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ABSTRAK 
 

Kemajuan teknologi informasi saat ini juga memicu terjadinya persaingan bisnis yang 
ketat antar pelaku usaha. Karena itu semua perusahaan harus memiliki dan memilih strategi 
yang tepat untuk tetap dapat mendapatkan positioning yang kuat pada masyarakat sehingga 
produknya menjadi top of mind brand. Bukan hal mudah untuk mendapatkan posisi ini, 
karena begitu sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk dan bisa diterima di pasar, 
maka para pesaingnya juga akan mengikuti membuat produk serupa dengan kualitas dan 
fitur yang mungkin telah disempurnakan, serta tentu saja dengan merek yang berbeda. 
Menyikapi hal ini, selain dengan memperkuat pemilihan strategi komunikasi pemasaran yang 
tepat, strategi tersebut juga harus mampu membangun relationship yang baik dengan 
konsumen. Interaksi yang baik dengan konsumen menjadi syarat mutlak untuk mencapai 
atau mempertahankan produk sebagai top of mind brand, sehingga konsumen tersebut bisa 
menjadi advocate yang berperan sebagai influencer bagi calon pembeli potensial untuk 
keputusan akhir dalam menentukan pembelian produk.  

Saat ini, strategi menjalin interaksi yang baik antara perusahaan dan konsumen 
contohnya bisa kita lihat dari maraknya komunitas-komunitas yang datang dari berbagai 
macam merek produk, sebut saja Harley Davidson Owners Group, Ertiga Club Indonesia, id-
mac, dan beberapa komunitas lainnya yang cukup banyak dikenal masyarakat. Selain 
sebagai sarana berinteraksi antara perusahaan dan konsumen, komunitas ini juga 
dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan mendongkrak angka 
penjualan produk. Meskipun komunitas-komunitas ini kebanyakan dibentuk oleh konsumen, 
namun perusahaan juga turut ambil bagian didalamnya dengan memberikan berbagai 
macam program keanggotaan pada komunitas-komunitas tersebut. Sehingga keberadaan 
komunitas-komunitas tersebut juga menjadi bagian dari strategi komunikasi pemasaran yang 
dilakukan oleh perusahaan. 
 
Kata-kata Kunci: Strategi Komunikasi Pemasaran, Komunitas Merek, Brand Advocate 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Dunia pemasaran di negeri ini sangat dinamis. Karena itu, semangat continuous 
improvement dan spirit innovation harus dimiliki oleh semua pelaku bisnis untuk menciptakan 
dan memperbaiki brand perception dibenak pelanggan. Hal ini tidak saja berlaku pada 

perusahaan yang sedang berkembang, namun juga untuk perusahaan yang bahkan sudah 
menjadi top of mind brand serta memiliki posisi sebagai market leader. Persaingan untuk 
sampai pada posisi top of mind brand antar pelaku usaha sangatlah tinggi, sehingga jika 
perusahaan berhenti melakukan inovasi, maka harus segera siap ketika posisi sebagai 
market leader digeser oleh merek lain. Continuous improvement dan spirit innovation yang 

dilakukan oleh perusahaan  ini terkait dengan banyak hal. Tidak saja tentang inovasi produk, 
peningkatan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan strategi komunikasi yang 
dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya untuk mengambil tempat dibenak 
konsumen.  
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Di era new wave yang serba ter-connect ini, pelanggan memiliki akses informasi 

yang sangat melimpah. Mereka juga bisa berbagi informasi dengan sesama pelanggan 
lainnya melalui berbagai media, semua bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan relatif 
murah. Kemudahan mendapatkan informasi ini juga berpengaruh pada proses pengambilan 
keputusan pelanggan dalam menentukan pembelian terhadap sebuah produk dan merek. 
Pelanggan tidak lagi hanya mengandalkan iklan dalam mencari informasi tentang sebuah 
merek, tidak juga begitu saja percaya pada salespeople yang menawarkan produk. Namun 
saat ini, proses pembelian konsumen banyak dipengaruhi oleh pengalaman orang lain, 
dalam hal ini temannya atau orang yang dia kenal, yang sudah pernah menggunakan merek 
tertentu. Karena itu, penting artinya bagi perusahaan untuk membuat pelanggannya loyal 
terhadap merek yang dimiliki perusahaan. Karena loyalitas menunjukkan kepuasan 
pelanggan terhadap merek. Pelanggan yang loyal, biasaya ”gatal” untuk ”menjual” produk 
pada orang lain karena dia memiliki pengalaman yang baik dengan produk tersebut.  

