kabupaten 
mbak. Jadi kaya di Kediri, kami adakan gerak jalan yang diikuti oleh para 
agronomis kami, distributor, hingga petani sebagai user kami. Ada pula 
doorprize nya. Itu yang bikin petani seneng mbak., nonton layar tancep 
bareng, wes macem-macem mbak.Kami berusaha menjaga 
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relationship…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  
2008).  

Dari beberapa pernyataan diatas, kita ketahui bahwa perusahaan konsisten 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang difungsikan menjaga hubungan yang baik 

dengan komunitas dan publik terkait serta terus menjaga citra yang positif di mata 

keduanya. Kegiatan yang diselenggarakan pun beragam, apabila peneliti coba analisis 

perusahaan berusaha mengadakan kegiatan dalam masa maraknya suatu hal,seperti 

ketika demam piala dunia melanda para masyarakat, perusahaan berusaha 

memanfaatkan keadaan dan menjadikannya sebagai sebuah kegiatan yang bermanfaat 

tidak hanya bagi perusahaan, melainkan bagi para masyarakat. Kegiatan menonton 

piala dunia bersama bukanlah tujuan utamanya, namun mempersatukan antara 

perusahaan dan masyarakat adalah esensi utamanya. Tidak hanya itu perusahaan pun 

tidak kehabisan akal dengan tetap memberikan unsur promosi didalamnya dengan 

memasang banner di beberapa sisi lokasi serta membagikan brosur kepada para 

masyarakat dan petani yang hadir.  

Selain nonton bareng piala dunia, perusahaan pun juga memanfaatkan semarak 

hari raya kemerdekaan sebagai timing yang tepat untuk mengadakan kegiatan kepada 

komunitas, perusahaan mensponsori kegiatan-kegiatan yang biasa diselenggarakan 

para masyarakat di hari raya kemerdekaan seperti pertandingan antar kampung seperti 

sepak bola, tarik tambang ataupun panjat pinang. Kegiatan- kegiatan tersebut adalah 

kegiatan yang sangat potensial untuk dikunjungi oleh banyak masyarakat setempat, 

yang berada di area pemasaran perusahaan. Perusahaan pun juga memberikan hadiah 

berupa produk-produk dari perusahaan seperti beberapa sak BISI jagung 2 atau BISI 
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jagung 16 sebagai hadiah.  Masih dalam nuansa kemerdekaan, perusahaan juga 

mengadakan kegiatan gerak jalan tingkat kabupaten yang melibatkan para agronomis 

perusahaan, distributor hingga para petani pengguna produk. Sama seperti 

pertandingan antar kampung yang memberikan hadiah kepada peserta sebagai bentuk 

penghargaanya, dalam kegiatan gerak jalan ini pun dibagikan hadiah berupa 

doorprize yang diikuti oleh semua peserta.  

Dari kesekian kegiatan humas yang merujuk kepada komunitas, perusahaan juga 

senantiasa mengadakan kegiatan yang menyatukan beberapa elemen perusahaan 

seperti para dinas terkait, para konsumen, hingga para jajaran direksi perusahaan 

dalam sebuah kegiatan yang diberi nama ‘Farm Field Day’ atau juga disebut dengan 

Panen Raya Bersama. Karena jika melihat fungsi utama dari public relation oleh 

Kotler (2000: 690), yaitu : 

1. Hubungan Pers  : Menyajikan berita dan informasi tentang 

organisasi secara positif. 

2. Publikasi Produk   : Mensponsori berbagai usaha untuk 

mempublikasikan produk tertentu. 

3. Komunikasi Perusahaan : Mempromosikan pemahaman tentang 

organisasi bersangkutan  baik melalui komunikasi internal maupun eksternal. 

4. Lobi    : Berhubungan dengan badan pembuat undang-

undang dan pejabat pemerintah guna mendukung atau menentang undang-

undang dan peraturan. 
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5. Pemberian nasihat  : Menasihati manajemen mengenai masalah 

publik dan posisi serta citra perusahaan. pemberian nasihat itu meliputi 

pemberian nasihat ketika terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap 

produk.  

Dalam Farm Field Day, dilaksanakan kegiatan merayakan keberhsilan panen 

yang dilakukan oleh para petani pengguna produk BISI jagung 16, seperti yang 

dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

Gambar 3.6 

Kegiatan Farm Field Day PT.BISI International,Tbk 

 

 

 

 

(Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 

“…even rutin kami yang menjadi andalan perusahaan untuk menaikkan 
citra itu ya Farm Field Day, atau biasa disebut panen raya bersama. 
Panen raya ini dari segi budget juga memakan nominal yang tidak sedikit, 
karena yang kami libatkan tidak hanya para petani dan distributor saja. 
Untuk mendukung eksistensi kami, biasanya yaa, kita juga ngundang pak 
bupati setempat,camat, lurah, dan para pejabat dinas pertanian, juga pers 
setempat. Biasanya, pak jemmy juga dateng waktu panen raya itu 
diadakan. Jadi kedatangan orang- orang yang kredibel di dunia 
pemerintahan daerah atau pertanian setempat, adalah cara kita untuk 
semakin meyakinkan para petani dan distributor bahwa mereka telah 
menggunakan produk yang tepat. Tidak hanya itu, selain demplot atau 
lahan percontohan kami, petani dan distributor juga kami coba berikan 
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sebuah bukti nyata hasil panen kami, ya itu bisa kami tunjukkan melalui 
panen raya itu…”.(wawancara  Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  
2008). 

Panen raya bersama yang dilakukan perusahaan sebagai sebuah rangkaian 

puncak perayaan rangkaian kegiatan pemasaran yang dilaksanakan perusahaan baik 

dalam konsep below the line ataupun above the line. Dari namanya dapat kita analisis 

bahwa kegiatan ini dilakukan perusahaan ketika musim tanam berakhir, dan jagung-

jagung yang tumbuh dari BISI jagung hibrida 16 telah membuahkan hasil yang 

memuaskan bagi kedua belah pihak bagi para petani dan perusahaan. Budget yang 

dikeluarkan perusahaan pun berada dalam nominal yang cukup tinggi hal itu 

dikarenakan perusahaan melibatkan seluruh elemen yang mendukung keberhasilan 

produk BISI jagung hibrida 16 hingga mampu memberikan panen terbaik pada 

konsumennya, dan pihak-pihak tersebut adalah para petani pengguna atau disebut 

perusahaan dengan user, distributor yang juga disebut dengan costumer, elemen 

pemerintahan seperti lurah, camat, dan bupati, para pejabat dinas pertanian, pers lokal 

setempat hingga presiden PT.BISI International,Tbk yaitu bapak Jemmy Eka Putra. 

Diundangnya para individu tersebut untuk mendukung eksistensi dan kredibilitas  

perusahaan sehingga para individu yang hadir dapat semakin yakin tentang 

kredibilitas produk, dan menjadi mantap karena telah menggunakan produk BISI 

jagung hibrida 16. Kegiatan ini dilaksanakan perusahaan, karena perusahaan melihat 

advertising yang gencar dijalankan, serta pembuktian melalui demonstration plot 

yang dimiliki perusahaan ataupun petani tidaklah cukup apabila petani selaku 

konsumen serta publik terkait tidak melihat langsung hasil panen yang serentak di 

seluruh penjuru Indonesia. Hal tersebut didukung oleh pernyataan berikut : 
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“…secara tidak langsung adalah bentuk promosi dan pembuktian kami, 
bahwa yang kami janjikan tentang jumlah hasil panen yang mampu 
mencapai 14 ton itu benar adanya. Jika petani sudah menerima bukti 
secara langsung, mereka akan percaya mbak. Petani itu lain lho mbak, 
berbeda dengan costumer lainnya, mereka cenderung lebih skeptik dan 
memiliki sikap yang tidak mudah percaya, kadang-kadang juga sangat 
traumatis terhadap suatu hal, karena mereka sering banget ditawarin 
beberapa produk yang akhirnya hanya akan membuat mereka gagal 
panen…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Dalam product knowledge serta pesan promosi yang disampaikan oleh 

perusahaan bahwa dijanjikan hasil panen yang mampu mencapai 14 ton per panennya 

menjadi sebuah janji yang harus dibuktikan. Untuk itulah diadakannya Farm Field 

Day, sebagai bentuk promosi bahwa hasil panen tersebut benar adanya. Karena 

apabila kita melihat petani dalam persepktif karakteristik mereka sebagai konsumen, 

para petani memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan costumer untuk jenis 

produk lainnya, mereka cenderung lebih skeptis terhadap suatu hal terutama terhadap 

produk yang akan menjadi awal dari sumber penghasilan mereka. Hal tersebut 

dikarenakan seringnya para petani mendapatkan penawaran produk sejenis tidak 

hanya dari pihak produsen swasta seperti PT.BISI International,Tbk melainkan juga 

dari produsen yang berasal dari pemerintahan yang tidak memberikan hasil sesuai 

yang dijanjikan dan bahkan tidak jarang mengakibatkan kegagalan di salah satu 

pihak. 

 Karenanya kegiatan seperti ini menjadi sebuah pembuktian oleh perusahaan 

bagi para petani yang didalamnya mencakup fungsi-fungsi dari humas diantaranya 

hubungan yang baik dengan pers, karena dalam acara Farm Field Day,perusahaan 

juga mengundang pers lokal setempat, dengan hal tersebut maka perusahaan dapat 
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memberikan informasi dan pemberitaan yang positif tentang perusahaan terhadap 

khalayak ramai melalui media. Fungsi kedua yang dijalankan perusahaan melalui 

kegiatan Farm Field Day dan kegiatan humas lainnya adalah publikasi produk. 

Terkait dengan promosi dari BISI Jagung 16, maka perusahaan berusaha 

menggunakan salah satu alat promosi yaitu humas, dengan mensponsori acara-acara 

yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, konsumen, calon konsumen 

ataupun publik terkait, sehingga tidak hanya awareness tentang produk dan 

perusahaan yang mampu diterima oleh para konsumen ataupun masyarakat, 

melainkan sebuah kedekatan yang terjalin antara kedua belah pihak, serta image 

positif tentang perusahaan yang bersedia sebagai fasilitator yang mampu 

mengakomodir kebutuhan dari masyarakat serta komunitas di sekitarnya. Yang ketiga 

adalah fungsi komunikasi perusahaan, disini khususnya dalam kegiatan-kegiatan 

humas, perusahaan berusaha memberikan pemahaman yang sama pada hal ini 

khususnya pada publik eksternal tentang kondisi perusahaan. Tidak dipungkiri bahwa 

para dinas terkait seperti pejabat pemerintahan ataupun dinas-dinas terkait mampu 

memperlancar kinerja perusahaan, karenanya perlu diadakan pendekatan dengan para 

pihak terkait berkenaan dengan fungsi mereka sebagai regulator dari jalannya bisnis 

yang dijalankan perusahaan, kegiatan humas perusahaan pun dapat menjadi sebuah 

media untuk mendekatkan kedua belah pihak.  
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III.4.1.4.Personal Selling (Penjualan personal). 

Menurut Kotler (2000:565), penjualan personal merupakan alat komunikasi 

pemasaran yang paling efektif pada tahap berikutnya dari proses pembelian, terutama 

dalam membangun preferensi pembeli, keyakinan, dan tindakan. 

Menurut Levy (1971) dalam Kotler (2000:565), penjualan personal memiliki 

beberapa karakteristik unik, diantaranya : 

1. Konfrontasi personal (personal confrontation) 

Penjualan personal menyajikan hubungan yang segera dan interaktif antara 

dua orang atau lebih. Setiap pihak mampu mengamati reaksi yang lain secara 

mudah. 

2. Penanaman (cultivation) 

Penjualan personal memungkinkan segala macam cara dalam melakukan 

suatu hubungan untuk menumbuhkan sebuah hubungan dari hubungan 

berkaitan dengan jual-beli, menuju ke hubungan yang lebih dalam. 

