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Abstract 
 

The onslaught of global challenges spread all over the world, necessitated increasingly fierce 
competition in all sectors of the business world. As a result, each company is obliged to produce 
the best products by providing excellent customer service. For a cosmetic company in 
Indonesia, which is flooded by products from Japan, America, United Kingdom, France and 
China, had to manage seriously so that the Indonesian people realize and appreciate cosmetic 
products produced by their own country. By implementing corporate communications based on 
Javanese cultural, philosophy, cosmetic company PT. Mustika Ratu Tbk. was able to run the 
company properly. Specialized in handling good relationship with customers, companies have 
been successfully awarded prestigious Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) on 8 
November 2012 as well as Indonesia's Best Brand Award Award (IBBA) in September 2012. 
The Award achieved thanks to hard work for the leadership of company in managing corporate 
communications based on  the philosophy of Javanese culture, namely: toto (orderly), titi 
(careful), titis (focus), tatag (steadfast), tetep (consistent), tanggap (responsive), teguh (firm) 
and trengginas (quick to act). By using qualitative research methods based on the results of 
descriptive analysis of discourse, this paper is expected to become an interesting study about 
understanding the implementation of corporate communications based on local wisdom with the 
success story of PT. Mustika Ratu Tbk. in preserving the cultural heritage of the forefathers in 
the midst of globalization spreading the world today. 
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A.  Pendahuluan  

Globalisasi menjadi masalah yang mengkhawatirkan untuk negara berkembang 
seperti Indonesia, mengingat produk-produk asing akan lebih gencar mendominasi 
pasaran di masa depan. Oleh karena itu, para produsen nasional harus selalu 
mengembangkan diri, meningkatkan kinerja dan bekerja sama dengan lebih intens untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen. Karena bila membiarkan dominasi ekonomi dalam 
era globalisasi ini maka akan terjadi lah bentuk "mekanisme pasar bebas" yang memiliki 
kecenderungan akan menim-bulkan dampak negatif menggilas produk-produk buatan 
Indonesia di pasar domestik mau pun internasional. 
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Saat ini, mau tak mau arus globalisasi telah menghantam berbagai bentuk 
kearifan lokal. Globalisasi dimaknai sebagai hilangnya sekat-sekat antar negara dengan 
tujuan utama untuk melanggengkan paham liberalisasi pasar dalam bentuk pengurangan 
atau bahkan penghapusan kuota dan tarif ekspor-impor. Ketika tarif dan kuota berhasil 
diminimalisir maka konsep globalisasi atau liberalisasi pasar akan berjalan mulus. 
Globalisasi ibarat pisau bermata dua, pada satu sisi sangat menguntungkan negara-
negara maju yang mempunyai kapasitas produksi yang banyak. Pada sisi lainnya, 
globalisasi sangat berdampak buruk bagi negara-negara berkembang, khususnya 
Indonesia. 

Indonesia belum siap dengan konsep liberalisasi pasar, pasalnya kemampuan 
produksinya sangat rendah, kondisi pemerintahan yang tidak jelas, dan yang paling 
penting adalah masih banyak rakyat Indonesia yang pada hari ini belum bisa menikmat 
berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan berbagai 
macam fasilitas lainnya dengan maksimal. Akibatnya, masih banyak penindasan, rakyat 
miskin, konflik antar etnis, penggusuran di mana-mana dan lain-lain. Dan yang paling 
menyedihkan adalah nilai-nilai kebudayaan Indonesia semakin direduksi oleh 
globalisasi. 

Nilai-nilai budaya Indonesia yang telah berhasil direduksi oleh globalisasi sudah  
banyak contohnya, misalnya tentang nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan gotong 
royong yang sekarang sangat sulit untuk kita temui lagi kecuali di pelosok-pelosok desa 
saja. Kehidupan di kota dan di desa sangat kental perbedaannya, kota dengan 
individualisnya dan desa dengan konsep gotong royongnya akan tetapi di desa pun 
sudah mulai dirasuki dengan teknologi modern. Sebenarnya, tidak menjadi masalah 
ketika teknologi masuk ke Indonesia karena teknologi adalah tools yang bisa membawa 
manfaat bagi banyak orang. Selain itu, salah satu contoh yang merusak moral bangsa 
adalah dunia internet, khususnya situs-situs ‘porno’ yang dibiarkan begitu saja. 
Seharusnya pihak pemerintah memblok situs-situs yang dianggap merugikan. Akan 
tetapi, itu mungkin hal yang dianggap biasa-biasa saja dan tidak penting.  

Bagi dunia industri kosmetik, serangan produk-produk kecantikan dari negara-
negara maju terus menghantam pasaran domestik hingga kini banyak wanita Indonesia 
yang merasa lebih hebat, cantik dan menawan bila tampil dengan polesan rias produk 
asing. Mereka seperti sosok yang kehilangan identitas budayanya sendiri. Hal ini tentu 
dapat menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi para pengusaha kosmetik 
domestik karena sesungguhnya produk rias hasil karya bangsa sendiri memiliki kualitas 
dan daya saing yang tinggi.  