Dalam usaha untuk pemeliharaan loyalitas pelanggan, berbagai hal dilakukan 
perusahaan. Diantaranya adalah mengelola komunitas merek. Pelanggan yang puas dengan 
sebuah merek, mereka kemudian membentuk sebuah komunitas pengguna merek itu 
sebagai ajang berinteraksi dengan pelanggan yang memiliki kesamaan loyalitas terhadap 
merek tersebut. Pada komunitas merek inilah kemudian perusahaan mengambil peran, 
diantaranya dengan bersedia menjadi sponsor pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
komunitas. Contohnya pada Ertiga Club Indonesia (ERCI) chapter Jatim. Komunitas merek 
yang terbentuk pada 12 Mei 2013 ini saat ini memiliki 145 anggota di jawa timur dan 1200 
anggota nasional. Suzuki sebagai pemilik merek selalu menjadi bagian dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan komunitas. Tidak hanya itu, Suzuki memberikan potongan harga 
15% pada servis dan spare part ertiga untuk member dari klub ini. Komunitas yang lain 
adalah Harley Davidson Owners Group (HOG). Perusahaan, dalam hal ini PT. Mabua 

Harley-Davidson Indonesia (MHDI) sebagai perusahaan perwakilan HD di Indonesia juga 
menyadari begitu pentingnya arti komunitas merek untuk memperbaiki pemasaran HD di 
Indonesia yang sempat mengalami masa suram pada tahun 1980.  
 

PEMBAHASAN 
 
Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Komunitas Merek 

Inti dari proses komunikasi pemasaran terletak pada proses positioning yang 
dilakukan perusahaan. Positioning sangat penting bagi merek dari  perusahaan, karena 
sukses dan gagalnya suatu produk, bermula dari proses positioning yang dilakukan. 
Memposisikan perusahaan dibenak pelanggan sangatlah penting untuk memenangkan 
persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam hal ini, perusahaan harus jeli memposisikan 
diri sebagai hal yang unik dan valuable.  

Philip Kotler mendefinisikan positioning sebagai the act of designing the company’s 
offering and image so that they occupy a meaningful and distinct competitive position in the 
target customer’s mind (academy, 2009:68). Aspek-aspek penting yang dapat diungkapkan 
dalam definisi positioning ini adalah tindakan perusahaan dalam mendesain konsep posisi 
yang ingin ada dibenak pelanggan. Perusahaan harus membangun image tentang produk 
barang atau jasa yang ditawarkannya dengan membuat produknya memiliki posisi kompetitif 
yang bermakna dan jelas. Perusahaan juga harus memiliki kredibilitas agar positioning 
perusahaan dapat mudah melekat dibenak pelanggan. Dalam melakukan positioning, 

perusahaan harus memutuskan berapa banyaknya diferensiasi yang ada pada produk 
dibandingkan produk lain, dan diferensiasi yang mana yang perlu dipromosikan kepada 
target pasar (Supranto, 2011:207) 

Positioning dilakukan dengan melakukan beberapa proses, yaitu positioning 
development, positioning benefit factor, dan positioning statement (Academy, 2009:68). 
Dalam positioning development, ada empat hal yang harus menjadi perhatian perusahaan. 
Yaitu customer, company, competitor, dan change. Customer yang dimaksud adalah bahwa 
positioning harus bisa dipersepsikan positif oleh pelanggan sehingga pelanggan memiliki 
alasan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Positioning juga harus 
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mengangkat nilai positif bagi pelanggan. Semakin positif nilai positioning bagi pelanggan, 