3. Tanggapan (response) 

Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengarkan apa yang disampaikan penjual. 
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Salah satu alat promosi yang juga dilakukan oleh PT.BISI International,Tbk adalah 

penjualan personal, namun penjualan personal diimplementasikan berbeda dalam 

perusahaan, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan berikut : 

“…kegiatan penjualan yang sifatnya lebih personal yaa, dilakukan oleh 
beberapa pihak, yang paling dasar dan mendekati para user kami adalah 
agronomis kami. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan para 
petani kami, tidak hanya berfungsi menjual, tapi mereka juga 
memberikan banyak pengetahuan kepada para petani, para agronomis itu 
mbak memberikan pembinaan tentang cara penanaman, pencegahan 
terhadap hama tanaman, hingga product knowledge kita kepada user. Jadi 
seorang agronomis tidak hanya mengemban misi penjualan, tetapi juga 
misi sosial sebagai sebuah pembelajaran bagi para petani yang seperti kita 
tahu kesulitan dalam mengkonsumsi informasi…”.(wawancara Wahyu 
Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

 

Gambar 3.7 

Kegiatan Penjualan Personal PT.BISI International,Tbk 

 

 

 

 

 

(Sumber : Company Profile PT.BISI International,Tbk  2007/2008) 

Penjualan personal didefinisikan perusahaan sebagai kegiatan penjual yang 

lebih personal terhadap konsumen. Konsumen sebagai target dari kegiatan ini adalah 

para petani. Yang dilakukan perusahaan dalam penjualan personal lebih pada 

pendekatan terhadap elemen terbawah dari proses pemasaran perusahaan yaitu para 
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user atau petani, dan yang mengemban tugas tersebut adalah para agronomis 

perusahaan. Para agronomis adalah individu yang dekat dengan para user atau petani 

Mengapa yang dipilih perusahaan, adalah para petani sebagai user, bukanlah para 

distributor. apabila kita coba analisis dari hasil wawancara diatas, maka kita ketahui 

bahwa memang inti dari penjualan personal ini adalah pendekatan kepada para user 

yang menjadi rantai penjualan terakhir. Dengan penjualan yang lebih bersifat 

personal, dipilih perusahaan, karena perusahaan menyadari petani memiliki tingkat 

edukasi, serta pengertian yang cenderung lebih sulit dibandingkan dengan masyarakat 

perkotaan misalnya. Dengan menerangkan secara perlahan dan personal, diharapkan 

dapat mendapatkan umpan balik berupa pemahaman yang mampu berkembang 

menjadi keputusan pembelian. Apabila dianalisis, karakteristik unik yang dimiliki 

tehnik penjualan personal dimiliki pula oleh kegiatan penjualan personal perusahaan, 

diantaranya konfrontasi personal yang dilakukan oleh para agronomis, disini para 

agronomis menyelenggarakan hubungan yang interaktif dengan para petani mereka 

banyak melakukan komunikasi yang sifatnya lebih personal bukan hanya terbatas 

penjualan produk BISI jagung 16. Disini kedua belah pihak mampu melihat reaksi 

yang dimunculkan dari interaksi tersebut, apakah sebuah bentuk penerimaan atau 

penolakan, dapat langsung diterima oleh perusahaan sebagai bentuk feedback  dari 

user. Yang kedua adalah penanaman atau cultivation, disini penjualan personal 

memungkinkan adanya perkembangan hubungan lebih dari hubungan jual beli, 

perkembangan hubungan tersebut pun kemungkinan besar mampu terjadi dalam 

penjualan personal PT.BISI International,Tbk, karena para agronomis tidak hanya 

membawa pesan penjualan kepada para petani, melainkan mereka juga banyak 
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memberikan pengetahuan dan pembinaan  kepada para petani seperti cara 

penanaman, pencegahan terhadap hama tanaman. Namun dalam masa tersebut, para 

agronomis tidak lupa menyisipkan pesan penjualan berupa mensosialisasikan product 

knowledge BISI jagung 16 kepada para petani. Karenanya perusahaan menempatkan 

posisi para agronomis tidak hanya sebagai pengemban misi penjualan yang paling 

dekat dengan para user, melainkan juga sebagai pengemban misi sosial untuk 

mencerdaskan para petani. 

III.4.1.5.Direct Marketing (Penjualan langsung) 

Menurut Direct Marketing association dalam Kotler (2000:650), Pemasaran 

langsung didefinisikan sebagai sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu 

atau lebih media periklanan untuk menghasilkan tanggapan yang dapat diukur atau 

menghasilkan transaksi pada suatu lokasi tertentu. Dalam pengaplikasiannya 

pemasaran langsung dapat dilakukan melalui surat, catalog, daftar harga, booklets, 

laporan berkala, kartu, telemarketing dan contoh. 

III.4.1.5.1.Katalog 

Seperti juga di PT.BISI International,Tbk, perusahaan ini menggunakan saluran 

komunikasi seperti katalog, brosur dan telemarketing, yang dijelaskan dalam 

pernyataan berikut : 

“…Kalau catalog sendiri kami tidak terlalu banyak mbak, kita lebih 
banyak brosur ysng dibagikan ketika kita mengadakan acara-acara below 
the line. Memang kalau catalog kami khususkan bagi para distributor atau 
agen-agen kami saja mbak. Pendistribusiannya lewat para marketing 
excecutive yang memang fungsinya menghandle  para distributor atau 
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agen-agen kita. Jadi catalog itu tidak kami tujukan kepada para petaninya. 
Naah untuk petaninya ya brosur itu tadi mbak. Itupun hanya dibagikan 
ketika ada acara besar seperti Farm Field Day kami…”.(wawancara 
Doddy Wiratmoko tanggal 13 November  2008). 

Katalog perusahaan adalah sebuah rangkaian daftar produk-produk produksi 

PT.BISI International,Tbk yang disertai dengan daftar harga, karena itu katalog tidak 

dibagikan kepada masyarakat umum ataupun petani sebagai konsumennya karena 

sifatnya yang sedikit rahasia, Target kegiatan penyebaran catalog sendiri adalah para 

distributor. Fungsinya adalah untuk menginformasikan kepada konsumen, yang mana 

disini adalah para distributor, tentang produk-produk hasil produksi maupun produksi 

terbaru dari PT.BISI International,Tbk baik dari visualisasi gambar, harga, maupun 

kelebihan-serta cara tanamnya. Kalatalog ini digunakan sebagai guidance oleh 

distributor untuk pemesanan produk terhadap PT.BISI International, juga sebagai 

salah satu alat untuk menjual produk PT.BISI International kepada para end user 

yaitu para petani. Distribusi katalog sendiri dilakukan oleh marketing excecutive 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu, karena dalam jangka waktu tertentu 

perusahaan secara kontinyu mengubah atau memperbarui katalog perusahaan sebagai 

salah satu cara untuk berkomunikasi dengan pelanggannya.  

III.4.1.5.2. Telemarketing. 

Walaupun tidak banyak mengimplementasikan konsep direct marketing 

ataupun penjualan langsung,  namun perusahaan juga mengimplementasikan 

telemarketing dalam konsep yang berbeda seperti dalam pernyataan berikut : 
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“…Kalau telemarketing kami, ya kami jalankan hanya dengan target para 
distributor kami saja. Ada juga sih mbak, para petani yang tiba-tiba 
menelpon kami karena mau memesan produk kami. Kami tampung 
telepon-telepon tersebut, namun ya kami arahkan mereka ke distributor 
terdekat dari lokasi mereka…”.(wawancara Doddy Wiratmoko tanggal 13 
November  2008). 

Konsep telemarketing di perusahaan ini memang tidak dijalankan sebagai 

sebuah alat utama untuk menarik pelanggan, karena target segmentasi yang luas 

sehingga tidak akan efektif apabila berusaha menjaring pelanggan dengan cara 

telemarketing. Tidak hanya itu, para petani sebagai end user dianggap bukanlah target 

yang tepat untuk menjalankan telemarketing. Karenanya, PT.BISI International,Tbk 

menunjuk para distributor sebagai target utama dari telemarketing ini. Disini, para 

petugas telemarketing menjadi media antara perusahaan dan distributor untuk 

berkomunikasi dalam konteks melakukan penawaran, menanyakan produk terkait, 

hingga menangani penjualan via telepon. Adapula para calon konsumen yang 

mencoba menelpon ke call centre perusahaan, namun perusahaan berusaha 

mengarahkan dengan memberikan nomor telepon distributor yang terdekat dengan 

lokasi penelpon sehingga rantai pemasaran perusahaan dapat dijalankan dengan 

benar.  
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III.4.1.5.3.  Website 

Gambar 3.4 

Website PT.BISI International,Tbk 

 

 

 

(Sumber: Company Profile PT.BISI International,Tbk 2007/2008) 

Kini semakin berkembangnya teknologi, membuat adapula perkembangan di 

tehnik-tehnik pemasaran, begitupun di direct marketing atau pemasaran langsung. 

Saluran terbaru dari pemasaran langsung adalah saluran elektronik. Ada dua 

fenomena yang melandasi bisnis elektronik yaitu digitalisasi dan konektivitas. 

Digitalisasi terdiri dari mengubah teks, data, suara, dan gambar ke dalam arus “bits” 

yang dapat dikirim dengan kecepatan yang luar biasa dari satu lokasi ke lokasi lain. 

Konektivitas mencakup membangun jaringan dan mengekspresikan fakta bahwa 

banyak bisnis dunia dilakukan melalui jaringan yang menghubungkan orang dan 

perusahaan. jaringan tersebut disebut intranet ketika kita menghubungkan orang dan 

perusahaan; ekstranet ketika menghubungkan perusahaan dengan pemaso dan 

pelanggannya; serta internet ketika menghubungkan pemakai dengan “jalur informasi 

bebas hambatan “ yang sangat besar (Kotler; 2000: 756). Begitupun dengan yang 

dilakukan PT.BISI International,Tbk, berusaha menjangkau ranah internet dengan 

membuat website perusahaan seperti yang dijelaskan dalam pernyataan berikut : 
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“…ada mbak, tapi yang seperti kita ketahui website kami dihandle  oleh 
PT.Tanindo Subur Prima, yaitu anak perusahaan kami yang bergerak di 
bidang promosi. Website addresnya sendiri di www.tanindo.com Naah 
fungsinya sendiri hanya untuk product knowledge, beberapa info tentang 
produk-produk produksi PT.BISI International,Tbk kami paparkan di 
website kami, selain itu kami juga menyisipkan berita-berita seputar 
pertanian, tentang tips-tips. Juga regulasi-regulasi tentang pertanian, 
banyak info produk yang kami paparkan, namun memang hanya berbatas 
pada iklan saja, bukan untuk penjualan secara online, karena kami sendiri 
belum mampu untuk mengakomodirnya, lagipula produk kami kan benih 
jagung target segmennya saja para petani, ya kan kemungkinannya kecil 
bagi mereka untuk mengakses internet apalagi membeli secara 
online…”.(wawancara Wahyu Prayogo tanggal 11 Desember  2008). 

 

Seperti juga PT.BISI International,Tbk yang berusaha mengikuti perkembangan 

teknologi yang berusaha diaplikasikan perusahaan dalam pemasaran langsungnya. 

Dengan website, perusahaan berusaha untuk menggunakan layanan online untuk 

mencari, menjangkau, berkomunikasi dengan para konsumen serta masyarakat. 

Website PT.BISI International,Tbk dikelola oleh PT.Tanindo subur prima yang 

merupakan anak perusahaan PT.BISI International,Tbk yang menghandle  kegiatan 

promosi produk-produk perusahaan, diantaranya BISI Jagung 16. Karena menjadi 

anak perusahaan resmi, maka alamat website perusahaan berada dalam naungan 

PT.Tanindo subur prima yaitu www.tanindo.com, berbeda dengan beberapa 

perusahaan lain yang menawarkan jasa penjualan online, PT.BISI International,Tbk 

hanya membuat website sebatas sebuah wacana tentang product knowledge kepada 

masyarakat dan konsumennya.  

Isi dari website adalah produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan, baik 

produk benih tanaman hibrida, pupuk ataupun pestisida, seperti brosur online nya, 
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kemudian kelebihan-kelebihan dari masing-masing produk, hingga cara penggunaan 

ataupun penanaman produk. Tidak hanya itu, dalam website perusahaan PT.Tanindo 

Subur Prima selaku pengelola juga menyisipkan berita-berita seputar pertanian, baik 

seperti tips penanaman atau pencegahan hama atau regulasi-regulasi seputar bidang 

pertanian yang dikeluarkan oleh dinas pertanian, ataupun dinas terkait lainnya. 

Namun seperti yang dikemukakan Kotler (2000: 758), akan tetapi, pemasaran online 

tidak selalu cocok untuk setiap perusahaan juga tidak selalu cocok untuk setiap 

produk. Begitupun dengan produk-produk PT.BISI International,Tbk yang bergerak 

di bidang agriculture dengan pasar yang cukup tersegmen, menurut perusahaan tidak 

untuk dijual secara on line, karenanya website perusahaan pun hanya digunakan 

untuk memberikan informasi terhadap pasar tentang produk-produk terbaru 

perusahaan, ditambahkan lagi menurut perusahaan target segmennya yang merupakan 

para petani kecil kemungkinannya untuk mengakses website ini. Karenanya disini 

website tidak difungsikan sebagai salah satu media penjualan langsung. Melainkan 

hanya untuk media informasi tentang produk-produk PT.BISI Interntaional. 

Berikut, peneliti mencoba menggambarkan hasil sales volume PT.BISI 

International,Tbk dan kegiatan pemasaran PT.BISI International,Tbk dalam rangka 

penerapan Komunikasi pemasaran terpadu dalam kegiatan pemasaran tersebut dalam 

sebuah grafik dibawah ini :  
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Gambar 3.8 

Grafik Sales Volume PT.BISI International 2008 dan Time Frame 
Kegiatan Pemasaran PT.BISI International 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data olahan peneliti 2009) 

Grafik tersebut menunjukkan hasil penjualan BISI Jagung Hibrida 16 sepanjang 

tahun 2008, dalam grafik tersebut diperlihatkan bahwa pada Bulan 1 hingga 3, yaitu 

bulan Januari hingga maret 2008 terjadi kenaikan dan stabilitas sales volume, seiring 

dengan hal tersebut, pada waktu tersebut pula, PT.BISI International sedang 

melakukan kegiatan pemasaran perusahaan dalam rangka kampanye produk BISI 

Jagung Hibrida 16, kegiatan pemasaran dalam kampanye promosi BISI Jagung 

Hibrida 16 banyak dilakukan pada periode Januari hingga maret, karena seperti yang 

telah dijelaskan diatas, bulan Januari hingga april adalah musim tanam jagung, jadi 

faktor kebutuhan petani untuk membeli benih jagung juga tinggi, hal tersebutlah yang 
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juga menjadi pertimbangan perusahaan untuk memilih periode Januari hingga Maret 

2008 untuk menggencarkan kegiatan pemasarannya. dari grafik tersebut juga dapat 

kita lihat bahwa kegiatan pemasaran PT.BISI International,Tbk menurun pada bulan 

kelima, dan mulai digencarkan lagi pada akhir tahun, untuk menyongsong tahun 

musim tanam jagung di tahun berikutnya. 