Kearifan lokal (local wisdom) bisa menjadi senjata ampuh untuk menghasilkan 
produk kecantikan Indonesia dalam menghadapi serangan agresif produk-produk asing. 
Dengan menggali kekayaan alam dan budaya Indonesia, para produsen kosmetik dapat 
menghasilkan produk-produk unik yang menarik dengan menggunakan bahan-bahan 
alami yang tumbuh subur di bumi Indonesia.  

Sebagai salah satu bangsa yang besar dengan kekayaan alam, warisan budaya 
dan sumber daya manusianya, kita perlu menyadari dan menghargai warisan budaya 
bangsa sendiri yang sudah dimiliki sejak dulu hingga kini. Hal ini jadi perhatian penting 
karena sesungguhnya warisan budaya tidak terbatas pada tembang, tari-tarian, wayang, 
tenun dan batik saja namun juga pada pola pemikiran yang kuat dalam mengelola suatu 
perusahaan dengan baik. 
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Perusahaan kosmetik PT. Mustika Ratu Tbk. adalah salah satu perusahaan 
terkemuka di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi Jawa Tengah sebagai 
bentuk kearifan lokal dan melalui berbagai macam merek dan produk, membuat dan 
menciptakan produk-produk kosmetik yang berkualitas dan kompetitif yang tidak kalah 
mutunya dengan produk-produk dari negara lain. Hal ini terbukti dengan produk-produk 
kosmetiknya yang telah sukses memasuki pasar-pasar luar negeri, seperti: Malaysia, 
Singapur, Brunei, Hongkong, Taiwan, Jepang, Vietnam, Kamboja, Rusia, Czech 
Republic, Canada dan Arab Saudi. 

Berkat kerja keras pendiri perusahaan Ibu Mooryati Soedibyo selama puluhan 
tahun mendirikan dan mengelola perusahaan, kini kendali perusahaan dilanjutkan oleh 
puterinya sendiri yang bernama Putri Kuswisnu Wardani. Sebagai perusahaan keluarga 
yang telah sukses dalam menjalankan usaha kosmetiknya dengan landasan kearifan 
budaya Jawa Tengah, berbagai piagam penghargaan telah berhasil diperoleh selama 
bertahun-tahun, seperti: Penghargaan “Indonesian Customer Satisfaction Award“ 
(ICSA) pada 8 November 2012 dari Frontier Consulting Group bekerja sama dengan 
Majalah SWA, Penghargaan “Indonesia’s Best Brand Award“ (IBBA) 2012 untuk 
empat kategori produk sekaligus, yaitu: “Best Brand Platinum Award“ untuk Slimimg 
Tea (7 kali berturut-turut) “Best Brand Golden Award“ untuk Masker Bengkoang (4 kali 
berturut-turut), dan 2 kali “Best Brand“ untuk Minyak Zaitun dan produk “Putri“ untuk 
kategory Body Splash Cologne yang diselenggrakan oleh Majalah SWA, MARS dan 
Metro TV. 

Produsen kosmetik dengan bahan dasar alami ini selama kuartal III tahun 2012 
membukukan penjualan sebesar Rp 321 miliar atau naik 12 persen dibanding periode 
yang sama tahun lalu berkat tingginya permintaan di pasar domestik. Banyaknya 
permintaan kosmetik di pasar dalam negeri membuat penjualan pada kuartal III 2012 
sebesar Rp 321 miliar, naik 12 persen dari periode yang sama sebelumnya Rp 286,67 
miliar. (http://www. investor.co.id/pages/investordailyku) 

B.  Komunikasi Perusahaan 

Perusahaan adalah suatu unit usaha yang salah satu tujuannya mendapatkan laba. 
Jika ingin mendapatkan laba, pemilik perusahaan harus bekerjasama dengan karyawan 
yang ada didalam perusahaan tersebut. Mereka juga harus menjaga komunikasi dengan 
baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karyawannya juga harus mempunyai penga-
laman dan keterampilan yang baik hingga jika pada saat mengeluarkan produksi atau 
pun rencana itu akan menjadi yang baik, dan mendapatkan produk yang berkualitas. 

Dalam perusahaan dikenal istilah manajemen. Manajemen merupakan 
sekumpulan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan 
dan pengawasan segala bentuk kegiatan perusahaan. Manajemen mempunyai tanggung 
jawab tertinggi atas berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang-
bidang di dalam perusahaan. 

Dua elemen penting, yaitu: karyawan dan manajemen merupakan satu kesatuan 
yang saling membutuhkan. Manajemen yang baik adalah manajemen yang dapat 
berkomunikasi dengan karyawan secara tepat. Banyak sekali hal dapat digunakan untuk 
pendekatan antara manajemen kepada karyawan bisa secara formal maupun informal. 