maka akan semakin kuat posisi penawaran dibenak pelanggan. Dalam kaitannya dengan 
company, sebuah positioning harus menciptakan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang 
dimiliki oleh sebuah produk atau perusahaan. Semakin jelas keunggulan kompetitif yang 
dimiliki perusahaan, akan semakin kuat posisi penawaran dibenak pelanggan. Selanjutnya 
adalah competitor. Dalam hal ini, positioning yang dibuat oleh perusahaan harus 
mencerminkan diferensiasi perusahaan dengan pesaing sehingga pelanggan semakin 
mudah mengingat produk atau perusahaan tersebut. Hal yang terakhir adalah change. 
Change yang dimaksud adalah bahwa positioning yang dibuat oleh perusahaan haruslah 

berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, 
termasuk perubahan perilaku pelanggan dan hal-hal yang mempengaruhi terhadap 
pengambilan keputusan yang dilakukan pelanggan. 

Proses yang kedua dalam positioning adalah positioning benefit factor. Faktor 
keuntungan positioning merupakan teknik memposisikan produk perusahaan berdasarkan 
faktor tingkat manfaat yang diperolah pasar dalam menggunakan produk atau pelayanan 
perusahaan yang terdiri dari faktor performa, kemudahan, harga, dan faktor psikologis. 
Berdasarkan tingkat manfaat performa, perusahaan memposisikan performa produk sesuai 
dengan permintaan dan harapan pelanggan. Pada tingkat manfaat kemudahan, prusahaan 
memposisikan kenyamanan produk bagi pelanggan baik sebelum, ketika menggunakan, dan 
setelah menggunakan produk. Berdasarkan harga, perusahaan memposisikan penawaran 
produk dengan harga yang sesuai dengan kemampuan pelanggan. Hal terakhir yang 
menjadi tingkat manfaat adalah faktor psikologis. Perusahaan memposisikan keuntungan 
dari produknya dari sisi psikologis seperti misalnya dapat membantu pelanggan dalam 
meningkatkan rasa percaya diri, aktualisasi diri dan lain sebagainya. 

Proses positioning yang terakhir adalah positioning statement. Kalimat positioning 

memiliki definisi sebagai sebuah arti yang tidak ternilai harganya dalam memberikan fokus 
untuk pembentukan mindset pelanggan terhadap merek yang sedang ditawarkan. Dalam 
pembuatan positioning statement ini, perusahaan membuat tag line di media agar pasar 
lebih mudah mengingatnya. Tag line terdiri dari 3–5 kata dan penuh pesan yang 

disampaikan kepada pasar sasaran.  
Perkembangan dunia bisnis terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemasaran, 

telah mengubah dunia menjadi lebih horizontal. Jika menilik hasil survey berbagai lembaga 
riset di Indonesia, ada satu temuan yang konsisten beberapa tahun terakhir. Lebih dari 90% 
konsumen Indonesia melakukan pembelian terhadap suatu merek tertentu atas dasar 
rekomendasi dari teman (Kartajaya, 2014:172). Konsumen Indonesia lebih mempercayai apa 
yang dikatakan temannya tentang  harga dan produk yang ditawarkan suatu toko daripada 
mempercayai promosi atau diskon harga yang dilakukan toko, bahkan daripada melakukan 
riset atau membandingkan sendiri harga-harga di toko dengan membaca leaflet atau flyer. 
Kenyataan ini menuntut para pelaku bisnis untuk mengembangkan dan merencanakan 
positioning dengan lebih baik mengikuti perubahan perilaku pelanggan. Perusahaan harus 
memikirkan strategi komunikasi yang sesuai dengan perubahan yang terjadi tersebut. 