Dengan seluruh penjelasan beserta analisis diatas, PT.BISI International,Tbk 

mampu membuktikan bahwa walaupun bergerak di bidang pertanian, bukan berarti 

komunikasi pemasaran menjadi tidak penting. Komunikasi pemasaran produk BISI 

Jagung hibrida 16 direncanakan dan dikelola dengan matang oleh perusahaan, hal itu 

terbukti walaupun para personel marketing perusahaan tidak memiliki latar belakang 

komunikasi atau pemasaran, mereka mampu mengimplementasikan unsur-unsur 

Komunikasi Pemasaran Terpadu atau biasa disebut dengan IMC dengan sangat baik, 

yang mengantarkan perusahaan dengan segala prestasinya membangkitkan kembali 

pertanian negeri dan menyegarkan industri pertanian di Indonesia sebagai sebuah 

bisnis yang prestisius dan menjanjikan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan interpretasi yang dilakukan peneliti dalam bab 

sebelumnya untuk mengamati penerapan komunikasi pemasaran terpadu atau sering 

juga disebut dengan IMC dalam rangka promosi BISI Jagung Hibrida 16 oleh 

PT.BISI International. Menjadi salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan, yang selama bulan Januari hingga Maret 2008 mampu 

meningkat hingga 100 % lebih dibandingkan dengan tahun 2007. Maka peneliti 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

 

1. PT. BISI International mengkombinasikan konsep Below the line dan Above the 

line kedalam kegiatan pemasaran perusahaan, sehingga mampu menciptakan 

sebuah strategi yang sinergis dan saling mengisi, dalam periode tertentu. Periode 

Januari hingga maret dipilih perusahaan untuk mempromosikan produk BISI 

Jagung Hibrida 16 karena sesuai dengan musim tanam  jagung para petani.  

2. PT.BISI International mempertimbangkan serta menerapkan konsep Marketing 

mix, yang didalamnya terdiri dari Product, Place, Price and Promotion  atau 

sering juga dikenal dengan 4P’s dalam kegiatan pemasarannya. Hal ini 

dikarenakan setiap informasi tentang setiap elemen konsep tersebut memberikan 
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kontribusi yang besar terhadap keberhasilan penentuan strategi pemasaran 

terutama dalam rangkaian kegiatan komunikasi pemasaran terpadu pada  masa 

promosi BISI Jagung Hibrida 16 oleh PT.BISI International.  

3. Hal diatas  menunjukkan konsep dari IMC yang dijalankan oleh PT.BISI 

International,Tbk untuk menstimulasi konsumen dan calon konsumennya. Maka 

diterapkanlah bauran promosi, yang juga merupakan alat-alat utama dalam 

komunikasi pemasaran terpadu. Dalam rangka kampanye promosi BISI jagung 

hibrida 16 sebuah rangkaian kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang 

didalamnya berisi tehnik-tehnik promosi dipersiapkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan, diantaranya periklanan (advertising), promosi 

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat(public relations), penjualan 

personal (personal selling),  pemasaran langsung (direct marketing) yang menjadi 

sebuah penerapan komunikasi pemasaran terpadu dalam promosi BISI Jagung 

Hibrida 16 di PT.BISI International. 

4. Advertising (periklanan)  : Perusahaan menggunakan broadcasting 

advertising, diantaranya TV commercial atau TVC dan radio spot, sedangkan 

printed magazine diwakili oleh iklan di majalah, dan outdoor media 

menggunakan billboard, banner, dan spanduk. 

a. TVC (Iklan televisi) : Pada aspek periklanan televisi, perusahaan memilih 

pesan Tongbes Tungsar (Tongkol Besar Untung Besar)  sebagai pesan utama dari 

TVC berdurasi 30 detik tersebut. PT.BISI International menempatkan TVC pada 
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Berita kriminal seperti buser, sergap ataupun patrol, program acara Liputan enam 

petang dan Seputar Indonesia, serta sinetron-sinetron  seperti Cahaya dan Azizah 

dengan total 3076 spot selama periode Januari-Maret 2008 di dua stasiun televisi 

swasta yaitu RCTI dan SCTV.Total 3076 spot selama Januari hingga Maret 2008 

dipasang pada kedua televisi swasta tersebut, dengan pengalokasian nominal 

sebesar Lima milyar rupiah. 

b. Iklan spot radio : Pada periklanan radio, iklan berdurasi 60 detik  ditempatkan 

di beberapa program daerah.  Untuk pemilihan program sebagai media untuk 

penempatan spot radio, dipilih program yang lebih bersifat kedaerahan dan 

banyak disukai oleh petani diantaranya drama radio yang melegenda seperti 

Brama Kumbara ataupun Tutur Tinular, serta program musik dangdut, karena 

memiliki rating program yang tinggi, dan disukai oleh para petani. Sejumlah 

1000 spot iklan radio dipasang pada beberapa radio daerah di setiap daerahnya 

pemasarannya 

c. Outdoor media : Perusahaan menggunakan billboard, spanduk dan banner 

sebagai bagian dari periklanan luar ruang, perusahaan memberikan keputusan 

placement, budget serta eksekusi kepada area pemasaran setempat. billboard pun 

tidak dipasang dalam jumlah yang cukup banyak, dengan ukuran billboard 25 x 

15 meter, perusahaan menempatkan satu billboard di setiap kota. kemudian 

untuk spanduk dan banner  perusahaan lebih memilih untuk memperbanyak 

volume dari spanduk dibandingkan dengan billboard. Dengan lokasi di area 

pemasaran, perusahaan memilih memasang spanduk di sekitar billboard, di jalan 
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pedesaan juga area demonstration plot perusahaan yang jumlahnya dapat lebih 

dari satu di setiap kotanya. 

5. Sales Promotion (Promosi penjualan) : Dalam rangkaian kegiatan komunikasi 

pemasaran terpadu, sales promotion menjadi salah satu pilihan perusahaan untuk 

mendapat respon yang cepat dari konsumen, PT.BISI International pun 

menggunakan beberapa alat komunikasi utama dalam sales promotion, yaitu 

Percobaan gratis, Paket harga, Loyalitas pelanggan, dan pameran dagang : 

a. Percobaan gratis  : Produk percobaan gratis dibagikan dalam beberapa periode 

pertahun, sebanyak satu sak produk BISI Jagung HIbrida 16 diberikan sebagai 

percobaan gratis kepada para petani, PT.BISI International  pun memiliki 

program pembagian produk percobaan gratis yang dibagikan secara tahunan 

ataupun pada masa peluncuran produk baru yang dibagikan kepada petani yang 

menyediakan lahannya dipergunakan sebagai lahan percontohan. 

b. Paket Harga : PT.BISI International memberikan harga khusus atau pengurangan 

harga dalam pembelian dalam jumlah ataupun di musim tertentu,. Harga khusus 

berupa diskon sebesar 10 % dari harga normal BISI jagung 16 diberikan kepada 

para distributor, sedangkan paket harga khusus berupa potongan harga ketika 

para petani membeli produk BISI Jagung Hibrida 16 untuk area  lima hektar ke 

atas.  

c. Loyalitas Pelanggan : Loyalitas pelanggan diberikan kepada para petani dan 

distributor.Kepada para petani yang menjadi pelanggan produk BISI jagung 
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hibrida 16, dan mengingat loyalitas mereka terhadap pemakaian produk BISI 

jagung 16 selama beberapa kali masa tanam perusahaan membagikan hadiah 

loyalitas pelanggan,  bagi para petani hadiah berupa kaus dengan desain gambar 

produk BISI Jagung Hibrida 16. Distributor pun menerima bonus-bonus berupa 

insentif dalam bentuk potongan harga ataupun dalam berupa uang yang diberikan 

perusahaan dalam jangka waktu ataupun pencapaian tertentu. 

6. Pameran dagang :  Pameran dagang menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan 

untuk memamerkan produk baru, hasil panen dari produk. Pameran Dagang 

diselenggarakan setiap tahun tidak hanya oleh perusahaan namun, Dinas 

pertanian  dan majalah trubus  juga rutin menyelenggarakannya, dalam 

pelaksanaannya, PT.BISI International berusaha mendekati para konsumen dan 

calon konsumennya dengan melakukan kegiatan yang lebih personal di pameran, 

dalam pameran perusahaan, pihak perusahaan selaku produsen berusaha 

menjaring para calon distributor baru dengan memamerkan kelebihan-kelebihan 

produk BISI Jagung Hibrida 16. Banyak alat-alat promosi yang digunakan 

perusahaan dalam menunjang hal tersebut. Seperti pemasangan shop sign di 

sekitar area pameran, pembagian brosur dan katalog untuk dibagikan pada 

pengunjung pameran memudahkan bagi perusahaan untuk menjelaskan tentang 

product knowledge perusahaan khususnya produk BISI jagung 16. 

7. Public Relations (Hubungan Masyarakat) : Dalam PT.BISI International, fungsi 

humas diimplementasikan dalam beberapa kegiatan yang mengarah pada publik 

perusahaan, walaupun tidak memiliki seorang personel resmi, namun perusahaan 
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telah melakukan kegiatan-kegiatan humas seperti mengadakan  Kunjungan ke 

PT.BISI International,Tbk, Kunjungan yang rutin dilakukan selama satu tahun 

satu kali itu mengundang para publik-publik yang terkait dengan pertanian pada 

umumnya, karena perusahaan yang bergerak di bidang agriculture seperti 

gabungan kelompok tani, para distributor produk perusahaan, para petugas 

penyuluh lapangan atau dikenal dengan PPL,  hingga  para pejabat dinas 

pertanian dan bupati-bupati daerah. Dilanjutkan dengan rangkaian acara berupa 

pengajian akbar, Nonton bareng piala dunia, Tarkam (Pertandingan antar 

Kampung) yang diselenggarakan pada perayaan hari kemerdekaan, Gerak Jalan 

kabupaten. Serta yang paling terkenal adalah Farm Field Day (Panen Raya), 

Farm Field Day,diselenggarakan setahun sekali pada musim panen jagung 

sebagai bentuk promosi bahwa hasil panen yang mampu mencapai 14 ton per 

panennya menjadi sebuah janji yang harus dibuktikan tersebut benar adanya. 

8.  Personal Selling (Penjualan personal) : Yang dilakukan PT.BISI International 

dalam penjualan personal lebih pada pendekatan terhadap elemen terbawah dari 

proses pemasaran perusahaan yaitu para user atau petani dan yang mengemban 

tugas tersebut adalah para agronomis,yang merupakan sales person PT.BISI 

International,Tbk, pada kegiatan ini para agronomis menyelenggarakan 

hubungan yang interaktif dengan para petani mereka banyak melakukan 

komunikasi yang sifatnya lebih personal bukan hanya terbatas penjualan produk 

BISI jagung 16. Para agronomis tidak hanya membawa pesan penjualan kepada 

para petani, melainkan mereka juga banyak memberikan pengetahuan dan 
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pembinaan  kepada para petani seperti cara penanaman, pencegahan terhadap 

hama tanaman 

9. Direct marketing : Dalam Rangkaian kegiatan Komunikasi pemasaran terpadu 

PT.BISI International, perusahaan mengaplikasikannya dengan katalog, 

telemarketing dan Website.  

a. Katalog : Katalog PT.BISI Internasional adalah sebuah rangkaian daftar 

produk-produk produksi PT.BISI international yang disertai dengan daftar harga, 

karena itu katalog tidak dibagikan kepada masyarakat umum ataupun petani 

sebagai konsumennya karena sifatnya yang sedikit rahasia, melainkan hanya 

diperuntukkan bagi para distributor atau agen-agen perusahaan saja.   

b. Telemarketing : Target telemarketing di PT.BISI International,Tbk adalah 

distributor. PT.BISI International menggunakan telemarketing untuk menjaga 

hubungan dengan para distributornya, juga untuk menangani penjualan bagi level 

distributor, yang memesan produk melalui telepon dan perusahaan pun dapat 

langsung menanggapi dengan melakukan pencatatan dan pengiriman langsung 

kepada para distributor. 

c. Website : PT.BISI International menggunakan layanan online website, untuk 

mencari, menjangkau, berkomunikasi dengan para konsumen serta masyarakat. 

Namun, menurut Kotler (2000: 758), akan tetapi, pemasaran online tidak selalu 

cocok untuk setiap perusahaan juga tidak selalu cocok untuk setiap produk. 

Begitupun dengan produk-produk PT.BISI International,Tbk yang bergerak di 
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bidang agriculture dengan pasar yang cukup tersegmen, menurut perusahaan 

tidak untuk dijual secara on line, karenanya website perusahaan pun hanya 

digunakan untuk memberikan informasi terhadap pasar tentang produk-produk 

terbaru perusahaan, ditambahkan lagi menurut perusahaan target segmennya 

yang merupakan para petani kecil kemungkinannya untuk mengakses website ini. 

Karenanya disini website tidak difungsikan sebagai salah satu media penjualan 

langsung. Melainkan hanya untuk media informasi tentang produk-produk 

PT.BISI Interntaional. 

IV.2 Saran  

Dalam penerapan komunikasi pemasaran terpadu dalam kegiatan pemasaran 

PT.BISI International khususnya dalam masa promosi BISI Jagung Hibrida 16. 