Proses pembelian yang dilakukan pelanggan juga mengalami perubahan dalam 
tahapan-tahapannya. Pada awalnya, proses pembelian pelanggan hanya 4 A, yaitu Aware, 
saat konsumen mulai kenal dengan perusahaan atau merek yang dijual oleh salespeople. 
Kemudian Attitude, ini adalah tahapan saat konsumen memutuskan dia suka atau tidak suka 
dengan perusahaan atau merek tadi. Lalu Act, yaitu saat konsumen memutuskan utk 
membeli merek yang dia suka kemudian menggunakannya. Pada tahapan terakhir Act 
Again, jika puas dengan produk yang sudah dibeli dan digunakannya, konsumen akan 
membelinya lagi. Namun saat ini, proses pembelian konsumen sudah berubah menjadi 5 A, 
yaitu : 

1. Aware : Konsumen sudah mulai mengenal perusahaan atau produk yang dijual 
oleh salespeople 

2. Appeal : Di kepalanya, konsumen merasa tertarik dengan produk tersebut. Namun 
dia belum yakin 
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3. Ask : Karena belum yakin inilah, maka konsumen mulai bertanya-tanya kepada 

teman atau keluarga untuk meyakinkan dirinya 
4. Act : Jika teman dan keluarga mengatakan bahwa produk tersebut bagus, barulah 

konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut 
5. Advocate : Jika konsumen puas, maka konsumen akan merekomendasikan merek 

tersebut pada orang lain. 
 

Menjawab tantangan perubahan perilaku pembelian pelanggan yang erat kaitannya 
dengan loyalitas, perusahaan mulai menyadari bahwa meningkatkan dan mempertahankan 
loyalitas mereka merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pertumbuhan 
perusahaan khususnya merek. Untuk hal ini, perusahaan harus mampu memberikan nilai 
lebih pada mereknya. Nilai lebih yang dimaksud tidak saja tentang produk, tetapi juga 
mempertimbangkan kebutuhan aktualisasi diri dan pentingnya interaksi sosial bagi para 
pelanggan. Mendapatkan pelanggan tidaklah mudah, karena itu perusahaan harus mampu 
”merawat” mereka untuk tetap loyal terhadap merek, karena loyalitas mereka adalah aset 
besar bagi perusahaan. ”Merawat” pelanggan yang loyal dilakukan dengan cara terus 
menjalin komunikasi yang baik dengan mereka.  

Beberapa pelanggan yang loyal dengan perusahaan dan merek yang mereka pakai, 
kemudian membuat mereka membentuk sebuah komunitas yang diprakarsai oleh pelanggan 
dan tidak jarang juga dibentuk oleh perusahaan. Kesamaan minat terhadap suatu merek, 
menjadikan komunitas merek ini biasanya sangat solid dan sering meluangkan waktu 
bersama walaupun sekedar berkumpul bertukar informasi seputar merek atau bahkan 
tentang hal-hal lain diluar itu. Eksistensi komunitas yang sangat tampak dari atribut-atribut 
dan ritual-ritual komunitas merek tersebut secara tidak langsung membantu tertanamnya 
merek dibenak pelanggan dan calon pelanggan  potensial. Hal ini berarti perusahaan 
memiliki pemasar produktif bukan dari sumber daya internalnya. 
 
Komunitas Merek Sebagai Brand Advocate 

Tujuan akhir dari proses pemasaran adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
dan berujung pada loyalitas pelanggan terhadap merek pemasar. Di era hypercompetition ini 
hanya perusahaan yang memberikan nilai lebih pada merek yang mereka pasarkan untuk 
memenangkan hati pelanggan, sehingga loyalitas pelanggan terhadap merek akan muncul 
dan semakin meningkat. Loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai sikap menyenangi 
terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap 
merek itu sepanjang waktu (Setiadi, 2008:200). Pelanggan dapat melakukan pembelian 
secara berulang dan percaya kepada kualitas dari merek tersebut. Pelanggan juga  akan 
enggan beralih ke merek yang lainnya meskipun banyak pesaing yang menciptakan hal yang 
sama atau bahkan lebih baik. 