Peneliti memberikan saran diantaranya : 

1. Mempertahankan serta mengembangkan  konsep IMC di PT.BISI 

International,Tbk sebagai sebuah alat untuk meningkatkan penjualan 

perusahaan lebih tinggi lagi.  

2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa 

kekurangan, dimana peneliti tidak bisa memperoleh data dari seluruh 

anggota department Marketing PT.BISI International,Tbk. 

Selanjutnya, kedepan peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian 

tentang penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang agriculture dapat menjadi wacana 
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bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, dengan memperhatikan 

segala aspek dalam penerapan konsep IMC termasuk aspek evaluasi 

pelaksanaan konsep tersebut. 
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Pedoman Wawancara 

 

NO TEMA PERTANYAAN PERTANYAAN PENELITIAN

1 Kegiatan Pemasaran 
PT.BISI International

Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemasaran di 
PT.BISI International dalam rangka mempromosikan 
BISI Jagung Hibrida 16 ?

2 Marketing mix BISI Jagung 
Hibrida 16 

Bagaimana dengan penerapan Marketing mix BISI 
untuk Jagung Hibrida 16 ?

a Bagaimana kelebihan dari produk BISI Jagung Hibrida 
16 ?

b Berapa harga yang dipatok untuk produk BISI Jagung 
Hibrida 16?

c Bagaimana saluran distribusi seta penempatan produk  
BISI Jagung Hibrida 16 ?

d Bagaimana pelaksanaan promosi dalam kegiatan 
pemasaran BISI Jagung Hibrida 16 ?

3

Penerapan IMC atau 
komunikasi pemasaran 
terpadu dalam promosi BISI 
Jagung Hibrida 16 

Bagaimana Penerapan IMC atau komunikasi 
pemasaran terpadu di PT BISI International, khususnya 
dalam promosi BISI Jagung Hibrida 16 ?

4

Aplikasi alat-alat komunikasi 
pemasaran dalam strategi 
komunikasi pemasaran 
terpadu BISI Jagung Hibrida 
di PT.BISI International

Alat-alat komunikasi pemasaran apa saja yang 
digunakan dalam promosi BISI jagung Hibrida 16?

a
Alat-alat advertising (periklanan) apakah yang 
dipergunakan untuk berkomunikasi dengan audiens 
komunikasi pemasaran BISI Jagung Hibrida 16 ?

b

Alat-alat Sales promotions (promosi penjualan) apa 
sajakah yang dipergunakan untuk berkomunikasi 
dengan audiens komunikasi pemasaran BISI Jagung 
Hibrida 16 ?

c

 Alat-alat public relation (hubungan masyarakat) 
apakah yang dipergunakan untuk berkomunikasi 
dengan audiens komunikasi pemasaran BISI Jagung 
Hibrida 16 ?

d

Alat-alat penjualan personal (personal selling) apakah 
yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan 
audiens komunikasi pemasaran BISI Jagung Hibrida 16 
?

e

 Alat-alat direct marketing (pemasaran langsung)
apakah yang dipergunakan untuk berkomunikasi
dengan audiens komunikasi pemasaran BISI Jagung
Hibrida 16 ?
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Transkrip hasil penelitian (4P/Marketing mix)  
 

Nama   : Doddy Wiratmoko 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Formal : Sarjana pertanian 

Jabatan  : Market development manager field crop division PT. BISI 

International   

Waktu Interview : 13 november 2008 

 

A : Sekarang kita berbicara tentang  produk dari bisi 16 sendiri pak ? 

B : monggo mbak…gimana gimana niih 

A : kalo kelebihannya kan sudah kita bicarakan tadi, naaah sekarang 

packagingnya pak, bagaimana dengan packagingnya pak ? 

B : sebetulnya untuk produk benih hibrida kami memiliki kesamaan dalam 

mendesain dan memproduksi seluruh kemasan kami, dari segi kemasan kami memilih 

bahan anti air dengan desain yang menunjukkan hasil jagung BISI 16 setelah panen. 

Dengan ukuran gambar yang cukup besar dan nama produk dalam ukuran yang sama 

besarnya pula. Dari segi packaging kami pakai warna dominan kuning mencolok, 

untuk menarik perhatian juga sebagai pembeda dengan produk lainnya. Dengan hal 

tersebut, saya rasa packaging dapat menjadi satu attracting point kami. Selain semua 

kelebihan dari benihnya sendiri. Saya rasa packaging juga menjadi hal yang penting.  

A : betul pak, apalagi competitornya banyak dari perusahaan asing, jadi kita 

sendiri harus ketat dalam bersaing dari segi apapun ya pak ? 
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B : bener mbak, apalagi persaingan kita sama monsantho, dan merek premium 

luar negeri lainnya. 

A : dari segi produknya sendiri, bisa diklasifikan dalam kelas yang mana pak ? 

B : Produk kami mbak, dapat diklasifikasikan sebagai produk dalam kelas 

medium. Dibandingkan dengan produk-produk lainnya di pasaran. Itupun bisa diukur 

dalam beberapa klasifikasi.  

A : klasifikasinya apa saja pak ? 

B : Kalo dari segi harga nya mbak, harga per sak dari BISI jagung 16 adalah Rp 

46.000, kalau dari segi harganya mbak itu kelasnya medium, itupun dapat kami 

bandingkan dengan produk benih jagung hibrida sejenis lainnya, produknya 

monsantho, dan pioneer mbak harganya diatas Rp. 50.000 . Kalau yang dibawah kami 

ada benih jagung hibrida dengan merek jaya harganya jauh dibawah kita yaitu sekitar 

Rp.20.000. Karena kami sendiri adalah perusahaan nasional yang berusaha diterima 

oleh petani local kami sebagai target utama. Menurut analisis pasar yang dilakukan 

oleh para market development kami mbak, kami menjadi trend harga di pasaran, jadi 

kalau harga kami naikkan beberapa ribu monsantho dan pioneer juga menaikkan 

harga, jadi mereka nggak mau harganya sampai bisa diatas kita mbak. Karenanya 

harga kita mampu menjadi standard harga bagi yang lainnya.  

A : itu kalau dari segi harga ya pak, bagaimana dengan distribusinya ? 

B : dari segi distribusinya mbak, sejauh ini kami melakukannya dengan baik. 

Untuk distribusinya sendiri, kami memiliki distributor di setiap kabupaten. Untuk 

pemilihan distributornya sndiri, kami mengadakan seleksi oleh para distributor 

tersebut, mulai dari kesiapan mereka, posisi mereka secara strategis, apakah nantinya 

jika mereka menjadi distributor kami, mampu menjangkau area pemasaran kami, di 

letak yang strategis pada area kabupaten, setidaknya mampu diketahui oleh banyak 

petani. Untuk mekanisme distribusi dari PT. BISI international sendiri, PT. BISI 

International memiliki anak perusahaan yang bernama PT. Tanindo intertraco, anak 
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perusahaan inilah yang mengatur jalur distribusi produk BISI international ke seluruh 

Indonesia, mereka yang mengirimkan produk-produk kami hingga ke tangan para 

distributor di setiap area pemasaran.  

A : bagaimana dengan area distribusinya pak ? 

B : area distribusi kami luas mbak, hampir seluruh Indonesia berusaha kami 

cover dengan pemenuhan produk-produk kami. Karena setiap area promosi dan 

distribusi kami dibawahi oleh satu area manager jadi anak perusahaan kami yang 

bertugas mendistribusi seluruh produk ke seluruh Indonesia mudah untuk 

mendistribusikan ke titik-titik yang sudah terkonsep mbak.  

A : dalam seluruh Indonesia ini cakupannya mana saja pak ? 

B : untuk area promosi dan distribusinya ada delapan area se Indonesia ini 

mbak. Yang pertama ada area sumbagut, dia meliputi daerah Sumatra, medan, aceh, 

riau dan padang. Yang kedua ada aea sumbagsel, yang meliputi Palembang, Sumatra 

selatan, Bengkulu dan lampung. Kemudian di pulau Jawa ada Jawa timur, lalu Jawa 

tengah plus Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa barat plus banten,Jakarta, dan 

Kalimantan selatan. Lalu area Sulawesi mbak. Juga Bali Nusra yang meliputi pulau 

Bali dan seluruh Nusa tenggara. Dan untuk area Kalimantan barat  dan timur 

dipegang oleh satu marketing excecutive bukan area manager karena scopenya cuma 

sedikit mbak. Naah kalau kita naik satu tingkat lagi mbak, daerah pemasaran dan 

distribusi kita dalam cakupan regional sendiri dibagi tiga mbak. 

A : Oya pak, area mana saja yang masuk dalam scope regional tersebut ? 

B : Kalau regional mbak, kita dibagi tiga regional dalam scope Indonesia. Yang 

pertama adalah regional Indonesia Timur1, kalau regional itu mencakup Jawa tengah, 

Jawa timur sama Bali Nusra, oo, Kalimantan bagian timur tengah dan selatan juga siy 

mbak, regional Indonesia timur 1 itu kantor pusatnya di Surabaya. Kemudian 

Indonesia timur 2 mencakup area seluruh Sulawesi, Maluku, dan papua, yang 

berkantor pusat di Makassar. Dan regional yang ketiga adalah Indonesia barat yang 
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meliputi Jawa barat, Kalimantan barat dan Kalimantan selatan, kalau regional yang 

ini pusatnya di Jakarta. Ngaten mbak, area nya memang belum rata sampai seluruh 

Indonesia sepenuhnya, namun kami mencoba mencari efektifitas dari area distribusi 

dan pemasaran yang memberikan respon yang positif terhadap produk kami, sambil 

bergerilya meraih scope yang lebih luas dan merata ke seluruh pelosok Indonesia.  

A : Ooow iya pak ya,memang pada tujuan akhirnya mampu mencakup wilayah 

Indonesia secara keseluruhan ya ? 

B : betul mbak, segala sesuatunya kan mesti terplanning dengan matang.  

A : waduh makasih banyak loo pak, tentang data marketing mix nya. Saya jadi 

tahu benar kelebihan BISI Jagung Hibrida 16 dan PT.BISI international. 

B : Sama-sama mbak, kan kita sharing. 
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Transkrip hasil penelitian 

 

Nama   : Bayu Aji Nugroho 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Formal : Sarjana Pertanian 

Jabatan  : Market development Product PT. BISI International   

Waktu Interview : 6 November 2008 

 

A : Assalamualaikum pak bayu, maaf lho pak bayu mengganggu waktu kerjanya 

hari ini.. 

B : Waah ndak papa mbak dinda, saya sudah diberi kabar  sama pak doddy 

untuk membantu mbak dinda dalam skripsinya mbak. Karena saya adalah orang 

marketing lapangan, bukan konseptor, saya seneng kalau diajak berdiskusi tentang 

pemasaran kami mbak. Itung-itung ilmu.  

A : hehe..Iya pak bayu, saya yang malah nggak enak kalo gini ini, karena 

merepotkan bapak. 

A : iya bapak, karena saya melihat PT.BISI international ini berbeda dengan 

perusahaan agriculture lainnya, mulanya sih saya tertarik dari iklan tongbes 

tungsarnya itu pak, dari sekian banyak produk yang menghiasi layar kaca pada jam 

prime time, BISI -16 mampu hadir diantara competitor-competitor lain dari jenis 

produk lainnya. 

B : o iya mbak, karena kami menyadari kalo kami setengah-setengah dalam 

pemasaran, maka hasilnya juga setengah-setengah. Naah, untuk itu mbak, kami 
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menyadari memang ada strategi khusus sari kami, mengingat yang kami hadapi 

adalah petani. Kami sendiri, yo pengen mengikuti strategi-strategi pemasaran yang 

dimiliki oleh para ahli pemasaran itu mbak. Tapi memang kami seleksi, walaupun 

dari segi ilmu kami sendiri terkadang agak bingung menamai program pemasaran 

kami mbak.  

A : Bagaimana dengan tahapan kegiatan pemasaran di perusahaan ini pak ? 

B : okey mbak, gini dalam satu tahun, kami sudah planning tentang marketing 

planning kami, begitupun dengan implementasi pemasarannya. Awalnya dalam 

program pemasaran kami, kami mengenal dua konsep dalam proses pemasaran yaitu 

above the line dan below the line. Untuk tahapannya sendiri, kami memang 

mengimplementasikan konsep below the line terlebih dahulu dibandingkan dengan 

konsep above the line. Jadi dalam masa satu tahun itu, kami mengimplementasikan 

program marketing kami persis dengan siklus tanam dan siklus kerja para petani. Para 

petani biasanya memiliki dua musim tanam, dalam setahun, hitungan setahun itu pun 

dihitung dari November hingga Maret, biasanya kami perpanjang juga sampai Mei. 

Pada waktu konsep below the line dilaksanakan tersebut kami melakukan serangkaian 

kegiatan pemasaran mbak, tehnik-tehnik nya macem-macem mbak, kita woro-woro 

ke seluruh desa atau kecamatan, kita punya mobil combi mbak, kita branding 

mobilnya dengan desain dari BISI jagung 16, para agronomis dan marketing 

excecutive kami keliling area penjualan sambil bawa mike, mereka biasanya nyanyi-

nyanyi jingle tongbes tungsar, sambil memperkenalkan produk. Ada pula pertemuan 

petani yang rutin kami lakukan selama seminggu sekali mbak, biasanya petugas PPL 

dan agronomis kami mengadakan sharing ilmu pertanian kepada para petani yang 

yaaah kita tahu lah mbak, mereka kan punya ilmu bertani juga otodidak kan mbak, 

jadi merekanya juga seneng kalau  kita mau berbagi ilmu sama mereka, naah di sela-

sela sharing ilmu pertanian kami juga ada lah mbak promosi tentang produk kita, ya 

kaya waktu kita promosi BISI 16 itu mbak, tehnik seperti itu juga yang kami gunakan 

waktu kita adakan pertemuan kelompok tani tersebut. Naah, selain itu agronomis kita 

juga snantiasa memberikan penyuluhan kepada para petani selama BTL berlangsung 
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mbak. Macem-macem mbak, untuk BTL nya sendiri kami masih banyak lagi even-

evennya.  

A : berarti hal tersebut tidak lepas dari peran para agronomis ya pak ? 

B : iya lhoo mbak, meskipun para agronomis dan marketing excecutive itu 

levelnya dalam divisi kami paling bawah, tapi jangan salah mbak mereka perannya 

penting. Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan user dan costumer 

kami, mereka lah saluran informasi kami terhadap pasar yang utama, tidak hanya 

berfungsi sebagai individu yang mempromosikan produk perusahaan, tapi mereka 

juga membantu kami mengumpulkan informasi tentang perusahaan, consumer 

behavior kami, competitor kami, hingga apa saja yang diinginkan para user dan 

costumer kami, kalo nggak ada mereka yang menjembatani antara perusahaan dan 

user serta costumer, kita juga pasti akan kesulitan untuk melakukan penetrasi pasar. 

Para agronomis dan marketing excecutive itulah yang menjadi ujung tombak kegiatan 

pemasaran kami.  

A : oya pak, mungkin untuk klasifikasi even-even BTL nya bisa kita bedakan 

dalam pertanyaan yang menyangkut IMC ya pak.. 

B : boleh mbak, biar terarah sekalian jadinya. 

A : kalau tadi sekilas tentang BTL nya ya pak, kalau ATL nya bagaimana ? 

B : okey, kalau ATL nya mbak, tadi kan istilahnya kita sudah mulai gerilya di 

agustus sampai desember ya mbak, naah mulai januari hingga april kita mulai ATL 

nya, sementara BTL nya juga ikut jalan. Di awal tahun tersebut, kami memulai 

dengan iklan TVC, radio,serta iklan-iklan lain yang sifatnya printed. Naah pada 

bulan-bulan januari hingga april itulah kami berusaha untuk memberikan pemantapan 

kepada para petani tentang produk kami. Mulai musim tanam kan biasanya februari 

sampai dengan april ya mbak, jadi ketika mereka sudah akan melakukan tanam 

jagung, awareness tentang produk kami sudah menancap di pikiran mereka mbak. 

Jadinya ya ada probabilitas yang tinggi mereka akan membeli produk kita. Karena 
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mereka bukan beli pakaian atau makanan lho mbak, mereka membeli sebuah bibit 

dari kami, yang mana bibit tersebut akan menjadi cikal bakal sumber kehidupan 

mereka. Jadi kami dari perusahaan pun harus matang dalam melakukan marketing 

planning.  

A : begitu ya pak, kemudian apakah kegiatan pemasaran  tersebut berpengaruh 

terhadap penjualan pak ? 

B : waah yo mesti dong mbak, ayo ini adalah sales volume kami sepanjang 

tahun 2008, monggo dipirsani, kami mengalami peningkatan penjualan dalam volume 

yang tinggi dan stabil selama masa Januari hingga maret,bisa dilihat disitu mbak  

pada januari sales volume kami 702.665, kemudian disusul pada februari dengan 

637.483, dan pada maret 542,588. Dari situ kan bisa kita analisis mbak, bahwa di 

musim tanam jagung, petani banyak melakukan pembelian, dan juga BTL yang sudah 

kita jalankan pada beberapa bulan sebelumnya dapat mengena pada petani hingga 

menjadi salah satu pemicu mereka melakukan pembelian terhadap produk kita mbak. 

Jadi segala sesuatunya memang berkesinambungan antara planning dan 

implementasinya. Sebetulnya segala jenis kegiatan pemasaran kami yang terintegrasi 

lah menjadi trigger untuk mempengaruhi keputusan pembelian para petani tersebut.  

A : Kalau dari penjualannya, daerah mana yang memimpin penjualan di 

Indonesia ? 

B : Kalau kita berbicara dari segi daerah ya mbak, Jawa timur tetap memimpin 

penjualan kami, kemudian disusul oleh area Jawa tengah, Sulawesi, 

Lampung,Sumbagsel, Bangka Belitung. Dari segi market share kami pun mengalami 

peningkatan mbak, dibandingkan dengan competitor kami yang lain, yaitu 

Monsantho yang memiliki produk premium, doupont, Pioneer, kami memimpin pasar 

hingga mampu meraih presentase sebesar 60%. 

A : berarti BISi Jagung 16 bisa dikatakan sebagai market leader ya pak ? 
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B : iya mbak Alhamdulillah, kami berhasil memimpin pasar di benih jagung 

hibrida, karena produk kami sendiri dapat diterima di semua pasar. Segmentasi kami 

sendiri tidak kami scope secara spesifik mbak, kami membidik semua segmen, yang 

penting mereka petani, walaupun petani sawah, petani kaya, petani miskin, petani 

pemborong, petani penggarap, juga petani ladang.  

A : Mungkin bapak ada waktu lagi, jadi kita dapat membahas tentang penerapan 

IMC di perusahaan ini pak ? 

B : oow, ada mbak tenang aja, tinggal telpon. Saya tertarik itu mbak untuk 

membahas IMC, boleh-boleh. Saya welcome saja. 

A : waduh terima kasih lo pak, nanti kita sambung dalam beberapa minggu 

kedepan. 

B : Monggo mbak. 

A  : saya pamit dulu pak bayu, terima kasih banyak. Pareng 

B : Monggo mbak dinda, hati-hati.  
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Transkrip hasil penelitian (Awal)  
 

Nama   : Doddy Wiratmoko 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Formal : Sarjana Pertanian 

Jabatan  : Market development manager field crop division PT. BISI 

International   

Waktu Interview : 3 november 2008 

 

A : Assalamualaikum pak doddy, pasti sibuk ya hari ini, maaf lho bapak 

mengganggu waktunya. 

B : Walaikum salam, ndak papa mbak dinda. Monggo-monggo, saya lagi 

senggang kok ini. Piye-piye apa yang bias saya bantu nih mbak ? 

A : Begini bapak, saya adinda dari jurusan ilmu komunikasi UNAIR. Saya disini 

memohon ijin untuk melakukan penelitian bagi skripsi saya, saya tertarik untuk 

meneliti PT. BISI International dari segi implementasinya terhadap IMC, yaitu 

strategi komunikasi terpadu. Dengan judul skripsi saya Implementasi IMC di PT.BISI 

International dalam promosi BISI Jagung 16 pada periode Januari-Maret 2008 ini 

pak. 

B : Oooh.. ngaten, yo ndak papa, saya malah seneng ada yang mau meneliti 

tentang perusahaan kami yang di bidang agriculture. Tapi ya kami bantu sebisanya ya 

mbak, apalagi tentang marketing, karena background kami kan dari pertanian. Malah 

yang kaya gini ini, bisa bikin pengetahuan kami tentang marketing semakin 

bertambah. Gimana-gimana bisa dimulai dari mana ini wawancaranya ? 
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A :  Baik pak, terima kasih banyak, begini, dari sekian banyak produk yang 

dihasilkan oleh PT. BISI International, produk apa saja yang menjadi unggulan dari 

perusahaan ini pak ? 

B : Sebetulnya kami punya beberapa kategori produk mbak, ada pestisida, 

produk pupuk, produk benih –benih tanaman baik sayur-sayuran ataupun buah-

buahan hibrida. Naah, setiap produk memang punya kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Kategori produk-produk tersebut memang memberikan kontribusi 

yang berbeda satu sama lain. Naah, kalau berbicara produk mana yang menjadi 

unggulan, kita mau melihatnya dari segi yang mana dulu nih mbak. Kalau berbicara 

dari omzet ya produk BISI jagung hibrida kita, dari BISI 1 sampai BISI 18 yang 

omzetnya tinggi di tahun 2008 ini adalah BISI 2 dan BISI 16. Kalau BISI 2 memang 

menjadi produk unggulan di tongkol dua mbak, jadi dalam sekali panen satu tongkol 

ada dua jagung, tapi memang besaran tongkol tidak terlalu besar. Naah kalo BISI 16 

ini, memang sesuai dengan tagline nya, tongbes tungsar. Tongkolnya besar mbak, 

baris jagungnya aja sampai 18 baris. Kalo para produsen panganan jagung emang 

suka sama jenis ini, para petani pun juga begitu.  

Naah kalo berbicara masalah popularitas BISI 2 memang telah melewati masa dimana 

dia menjadi primadona di masanya, tepatnya di tahun 90 an mbak. BISI 2 emang top, 

tapi kehadiran BISI 16 memang menggeser kepopuleran BISI 2, karena memang 

kategori produknya yang berbeda. Jadi mau darimana aja kita lihat keunggulan itu 

mbak. Semuanya unggul, tapi berbeda satu sama lain.  

A : Apakah bapak pernah mendengar tentang konsep IMC atau strategi 

komunikasi pemasaran terpadu ? 

B : Mmm..yayaya mbak. Pernah sih mbak, saya pernah baca di majalah 

marketing mix tentang konsep tersebut. Namun, karena kami punya latar belakang 

pertanian, bukannya komunikasi atau pemasaran kaya mbak, jadi yaa, kami mencoba 

mengimplementasikan fungsi-fungsi IMC dalam kegiatan pemasaran kami, fungsinya 

ya untuk menyatukan tehnik-tehnik yang ada, biar hasilnya lebih efektif dan 
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efisien.Tapi terkadang kami sendiri juga bingung harus pakai tehnik apalagi, karena 

kami rasa semua nya sudah mencakup kegiatan marketing.  

A : Memang, bagaimana konsep kegiatan marketing yang diterapkan di 

perusahaan bapak ? 

B : Kalau di perusahaan kami mbak, dalam membantu peningkatan penjualan 

kami. Kami hanya mengenal dua konsep dalam marketing, yaitu konsep below the 

line dan above the line. Untuk kedua konsep tersebut, memang untuk dijabarkan 

secara detail, konsep above the line memang kami definisikan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan periklanan yang terlihat secara nampak. Ya kaya iklan billboard, 

banner, poster ataupun iklan TVC, juga iklan radio. Naah kalau yang below the line 

nya mbak, kegiatan-kegiatan promosi kami yang tidak terkspose secara langsung, 

melainkan pendekatan kami kepada para petani dan distributor melalui beberapa 

event. 

A : kemudian, bagaimana dengan tahapan dari kegiatan pemasaran tersebut pak 

? 

B : untuk tahapannya, kami sendiri tidak memiliki tahapan yang beruntun, 

namun seluruh kegiatan pemasaran kami, kami usahakan agar sinergis satu sama lain. 

Karena ada dua pihak yang harus kami layani yaitu costumer atau distributor kami, 

juga user atau petani selaku pengguna produk kami mbak. Bahkan untuk personel 

yang menangani kedua pihak itu pun berbeda mbak. Pada kegiatan pemasaran kami, 

tingkatan kegiatan pemasaran yang paling bawah dilakukan oleh para agronomis 

yang melakukan kegiatan pemasaran di tingkat user atau petani. Kemudian diatasnya 

ada marketing excecutice mbak, naah kalau marketing excecutive ini berhubungan 

dengan costumer kami atau atau para distributor, merekalah yang berfungsi 

menginformasikan dan menghandle kegiatan promosi di level yang lebih atas yaitu 

distributor. Naah selebihnya ada area manager yang menghandle kegiatan pemasaran 

kami di area tertentu seperti sumbagsel, Sumatra, aceh, riau padang, jawa pun beda-

beda areanya mbak. Diatasnya area manager ada regional manager yang menghandle 
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tiga area utama mbak, yaitu Indonesia timur 1, Indonesia timur 2 dan Indonesia Barat 

mbak. Kalo tahapan kegiatan pemasarannya yaaa di handle personil-personil tersebut 

mbak.  

A : Ooow, kalau sekarang saya mencoba menjabarkan tentang implementasi 

IMC dalam perusahaan bapak, yang memang dalam teori ada beberapa alat 

komunikasi pemasaran atau alat-alat promosi yang menjadi bagian dari IMC, 

diantaranya sales promotion, personal selling, public relation,  direct marketing, dan 

advertising. Coba kita jabarkan satu persatu implementasinya ya pak ? 

B : Okey mbak, ayo monggo. 
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Transkrip hasil penelitian   
 

Nama   : Doddy Wiratmoko 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Formal : Sarjana pertanian 

Jabatan  : Market development manager field crop division PT. BISI 

International   

Waktu Interview : 13 november 2008 

A : Assalamualaikum pak doddy, maaf lho pak mengganggu lagi. Saya akan 

menanyakan beberapa hal tentang penerapan komunikasi pemasaran terpadu dalam 

perusahaan ini. 

B :Monggo-monggo mbak, ayo dimulai saja wawancaranya. 

A : Bapak, alat-alat atau tehnik advertising apa saja yang bapak gunakan dalam 

strategi komunikasi pemasaran PT. BISI International ? 

B :  Okey mbak, disini fungsi dari periklanan yang kami terapkan di perusahaan 

kami adalah sebagai pemantap, dari aktivitas below the line yang sudah kami 

jalankan. Tapi, yaa bukan berarti kalau periklanan tidak menjadi penting bagi kami. 