Perusahaan sangat berkepentingan untuk mendapatkan loyalitas merek dari para 
pelanggannya. Perusahaan juga harus tahu, bahwa loyalitas merek hanya bisa didapatkan 
dari hubungan yang baik dengan pelanggan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh 
perusahaan untuk terjalinnya hubungan ini, diantaranya adalah dengan mengembangkan 
konsep relationship marketing. Selain itu, hubungan baik dengan pelanggan untuk terus 
memupuk loyalitas mereka terhadap merek juga  dilakukan dengan cara pembentukan 
komunitas merek (brand community). Komunitas merek ini merupakan sebuah paguyuban 
pelanggan yang memiliki kesamaan merek dan menikmati ngobrol antar mereka, saling 
belajar, saling berbagi cara baru penggunaan produk, sampai saling bantu mendapatkan 
solusi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan merek (Trisnanto, 2013:110) 

Komunitas merek, yang diawali dengan komunitas pelanggan pada awalnya 
dicetuskan oleh Boorstin (1973) dengan konsep yang disebutnya consumption community. 

Boorstin mengatakan bahwa pada masa depan di era mobilitas tinggi, orang-orang tidak 
hanya melihat pemukiman sebagai basis sense of community tetapi juga melihat adanya 
perasaan komunal dari kebiasaan konsumsi. Adanya perasaan komunal ini ditegaskan 
kembali oleh Goodwin (1997) yang menjabarkannya sebagai rasa persahabatan dengan 
perbincangan santai, keterbukaan, dengan adanya kebiasaan menolong antar sesama. 
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Schiffman dan Kanuk (2000) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 
menjadikan suatu kelompok atau komunitas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 
anggotanya, antara lain adalah karena faktor pengalaman dan informasi, kredibilitas, 
atraktifitas, dan jenis produk yang dikonsumsi komunitas (Basalamah, 2010:79) 

Menurut Schouten dan Mc. Alexander (Ferinadewi, 2008: 175) menyatakan bahwa 
komunitas merek akan ditandai oleh adanya kesadaran yang sama,  ritual dan tradisi, serta 
tanggungjawab moral. Sedangkan menurut Muniz dan O’Guin tahun 2001 dalam jurnal yang 
berjudul Brand Community, menemukan bahwa terdapat tiga tanda penting dalam 
komunitas, yaitu consciousness of kind (kesadaran bersama) yang terdiri dari legitimacy 
(legitimasi) dan opposotional brand loyalty (loyalitas merek oposisi). Kemudian rituals and 
tradition (ritual dan tradisi) yang terdiri dari celebrating the history of the brand (memperingati 
sejarah merek) dan sharing brand stories (berbagi cerita merek). Yang terakhir adalah moral 
responsibiltiy (rasa tanggung jawab moral) yang terdiri dari integrating and retaining 
members (integrasi dan mempertahankan anggota) serta assisting in the use of the brand 
(membantu dalam penggunaan merek). 

Loyalitas yang ditunjukkan oleh komunitas merek terhadap produk yang dipakainya 
akan menjadi strategi pemasaran yang sangat menguntungkan untuk perusahaan. 
Perusahaan mendapatkan sarana promosi gratis melalui word-of-mouth yang dilakukan oleh 
anggota komunitas dengan sukarela. Mereka akan menjadi juru bicara perusahaan untuk 
merekomendasikan merek yang mereka pakai kepada calon pelanggan lain. Dengan 
keberadaan komunitas pelanggan yang seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, 
sekedar ngopi bareng atau kegiatan kemanusiaan yang juga disponsori oleh pemilik merek 
dengan selalu menggunakan atribut-atribut yang berhubungan dengan merek, secara tidak 
langsung sudah melakukan proses positioning merek tersebut. Keberadaan mereka akan 
menarik pasar untuk memberikan perhatian lebih pada merek sehingga akan memudahkan 
calon pelanggan untuk mengingat merek tersebut.  

Salah satu merek yang cukup jeli melihat komunitas sebagai  sebuah strategi yang 
sangat ampuh dalam memelihara relasi untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan adalah 
komunitas pemilik Harley Davidson yang dikenal dengan sebutan Harley Owners Group 

(HOG). Merek ini memang dikenal mampu menjalin hubungan yang sangat erat dengan 
pelanggan. Tidak sekedar hubungan transaksional, karyawan perusahaan dan pelanggan 
sudah menyatu layaknya teman. Di Indonesia, Harley Davidson (HD) mulai dikenal oleh 
masyarakat sejak tahun 1950-an melalui surat kabar dan televisi. Pada tahun 1997, HD 
membuka perwakilannya di Indonesia melalui PT Mabua Harley Davidson Indonesia (MHDI). 