Wong, budget untuk iklannya saja bisa mencapai 5 milyar. Tapi kami menyadari 

target segmen kami yang berbeda dari produk kebanyakan, yaitu para petani 

membuat kami harus ekstra hati-hati dalam memutuskan menggunakan tehnik 

advertising yang mana, ditempatkan di mana sampai budgetnya berapa. Naaah, untuk 

periklanannya memang macem-macem mbak, hampir semua advertising tools yang 

sepengetahuan kami sudah saya gunakan, mulai dari TVC, Spot di radio, iklan di 

majalah, Billboard, banner, spanduk. Wes kabeh lah. Naaah, opo fungsine, kenapa 

kok semua jenis advertising kita pakai ?. Ya karena, target segmen kita petani. 
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Mereka kan orang yang berada di status ekonomi social ukuran c, jadi menurut 

mereka, produk yang berani promo habis-habisan khususnya di daerah mereka itu 

yang credible menurut mereka. Walaupun itu hanya penunjang, kalau produknya 

sendiri yang kita jadikan percontohan di demonstration plot hasilnya jelek ya sama 

juga bohong.  

A : Kemudian, bagaimana pengaplikasian strategi periklanan tersebut dalam 

realitasnya pak ? 

B : Ya, kita bicara TVC dulu ya mbak, untuk TVC ini yang paling sulit, karena 

para advertiser biasanya menggunakan AC Nielsen research sebagai sebuah patokan 

dalam memikirkan planning dari TVC itu sendiri. Sedangkan kami menyadari AC 

Nielsen research nggak akan ngefek ke kita, wong target kita petani yang punya 

kesukaan di program televisi, waktu menonton yang berbeda sama masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, kami mengadakan research sendiri, yang 

kami sebar di hampir seluruh Indonesia dengan total jumlah responden kira-kira 

sampai 1559 orang, research ini kami namakan “Surveys Farmers Habit”  ini hasil 

survey farmer habit nya mbak, monggo dipirsani. Dari hasil itulah yang menjadi 

dasar keputusan kita untuk melakukan placement di televisi mana dan program apa. 

Kalo naruh TVC di program yang salah bisa berabe tuh. Dari hasil research tersebut, 

kami meletakkan TVC kami di program kriminal kayak patroli, sergap, buser. 

Kemudian yang lucu mbak, jangan meremehkan petani lhoo, mereka itu juga suka 

nonton berita, pagi-pagi malah. Seperti liputan pagi, untuk siangnya biasanya mereka 

juga nonton di liputan 6 siang. Naah, untuk malemnya, ada hal yang unik disini. 

Mengingat SES mereka yang di tingkatan c, biasanya hanya punya satu televisi, kalau 

sudah gitu, biasanya yang nonton ya istri dan anaknya, dan otomatis dia nimbrung 

disitu. Karenanya tingkat knowledge mereka tentang program-program acara di 

malam hari ya sinetron. Pada periode Januari- Maret, sinetron yang ratingnya lagi 

tinggi plus disukai penonton ya Cahaya, Azizah, Cinta indah waktu itu mereka juga 

suka Mamamia show, dan KDI. Dan pada actual placement kami, sinetron adalah 

program televisi yang banyak kami pasangi TVC.  
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Naah, itu untuk tahapan research dan placement  nya, kalau creative strategy TVC 

nya mbak. Kita bikin sendiri lhoo, nggak hired advertising agency buat bikini kreatif 

nya. Ya tim kita yang diberdayakan. Waktu itu keputusan kita ya pake Ronny Dozer. 

Keputusan kami memilih slogan Tongbes Tungsar yang diucapkan berulang kali oleh 

si aktor, juga untuk menancapkan awareness tentang produk pada pikiran konsumen 

ataupun calon konsumen, jadi kalau mereka mendengar dan melihat Tongbes 

Tungsar, pasti itu iklan BISI. Naah, untuk jumlah actualnya bisa dilihat di TVC plan 

kita. Kita pasang di sejumlah sinetron, program acra berita kriminal, pada periode 

tersebut.  

A : Jika untuk jenis iklan lainnya pak, radio misalnya ? 

B : Untuk radio, kebijakannya ya berbeda-beda mbak, setiap area pemasaran kan 

punya budaya tersendiri. Memang petani juga mereka yang suka mendengarkan 

radio, biasanya yaaa untuk petani, mereka mendengarkan pada saat istirahat makan 

siang. Ketika di saung. Untuk itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada para 

marketing development atau marketing excecutive daerah tersebut. Biasanya mereka 

memasang 8-10 spot pada setiap harinya di musim kampanye. Di radio daerah yang 

memutar lagu-lagu keroncongan misalnya, kemudian adapula yang memasang di 

program drama. Drama radio di daerah-daerah masih sangat populer loo mbak. Kalo 

mbak dinda pernah dengar tentang Barama Kumbara, atau Tutur tinular, itu ratingnya 

cukup tinggi lho mbaak. Apalagi kalau kita berbicara dengan target segmennya 

petani. Otomatis sebuah media radio yang terdekat dengan mereka lah yang menjadi 

bidikan kita dalam memasang iklan radio. Namun untuk timingnya, berbeda dengan 

TVC, bagi perusahaan kami iklan radio adalah iklan penunjang pada masa below the 

line dilakukan jadi iklan ini adalah irisan dari program below the line kami yang 

biasanya dilakukan selama akhir tahun menjelang musim tanam pertama kami. 

Setelah pada masa below the line tersebut pada timing yang sama di januari hingga 

maret kami kurangi menjadi tiga hingga lima spot per radio.  
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A : Ternyata memang berbeda ya pak, perlakuan antara TVC dan radio. 

Kemudian bagaimana dengan print advertising atau outdoor advertising ? 

B : Maksudnya seperti billboard, spanduk, t-banner gitu tho mbak ? 

A : Iya pak, jenis advertising seperti itu, bagaimana pengimplementasiannya 

dalam strategi komunikasi pemasaran terpadu ini ? 

B : Okey mbak, untuk billboard perlakuannya hampir sama seperti radio, kami 

serahkan pada area manager tentang regulasi dari pusat, seperti budget yang 

dialokasikan pada setiap area manager, kemudian para marketing excecutive nya lah 

yang melakukan eksekusi . Billboard dalam ukuran 25 x 15 m hanya kami pasang 

satu di setiap kota, biasanya yaa, di daerah bypass atau jalan-jalan utama sebelum 

memasuki desa- desa tertentu. Untuk billboard kami, kami sering ganti mbak, ya 

tergantung musimnya, biasanya setiap musim kami ganti billboard desainnya mbak. 

Naah spanduknya yang kita banyakin mbak. Untuk lokasi, di beberapa area 

pemasaran kita, spanduk dipasang di sekitar billboard, di jalan-jalan pedesaan dan di 

area demonstration plot kami. Untuk t-banner kita tidak terlalu banyak mbak, 

mungkin hanya dua setiap kotanya, biasanya satu di daerah pedesaan atau bahkan 

terkadang para distributor besar kami sendiri yang memasangnya di dekat area toko 

mereka. 

A : Wah bapak, ternyata target segmen bapak sangat mempengaruhi dalam 

pengimplementasian advertising ya pak. Kemudian bagaimana dengan sales 

promotionnya nya pak ?. Adakah memberikan alat-alat promosi penjualan seperti 

Sampel, kupon, rabat, paket harga khusus, premi, hadiah dari kontes, hadiah loyalitas 

pelanggan, dan garansi produk ? 

B : Ooo, jenis alat-alat sales promotion ya mbak. Kita mengimplementasikan 

nya dalam beberapa hal. Untuk sampel, kami memberikan sampel apabila kami 

menlaunching produk baru. Seperti pada launching produk BISI -16, kami 

membagikan sampel produk kami berupa sampel sebanyak satu sak atau satu 
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kilogram pada para petani yang telah kami pilih sebagai petani aplikasi, itu adalah 

petani yang mau lahannya dipergunakan sebagai percontohan bagi petani lainnya. 

Sampel juga kita bagikan ketika kami melakukan penetrasi pasar baru. Seperti yang 

kami lakukan di daerah Sulawesi kemarin, kami menambah luas area pemasaran 

kami, otomatis sampel juga kami bagikan pada petani di daerah tersebut. 

Paket harga khusus juga kami lakukan, pada musim-musim tertentu. Kami kan gencar 

pada musim tanam jagung. Ya ketika, tidak musim jagung, untuk menstimuli niatan 

beli para petani, kami lakukan paket harga khusus, seperti membeli untuk area lima 

hektar keatas kami berikan paket harga khusus pada petani. Adapula bonus-bonus 

yang diberikan untuk para distributor, kami punya program tahunan, ada long term 

dan short term. Untuk long term, kami memberikan insentif dengan jumlah tertentu, 

ketika para distributor berhasil mencapai target. Beda lagi waktu short term mbak. 

Biasanya yaa kita kasih mereka bonus untuk occasion tertentu. Misalnya, besok kita 

mau ada musim tanam nih, naah, yang hasil penjualannya terbanyak, ya kita kasih 

insentif walaupun besarnya nggak sebesar insentif tahunan. Untuk bonus-bonus yang 

lain, dalam beberapa kesempatan, untuk pembelian dalam jumlah area hektar yang 

cakupannya agak banyak, kami memberikan hadiah kaus. Untuk para petani kaus itu 

sangat berarti lhoo mbak. Kaus itu stimuli dari kita buat petani mbak. Kayak dapet 

undian buat mereka.  

Kemudian, untuk loyalitas pelanggan sendiri mbak, kami memberikan predikat para 

petani yang menjadi pelanggan tetap kita dan telah mendapatkan hasil panen yang 

diatas 12 hektar kami beri predikat sebagai costumer advisor, dan mereka dipercaya 

sebagai orang-orang yang mendampingi agronomis serta petugas penyuluh lapangan 

kita, dalam melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan atau kegiatan pemasaran.  

Tapi untuk garansi produk ya nggak ada tho mbak, lak rugi kita. Biasanya sih, ya 

sampel yang sudah kita berikan di awal launching produk.  
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A : Iya pak, bagaimana dengap implementasi public relation dalam strategi 

komunikasi pemasaran terpadu dalam perusahaan bapak, apakah porsinya sama 

besarnya dengan sales promotion dan advertising ? 

B : Di perusahaan kami, belum ada fungsi PR secara formal mbak, disini ya 

semuanya jadi PR. Karena di perusahaan kami kegiatan PR dilakukan oleh divisi 

marketing juga. Jadi ya belum ada mbak.  

A : Adakah kegiatan public relation yang dilakukan oleh perusahaan seperti 

promosi PR atau program-program yang mengangkat citra perusahaan dan lain-lain ? 

B : Kalau dalam perusahaan kita, kegiatan yang seperti itu masuk ke dalam 

program services mbak. Biasanya ya kami isi, dengan kunjungan ke pabrik BISI 

untuk melihat proses pembuatan, pengolahan dan pengepakan kita. 

A : Biasanya siapa saja pak, yang menjadi target event-event tersebut ? 

B : Dalam prakteknya, biasanya yang kita ajak untuk melakukan kunjungan 

tersebut, ya para petani, gabungan kelompok tani,  para distributor, para petugas 

penyuluh lapangan, pejabat dinas pertanian, bahkan bupati-bupati daerah, banyak lah 

semua unsur-unsur pertanian yang ada. Naah disitu, kita tunjukan pada mereka, ini 

lho perusahaan kami, kami punya produksi yang baik. Kami punya quality control 

yang baik. Kunjungan itu biasanya kami lakukan satu tahun sekali mbak. Selain 

kunjungan-kunjungan tersebut, kami juga melakukan pengajian akbar di beberapa 

area pemasaran kami. Atau seperti waktu idul kurban, yaa kami sponsori acaranya 

mbak, kami sumbang sapi dan kambing. Disitu kami juga pasang spanduk-spanduk 

kita, sebagai penanda aja. Sebagai sebuah bentuk penjagaan dan pengangkatan citra 

perusahaan.  

Kami juga suka mengadakan acara-acara yang melibatkan user kita secara langsung, 

kayak nonton layar tancap bareng, pertandingan sepak bola antar desa. Oyaa, kami 

juga pernah mengadakan gerak jalan, tapi scopenya kabupaten mbak. Jadi kaya di 

Kediri, kami adakan gerak jalan yang diikuti oleh para agronomis kami, distributor, 
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hingga petani sebagai user kami. Ada pula doorprize nya. Itu yang bikin petani 

seneng mbak. Ada juga nonton bareng piala dunia tingkat kabupaten, nonton layar 

tancep bareng, wes macem-macem mbak.Kami berusaha menjaga relationship. 

Ada juga  majalah yang kami buat setiap tiga bulan sekali, namanya majalah abdi 

tani, di majalah itu juga kami banyak mempublikasikan kegiatan-kegiatan non 

promosi kami mbak. Yang berhubungan dengan issue lingkungan hidup, pembinaan 

kepada para petani. Dan juga banyak kegiatan- kegiatan para petugas penyuluh 

lapangan, serta para kelompok tani. Para petani itu kan paling senang kalau fotonya 

sampai ada di majalah mbak. Itu cara kami menjaga hubungan dengan komunitas 

tersebut.  

 

A : Yang saya tahu ada acara farm field day sebagai panen raya bersama ya pak 

? 

Yang rutin ya farm field day kami mbak, disitu kami melakukan panen besar-besaran 

bersama, kami undang petani user kami, bahkan bupati biasanya juga dateng mbak. 

Naah disitu keakraban kami dan secara tidak langsung adalah bentuk promosi dan 

pembuktian kami, bahwa yang kami janjikan tentang jumlah hasil panen yang mampu 

mencapai 14 ton itu benar adanya. Jika petani sudah menerima bukti secara langsung, 

mereka akan percaya mbak. Petani itu lain lho mbak, berbeda dengan costumer 

lainnya, mereka cenderung lebih skeptik dan memiliki sikap yang tidak mudah 

percaya, kadang-kadang juga sangat traumatis terhadap suatu hal, karena mereka 

sering banget ditawarin beberapa produk yang akhirnya hanya akan membuat mereka 

gagal panen.  

 

A : Bapak, adakah media identity yang menjadi ciri dari korporat ? 
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B : Oiya mbak, ada dong para agronomis kami memang kami seragamin. Untuk 

membedakan dengan agronomis, petugas ppl atau para marketing dari perusahaan 

lain. Kan berabe kalau nggak bisa membedakan mbak. 

A : Sekarang tentang personal selling pak, penjualan yang dilakukan secara 

personal langsung, seperti para sales man begitu pak ? 

B :  Ada mbak, orang yang berhubungan langsung dengan user atau petani 

adalah agronomis, dia yang membina petani dalam keberhasilan penanaman dan 

orang ini juga lah sebagai orang terdekat dengan petani. Selain melakukan 

pembinaan, mereka adalah person yang melakukan promosi di tingkat petani. Jadi 

segala kegiatan promosi kita di tingkat yang paling dasar dilakukan oleh para 

agronomis. Naah di tingkat yang lebih tinggi yang menangani para distributor 

namanya marketing excecutive, mereka menghandle distributor-distributor kita, 

membina para distributor tentang strategi-strategi penjualan,  memberitahukan 

regulasi dari pusat tentang strategi pemasaran dari perusahaan, melakukan eksekusi 

penjualan, serta penagihan . Dua fungsi inilah yang bergerak sebagai di penjualan 

personal kita mbak. Kalau agronomis banyak handle masalah promosi, kalau si 

marketing excecutive bertindak sebagai sales man ship kita.  

A : Bagaimana dengan proses direct marketing di perusahaan bapak ? 

B : Kalau direct marketing itu contohnya gimana mbak  ? 

A : yaa, kalau direct marketing itu ada face to face selling, seperti distributor, 

kemudian kegiatan pemasaran surat secara langsung, pengiriman catalog, atau bahkan 

telemarketing. Seperti itu pak… 

B : Oooow, ya ya ya. Di bawah kami langsung ada para distributor atau para 

agen resmi yang menjual semua produk PT. BISI international. Naah, para agen ini 

tersebar di banyak tempat di seluruh Indonesia. Di setiap daerah ada lebih dari dua 

puluh agen. Mereka dibawahi oleh para 
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Kalau catalog sendiri kami tidak terlalu banyak mbak, kita lebih banyak brosur ysng 

dibagikan ketika kita mengadakan acara-acara below the line. Memang kalau catalog 

kami khususkan bagi para distributor atau agen-agen kami saja mbak. 

Pendistribusiannya lewat para marketing excecutive yang memang fungsinya 

menghandle para distributor atau agen-agen kita. Jadi catalog itu tidak kami tujukan 

kepada para petaninya. Naah untuk petaninya ya brosur itu tadi mbak. Itupun hanya 

dibagikan ketika ada acara besar seperti farm field day kami.  

A : Bagaimana dengan telemarketingnya pak ? apakah bisa dijalankan ? 

B : Kalau telemarketing kami, ya kami jalankan hanya dengan target para 

distributor kami saja. Ada juga sih mbak, para petani yang tiba-tiba menelpon kami 

karena mau memesan produk kami. Kami tampung telepon-telepon tersebut, namun 

ya kami arahkan mereka ke distributor terdekat dari lokasi mereka.  

A : Okey pak doddy, saya rasa informasi yang saya dapatkan sudah cukup 

lengkap. Dari informasi tersebut, akan saya analisis tentang implementasi IMC di 

perusahaan bapak.  

B : Sip mbak, kalau butuh apa-apa bilang aja. Kami siap membantu. 

A : Saya terima kasih banyak loo pak atas waktunya, maaf kalo saya 

mengganggu waktu bapak. 

B : Wallah nyapo tho, nggak papa mbak, kita kan sharing disini. Kami juga jadi 

tau banyak tentang ilmu IMC ya mbak. 

A : Baik pak, kalau begitu saya permisi dulu. Pareng. 

B : Monggo. 
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Transkrip hasil penelitian 

 

Nama   : Wahyu Prayogo 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

Pendidikan Formal : Sarjana Pertanian, Pasca Sarjana Administrasi Bisnis 

Jabatan  : Market development PT. BISI International   

Waktu Interview : 11 desember 2008 

A : Assalamualaikum pak wahyu, maaf mengganggu lhoo pak.. 

B :  Walaikum Salam, monggo monggo mbak. Ndak papa mbak, silahkan 

duduk. 

A : Terima Kasih pak wahyu, begini pak saya Adinda dari Jurusan Komunikasi 

FISIP UNAIR, bermaksud untuk meneliti penerapan komunikasi pemasaran terpadu 

di perusahaan ini, khususnya untuk produk BISI Jagung Hibrida 16. 

B : oiya mbak dinda, pak doddy dan mas bayu juga sudah cerita..okey saya akan 

menjabarkan proses kegiatan pemasaran BISI Jagung Hibrida 16 ditilik dari konsep 

IMC ya mbak. 

A : Injiih bapak. 

 A : Bagaimana penerapan strategi komunikasi terpadu di PT. BISI International 

ini pak ? 

B : Iya mbak, di perusahaan kami ini komunikasi pemasarannya sih, melalui dua 

hal yaitu ATL, yaitu above the line dan BTL atau Below the Line. Untuk yang ATL, 

kita melakukan promosi-promosi yang sifatnya printed dan jelas maknanya untuk 

mempromosikan produk dan mempersuasi. Lhaa kalo aktivitas ATL kita mbak, 
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fungsinya untuk mendekati para user kita yaitu para petani. Tapi ada implementasi 

yang menarik di perusahaan kami mbak. Kalau di perusahaan kami, terbalik. Inti dari 

kegiatan promosi kami ada di BTL, karena itulah alat yang kami rasa dapat lebih 

diterima dan mengena di petani. Naah, sedangkan ATL hanya berfungsi untuk 

memback up. Karena kami sepenuhnya sadar koq mbak, kalau target segmen kita kan 

petani. Yaa perlakuannya mestinya ya beda sama konsumen dari produk-produk 

lain.karenanya kita perhatikan betul itu mbak. Keseharian mereka, kesukaan mereka, 

sikap-sikap mereka. Yang nantinya hal-hal tersebut bisa menjadi pegangan kami 

mbak, dalam mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran terpadu kami. 

A : Bapak pernah mendengar konsep IMC yaitu integrated marketing 

communication ? 

B : Ooo…iya mbak, baru kemarin saya baca di majalah marketing mix tentang 

IMC ? 

A : menurut bapak apakah perusahaan ini sudah mengimplementasikan IMC ? 

B : kalau kita berbicara konsep saya rasa sudah mbak, karena inti dari IMC itu 

sendiri kan mengintegrasikan kegiatan komunikasi pemasaran, bedanya memang 

dalam perusahaan kami belum ada fungsi-fungsi resmi seperti yang ada di konsep 

IMC sendiri mbak. Ya semuanya bisa dilihat di kegiatan pemasaran kami mbak. Saya 

rasa semua konsep sudah diimplementasikan. Cuma, secara teoritisnya yang 

terkadang masih kami bingung untuk diklasifikasikan.  

A : Dalam IMC, kan ada pesan utama yang diaplikasikan dalam seluruh kegiatan 

pemasaran, bagaimana dengan pesan yang diaplikasikan dalam kegiatan pemasaran 

bapak ? 

B : kalau dalam perusahaan kami, kami mengaplikasikan pesan pemasaran 

dalam kegiatan pemasaran kami, sebagai pesan utama yang dalam strategi nya ya bisa 

berbeda-beda sih mbak. Untuk mengaplikasikan pesan tersebut. Pesan kami adalah 

Tongbes Tungsar itu sendiri, ya tagline kami itu, dari pesan itu kami akan jabarkan 
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sebuah konsep yang diaplikasikan ke sema tehnik pemasaran kami. Produk kami kan 

sudah memiliki banyak kelebihan mbak, yang terlihat secara jelas adalah tongkol 

besarnya BISI Jagung Hibrida 16. Jadi ya makna pesan itu sendiri adalah dengan 

menggunakan BISI jagung Hibrida 16 akan mendapatkan untung yang besar, dengan 

hal tersebut para personel marketing kami dalam setiap kegiatannya mampu 

mengaplikasikan hal tersebut. Pesan ini diaplikasikan untuk semua mbak, tidak hanya 

bagi perusahaan agar perusahaan dapat menjual produk dengan baik kepada 

konsumennya mbak. Karena produk kami kan produk benih,produk yang menjadi 

cikal bakal rejeki seseorang, yang harus diolah untuk mendapatkan sesuatu. Untuk 

itu, kami memberikan sebuah pesan yang disampaikan secara halus, bahwa dengan 

menggunakan produk kami mereka pun bisa mendapatkan untung yang besar, pesan 

itu pula yang coba kami sampaikan kepada petani dan distributor kami. Jadi 

semuanya tersinergi dengan baik.  

A : apa pesan itu pak ? dan makna yang terkandung didalamnya hingga dipakai 

sebagai pesan utama dalam promosi BISI jagung Hibrida 16 

A : Karenanya saya mau meneliti tentang pengimplementasiannya di perusahaan 

ini pak, oya pak alat-alat periklanan apa saja yang digunakan di perusahaan ini ? 

B : Periklanan ya mbak, okeey. Kalau periklanan kami banyak memasang 

spanduk mbak. Karena kami pasangnya di sekitar daerah tempat demonstration plot 

kami mbak. Ada juga yang di daerah kabupaten mbak. Tapi yaa yang paling banyak 

yaa menuju ke sawah-sawah penggarapan mbak.  

A : Bagaimana dengan billboard pak ? 

B :  Billboard kami sedikit mbak. Tidak begitu banyak, adapun sifatnya 

permanen, karena setiap musim kami mengganti tema dari billboard kami. Karenanya 

kami mencari yang tidak dari bahan alummunium. Tapi yang mudah dibongkar 

pasang. Biar kalau kami mau ganti tema untuk billboard kami mudah jadinya mbak. 

A : Bagaimana dengan iklan TVC pak, atau iklan televisi ? 
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B : Kalau yang itu mbak, persiapannya lama. Karena disini sebelum melakukan 

placement kami melakukan research yang cukup panjang. Alas an kami megadakan 

research ya karena user kami petani. Jangan salah lho mbak, petani itu sulit dalam 

mentranformasikan pesan promosi pada mereka. Tingkat traumatis mereka tinggi. 

Apalagi TVC biayanya mahal, jadi kita nggak mau main-main. Masak per spot bisa 

15 juta, waaah itu lebih mahal dari sekali even BTL kami. Apalagi bagi perusahaan 

kami ATL adalah sebuah pemantap dari kegiatan promosi BTL kami mbak. Naaah, 

mulanya untuk research tersebut, kami membagi menjadi delapan wilayah penelitian 

yang terdiri dari sumbagut, sumbagsel, jawa barat, jawa timur, jawa tengah, bali 

nusra, Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian setelah itu kami bagikan kuesioner yang 

berhubungan dengan acara kesukaan mereka di televisi. Setelah itu barulah hal 

tersebut, kami jadikan acuan untuk melakukan placement di televisi. Dari research 

tersebut mbak, kami tahu bahwa jam menonton televisi mereka disesuaikan dengan 

kegiatan mereka di sawah. Dari research, disebutkan bahwa mereka menonton berita-

berita yang ada di pagi hari,kami pun memasang TVC kami di program berita kayak 

liputan 6 pagi dan Nuansa pagi. Waktu istirahat siang, ternyata mereka lebih suka 

nonton berita kriminal, karena ternyata mbak, berita-berita kriminal itu memang 

diperuntukkan bagi mereka yang berada di kelas C dan D. Naah para petani itu kan 

berada di kelas tersebut, lhaa nggak heran kalo mereka demen,dan kami juga 

memasang beberapa spot di berita kriminal. Dan stasiun televisi yang kami pilih 

kebetulan juga hanya dua, yaitu SCTV dan RCTI, berdasarkan rekomendasi dari 

media buyer kami, kedua stasiun tersebut memiliki belanja iklan yang cukup tinggi, 

dan hal tersebut dikarenakan jumlah pemirsanya yang cukup banyak.Untuk total spot 

yang kami pasang ada sekitar 3076 spot selama periode januari hingga maret 2008. 

Fungsinya sendiri mbak, emang buat menjangkau para petani yang tim promosi kami 

rasa kurang terjangkau dengan kegiatan-kegiatan pemasaran yang sudah kami jalani. 

Jadi kalau beberapa produk, itu beriklan di tv biar produknya laku, kalau kita beriklan 

di tv setelah produknya laku..hehe..Dan TVC itu ngefek sama penjualan kita lho 

mbak. Bisa mbak lihat di sales volume kita, di tiga bulan tersebut, penjualan kita 

stabil tingginya.  
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A : bagaimana dengan iklan radio pak ? apakah juga melakukan research seperti 

iklan televisi ? 