Para pemilik HD selalu ikut menjualkan HD kepada orang lain. Secara tidak langsung 
mereka bertindak sebagai salespeople untuk HD. Awalnya hal ini kurang mendapat 
perhatian dari MDHI sampai mereka mengalami masa suram pada tahun 1980. Saat itu baru 
dirasakan peran pelanggan dalam menopang perusahaannya. Karena itulah kemudian MHDI 
membentuk komunitas HOG. Ini menjadi wadah bagi para pelanggan HD untuk berjejaring 
satu sam lain dalam menjalani lifestyle HD. Mereka dengan sukarela berkumpul, 
berkomunitas untuk melakukan serangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi massyarakat. 
Dalam kehidupan sehari-hari, HOG dengan sukarela dan tanpa pamrih mempromosikan HD 
sehingga terus beringsut menjadi populer di mata masyarakat Indonesia. Di Indonesia MHDI 
seringkali mengadakan kegiatan untuk program corporate social responsibility (CSR) 
perusahaan untuk meningkatkan citra positif HD. Seperti sahur on the road setiap bulan 
Ramadhan. Untuk memupuk loyalitas anggota HOG, MHDI menciptakan program USA Ride 
dengan mengajak HOG merasakan pengalaman mengendarai HD di negeri asalnya, 
Amerika Serikat (Kartajaya, 2014:190) 

Perlakuan istimewa dan jalinan komunikasi yang erat dengan pelanggan seperti yang 
dilakukan oleh MHDI inilah yang disebut sebagai nilai lebih dari suatu merek. Kesempatan 
aktualisasi diri dan berinteraksi sosial dalam komunitas merek yang terbentuk itulah yang 
menjadikan para anggota dari komunitas akan semakin loyal terhadap merek. Loyalitas 
pelanggan terhadap merek, biasanya ditunjukkan dengan membeli produk apapun yang 
berkaitan dengan komunitas. Anggota komunitas juga akan segera membeli produk dari 
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pemilik merek walaupun terjadi kenaikan harga. Kemudian, mereka juga akan dengan 
sukarela mempengaruhi orang lain  agar ikut membeli produk yang meraka pakai. 
 

 

SIMPULAN 
 

Positioning merupakan bagian inti dari strategi pemasaran yang menjadikan proses 
komunikasi sebagai bagian yang terpenting dari pelaksanaannya. Positioning yang tepat 
akan membuat merek diingat dengan sangat baik dalam benak pelanggan. Dengan 
Positioning yang tepat, angka penjualan juga akan meningkat. Sehingga merek mampu 
menjadi top of mind brand bahkan bisa menjadi market leader. 

Dengan menjadi top of mind brand, bukan berarti menjadikan merek akan terus 
menjadi market leader. Tapi, tetap membutuhkan usaha yang keras dari pemasar untuk 
terus meningkatkan dan mempertahankan posisi tersebut karena persaingan bisnis yang 
semakin ketat. Perusahaan harus jeli menemukan strategi-strategi baru untuk memasarkan 
produknya. Misalnya dengan memanfaatkan loyalitas pelanggan. Ungkapan bahwa 
customer is the trully salesman bisa terjadi jika pelanggan benar-benar loyal terhadap merek 
dari sebuah perusahaan.  

Karena itulah, kemudian perusahaan membuat sebuah komunitas dari para 
pelanggan yang loyal tersebut dan dikenal dengan komunitas merek. Keberadaan komunitas 
merek menjadi strategi pemasaran yang sangat membantu untuk perusahaan. Karena 
komunitas ini dengan sukarela akan ikut mempromosikan merek yang mereka pakai. 
Pelanggan yang loyal terhadap suatu merek, akan menceritakan pengalaman-pengalaman 
baiknya dengan merek tersebut kepada orang lain. Sehingga perusahaan juga memiliki 
kepentingan untuk memelihara komunitas ini dengan cara memberikan pelayanan yang lebih 
baik, menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan komunitas, dan mengajak komunitas dalam 
program corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan.  
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