B : Waaah, yo ndak mbak. Untuk iklan radio itu murni dilakukan sama orang-

orang kita yang di daerah. Jadi, para marketing excecutive tersebut 

merekomendasikan kepada kita. Program apa di radio yang menjadi favorit para 

petani. Biasanya sih ya dangdutan, atau drama-drama radio yang sering didengarkan 

para petani di sela-sela istirahat mereka. Tapi itu pun jumlahnya nggak sebanyak 

TVC kami. Saya rasa nggak sampai 1000 spot dalam masa kampanye. Lagipula itu 

memang dihandle sama orang daerah mbak, kita cuma ngasih budget sama mereka. 

Dan eksekusinya yaa mereka sendiri yang jalankan. Kami juga tidak placement iklan 

radio dalam jumlah yang banyak, ya karena kita sudah di TVC. Jadi ya, sama 

sebetulnya, buat memantapkan aja.  

A : Kemudian dengan strategi kreatif untuk dijadikan skrip bagaimana pak ? 

B : Sama seperti TVC mbak, kami menghandle creative strategy dari iklan radio 

ini, kami menggunakan dua talent, yaitu seperti perbincangan pasangan suami istri 

yang baru saja memanen BISI 16 nya, kepuasan mereka dituangkan dalam 

perbincangan singkat tentang BISI 16 yang Tongbes Tungsar, seperti tagline kami. 

Kami banyak mengulang-ulang Tagline yang sekaligus pesan pemasaran kami mbak, 

biar brand nya nancep. 

A : Kemudian untuk tehnik promosi pemasaran lainnya seperti sales promotion 

atau promosi penjualan. Adakah harga-harga khusus yang diberikan, diskon, rabat, 

premi, sampel, hadiah dari kontes atau hadiah atas loyalitas pelanggan, pameran, 

percobaan gratis, begitu pak ? 

B : Ooow macam bonus-bonus gitu ya mbak? Ada ada mbak, itu kami lakukan 

beberapa kali dalam setahun. Occasionnya beda-beda, ada yang tahunan, ada yang 

kami berikan secara occasionally. Sek, kalau percobaan gratis atau sampel, dalam 

perusahaan kami sama definisinya. Biasanya kami membagikan sampel atau 
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percobaan gratis kalau ada peluncuran produk baru mbak. Kayak BISI 16 atau BISI 

17 kemarin, di beberapa daerah kami bagikan percobaan gratis. Ya Cuma untuk 

setengah hektar, itu pun kami bagikan kepada beberapa petani yang sebelumnya telah 

menjadi pemakai produk dari BISI International, para petani itu kami jadikan sebagai 

costumer advisor kami mbak. 1 sak BISI 16 itu kami bagikan kepada beberapa petani, 

dan setelah ada hasilnya, mereka akan mendapatkan panennya. Naaah, itu salah satu 

stimulant dari kami. 

Ada juga harga-harga khusus yang kami berikan kepada dua pihak. Yang pertama 

adalah para distributor kami yang biasanya kami sebut dengan costumer dan para 

petani yang biasanya kami sebut dengan para users, naah dua pihak ini, kami berikan 

harga khusus, di masa non tanam atau menjelang musim tanam. Naah biasanya 

marketing excecutive kami yang memberitahukan regulasi tersebut, para distributor 

kami lah yang menjalankannya. Untuk harga-tersebut pada para distributor, kami 

memberikan harga khusus potongan sebesar kurang lebih 10%. 

Kalau untuk loyalitas pelanggan, biasanya kami membagikan kaos mbak. Bagi para 

petani yang sudah beberapa kali menggunakan produk kami selama beberapa musim 

tanam, kami konsisten memberikan kaos kaos yang biasanya tiap tahun kita ganti 

desainnya, jadi mereka juga seneng kalo nerima kaos dengan desain gambar yang 

berbeda-beda. Pada pembelian 10 kilogram kami berikan satu kaos. Naaah, yang 

seneng itu petani penggarap, kan mereka nggarapin sawahnya orang, jadi bisa lebih 

dari 5 sampai 10 hektar, kaosnya dapetnya banyak mbak.  

A : Sering mengikuti pameran pak ? 

B : Oiya mbak, banyak dinas-dinas pemerintahan serta lembaga-lembaga 

pertanian yang menyelenggarakan event-event pameran setiap tahunnya. Dinas 

pertanian biasanya rutin menyelenggarakan pameran agriculture,juga majalah 

pertanian trubus, bahkan kami pun juga terkadang menyelenggarakan pameran yang 

biasanya di bundled dengan launching produk kami. Naah di pameran itulah mbak, 

event BTL dan ATL kami disatukan. Disatu pihak, kami melakukan kegiatan below 
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the line, seperti seminar bagi para petani dan distributor, atau memberikan hadiah 

bagi para distributor yang meraih penjualan terbanyak. Pameran hasil panen kami, 

macem-macem deh mbak, tapi kami juga melakukan direct selling mbak, karena 

pameran biasanya yang banyak dateng adalah para distributor atau bahkan calon 

distributor, disitu juga kesempatan kami menjaring calon distributor baru sembari 

menancapkan brand awarenees kami lebih jauh kepada para konsumen ataupun calon 

konsumen. Disitu kami juga memasang banner dalam jumlah yang cukup banyak di 

area pameran mbak. Sebagai sign, shop sign yang biasanya ada di toko-toko 

distributor kami, kami pasang juga pada masa pameran. Brosur dan catalog kami juga 

bagikan disana. Cuma memang scope dari pameran itu kan nggak terlalu besar, 

memang ketika kami melaksanakan pameran,target kami adalah distributor ataupun 

calon distributor yang ada di kota di tempat kami menyelenggarakan pameran. 

Ataupun para petani yang kami jadikan costumer advisor kami, biasanya yaa mereka 

membawa beberapa rekan petani mereka.  

A : bapak, bagaimana dengan fungsi public relation yang diimplementasikan di 

PT. BISI International ini pak ? 

B : Jujur mbak, kami nggak punya fungsi public relation resmi. Jadi personal 

yang membawahi atau menangani public relation itu ya kami-kami ini yang berada di 

divisi marketing. Kami memiliki fungsi untuk memasarkan, menjual, bahkan 

mempersiapkan strategi-strategi baik itu strategi marketing maupun strategi-strategi 

lain yang lingkupnya public relation mungkin. Jadi yaa, semuanya juga jadi PR yaaa 

jadi marketing yaa jadi agronomis. Wes pokoke kabeeeh. 

A : Jika even-even public relation itu adalah even yang fungsinya menaikkan 

citra perusahaan, dan melakukan even yang sifatnya mendekati para stakeholder yang 

berhubungan dengan perusahaan, bisa komunitas, yang jelas adalah sebuah even yang 

tidak melakukan fungsi promosi secara langsung, mungkin even-even komunitas ada 

pak ? 
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B : Oalaaaah kita itu berarti selama ini ngelakoni tapi nggak ngerti apa artinya 

….hehehe. memang disitu kurangnya mbak, kita belum terkonsep secara 

fundamental. Kalo even-even yang seperti itu banyak mbak. Memang kami membidik 

komunitas-komunitas yang memang bersinggungan langsung dengan kami, yaa sama 

dengan perusahaan lain sebetulnya, untuk menarik hati costumernya, kan ya nggak 

cukup asal main promosi atau lempar advertising aja. Even-even seperti itu memang 

kami namakan even below the line. Macem-macem mbak evennya. Ada yang 

pengajian akbar  yang sering kami adakan di beberapa desa pada setiap hari kamis 

sebulan sekali. Kalau untuk pengajian ini, memang kami seleksi daerah-daerah yang 

banyak muslimnya mbak, yang banyak memang didaerah jawa timur, jawa tengah, 

Sumatra. Kalau bali nusra, Sulawesi dan daerah irian jaya kami bedakan evennya. 

Mereka kan non muslim, naah untuk yang menghandle ini yaa informasi dari para 

agronomis kami, serta para marketing excecutive kami, karena mereka yang 

kesehariannya bergaul dengan penduduk sekitar, kami anggap mengerti keadaan 

demografis hingga psikografis masyarakat sekitar. Naah hal-hal seperti kesukaan para 

petani, itu kan infonya bisa kita dapatkan dari orang-orang kami di lapangan.  

Nggak Cuma pengajian mbak, kita juga ada nonton bareng piala dunia kemarin di 

daerah Makassar, jawa timur dan jawa tengah. Naah itu banyaak yang ikut mbak, 

para petani-petani kan seneng acara kumpul-kumpul kaya gitu tho mbak. Jadinya 

kami gampang masuknya, naah disitu untuk memantapkan awareness, kami pasang 

beberapa banner, menyebarkan pula beberapa brosur. Tapi ya intinya di nonton 

bareng itu, agar kedekatan antara brand dan costumer terjaga.  

Adapula Tarkam namanya mbak, itu pertandingan antar kampung yang biasanya kita 

selenggarakan di musim perayaan hari kemerdekaan, naah acara-acara seperti ini 

banyak kami sponsori mbak. Pertandingan sepak bola, tarik tambang, bahkan di 

lomba panjat pinang kami juga memberikan hadiah beberapa sak BISI 2 dan BISI 16, 

seru wes pokoke mbak. Pertandingan-pertandingan yang kami adakan di desa-desa 

juga merupakan sarana yang pas untuk menancapkan brand awareness kami kepada 

para user kami mbak. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU... ADINDA ASHRININTYA DEWI



Tapi even rutin kami yang menjadi andalan perusahaan untuk menaikkan citra itu ya 

Farm Field Day, atau biasa disebut panen raya bersama. Panen raya ini dari segi 

budget juga memakan nominal yang tidak sedikit, karena yang kami libatkan tidak 

hanya para petani dan distributor saja. Untuk mendukung eksistensi kami, biasanya 

yaa, kita juga ngundang pak bupati setempat,camat, lurah, dan para pejabat dinas 

pertanian,juga pers setempat. Biasanya, pak jimmy juga dateng waktu panen raya itu 

diadakan. Jadi kedatangan orang- orang yang kredibel di dunia pemerintahan daerah 

atau pertanian setempat, adalah cara kita untuk semakin meyakinkan para petani dan 

distributor bahwa mereka telah menggunakan produk yang tepat. Tidak hanya itu, 

selain demplot atau lahan percontohan kami, petani dan distributor juga kami coba 

berikan sebuah bukti nyata hasil panen kami, ya itu bisa kami tunjukkan melalui 

panen raya itu.  

A : Personal selling atau kegiatan penjualan yang bersifat personal seperti sales 

man apakah juga dilakukan oleh perusahaan ini ? 

B : kegiatan penjualan yang sifatnya lebih personal yaa, dilakukan oleh beberapa 

pihak, yang paling dasar dan mendekati para user kami adalah agronomis kami. 

Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan para petani kami, tidak hanya 

berfungsi menjual, tapi mereka juga memberikan banyak pengetahuan kepada para 

petani, para agronomis itu mbak memberikan pembinaan tentang cara penanaman, 

pencegahan terhadap hama tanaman, hingga product knowledge kita kepada user. 

Jadi seorang agronomis tidak hanya mengemban misi penjualan, tetapi juga misi 

social sebagai sebuah pembelajaran bagi para petani yang seperti kita tahu kesulitan 

dalam mengkonsumsi informasi.  

A : Bagaimana dengan website perusahaan nya bapak, ini berkaitan dengan 

fungsi nya di direct marketing, yang dalam perkembangannya banyak menggunakan 

website sebagai iklan utamanya ? 

B : oow ada mbak, tapi yang seperti kita ketahui website kami dihandle oleh 

PT.Tanindo Subur Prima, yaitu anak perusahaan kami yang bergerak di bidang 
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promosi. Website addresnya sendiri di www.tanindo.com Naah fungsinya sendiri 

hanya untuk product knowledge, beberapa info tentang produk-produk produksi 

PT.BISI international kami paparkan di website kami, selain itu kami juga 

menyisipkan berita-berita seputar pertanian, tentang tips-tips. Juga regulasi-regulasi 

tentang pertanian, banyak info produk yang kami paparkan, namun memang hanya 

berbatas pada iklan saja, bukan untuk penjualan secara online, karena kami sendiri 

belum mampu untuk mengakomodirnya, lagipula produk kami kan benih jagung 

target segmennya saja para petani, yak an kemungkinannya kecil bagi mereka untuk 

mengakses internet apalagi membeli secara online. 

A : Oow, Ngaten nggih pak. Berarti dari hasil wawancara inti kita ini, sudah 

terkupas semua fungsi-fungsi IMC ya pak. 

B : Ya, kurang lebih begitu lah mbak, kami rasa sudah mengimplementasikan 

konsep-konsep tersebut. Ini pun untuk kemajuan perusahaan kami. Bukan berarti 

kami perusahaan agriculture terus tidak matang dalam marketing plan nya. Apalagi 

ndak ngerti tentang IMC, waah ya ndak mbak. Kami berusaha dan terus belajar. 

A : Wah salut nih pak dengan para personel marketing disini, jempolan semua. 

B : Matur Suwun lo mbak.. 

A : Terima Kasih banyak loo bapak atas waktu dan diskusinya. Semoga 

bermanfaat buat kedua belah pihak. 

B : wahh sama-sama mbak, kita ya makasih banget, masih ada mahasiswa yang 

mau menelili tentang perusahaan agriculture, padahal minat orang ke pertanian sudah 

mulai menurun. 

A : Ya sudah, kalau begitu, saya pamit dulu pak.. 

B : Monggo mbak. 

A : Assalamualaikum  
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B : Walaikum salam 
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