Hubungan baik antara manajemen dengan karyawan akan berdampak baik pula 
bagi perusahaan. Ide-ide baru dari karyawan bisa menyelesaikan masalah yang terdapat 
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dalam perusahaan tersebut. Produktivitas pun juga meningkat karena karyawan dengan 
suka rela memberikan tenaga dan pikiran pada perusahaan. 

“Corporate communication is a management function that/ offers a framework for 
the effective coordination of all internal and external communication with the 
overall purpose of establishing and maintaining favourable reputations with 
stakeholder groups upon which the organization is dependent.“ 
(Joep Cornelissen, 2009)  

Pengertian komunikasi perusahaan mengacu pada kegiatan komunikasi dalam 
perusahaan (komunikasi internal) serta komunikasi antara badan usaha yang berbeda 
(komunikasi eksternal). Komunikasi sangat penting dalam keberhasilan perusahaan dan 
semakin banyak perusahaan-perusahaan terkenal menilai kembali kegiatan komunikasi 
mereka. 

Pengertian kegiatan komunikasi internal menurut pendapat Pamela S.Shockley – 
Zalabak, 2006, adalah: 

“work within an organization to assist management in employee and management 
communication, coordinate a variety of training activities, coordinate internal 
communication media, facilitate team building and develop numerous other 
communication activities”.  

Sedangkan pengertian kegiatan komunikasi eksternal adalah 

“responsibility for external public relations activities; corporate advertising; 
community, shareholder, financial and government relations; corporate literature, 
sales promotions and special productions”.  

Dengan demikian komunikasi perusahaan memerlukan pendekatan yang 
terintegrasi dalam mengelola komunikasi sehingga diperlukan pengaturan kerjasama 
yang baik antar bidang dalam suatu perusahaan, misalnya antara pimpinan perusahaan 
dengan para manajer atau karyawan di bidang keuangan, hubungan masyarakat, 
hubungan dengan pelanggan atau dengan bidang periklanan. Beberapa konsep utama 
yang biasa digunakan dalam komunikasi perusahaan, adalah: visi dan misi, identitas/ 
logo, budaya perusahaan, nila-nilai perusahaan, reputasi, publik dan media komunikasi 
perusahaan. 

C.  Local Wisdom 

Pengertian local wisdom atau kearifan lokal adalah nilai-nilai yang sudah 
dimiliki dan diyakini oleh masyarakat lokal Nusantara secara turun temurun, yang 
mempunyai fungsi, mengatur interaksi kegiatan masyarakat atau komunitasnya, 
memperlakukan alam sekitarnya, termasuk pola pergaulan yang arif dan bijaksana. 
Nilai-nilai "Kearifan Lokal Bangsa Indonesia" digunakan oleh nenek moyang kita, 
karena mereka sadar, bahwa dalam hidup ini selalu ada saling  ketergantungan antara 
satu dan lainnya, termasuk dengan alam sekitar sehingga nenek moyang kita selalu 
bercermin pada hubungan kearifan lokal. 

Intinya, bagaimana Alam bisa memberikan yang terbaik bagi manusia, jika 
manusia yang hidupnya tergantung pada Alam tersebut, berlaku tidak baik kepada Alam 
itu sendiri. Oleh karenanya, agar alam tidak murka, pola interaksi yang guyub antar 
sesama Manusia, antar Manusia dengan Alam, harus terus dijaga berdasarkan nilai-nilai 
Kearifan Lokal Bangsa Sendiri. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 193

Menurut Nurma Ali Ridwan, 2007, kearifan lokal atau sering disebut local 
wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya 
(kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang 
terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana 
wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya 
dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau 
peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai 
‘kearifan/kebijaksanaan’. 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode 
panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem 
lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan 
melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi 
potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara 
dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan 
tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan 
masyarakat yang penuh keadaban.  

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu 
masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam 
bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal 
merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam 
komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan 
kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang 
menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.  

Paham filosofis empirisme mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi 
pengetahuan manusia yang benar adalah pengalaman melalui cara mengumpulkan data 
dan fakta yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Semua konsep dan ide yang 
dianggap manusia benar, bersumber dari pengalaman atas suatu obyek yang mampu 
ditangkap oleh panca indera manusia. Pengetahuan yang pasti benar dan sejati adalah 
pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan empiris (Keraf dan Dua, 2001 dalam San Afri 
Awang, 2009). 

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, 
karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan 
mengalami penguatan (reinforcement). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh 
masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan 
secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. 
Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila 
demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan (Sartini, 2004). 

Saini KM. (2005) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah sikap, pandangan, 
dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan 
jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya-tumbuh di 
dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah 
jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang 
bersifat lokal. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu cara memetakan kearifan 
lokal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiga ranah (domain) tempat kearifan 
lokal itu berlaku. Ranah pertama adalah hubungan antara manusia dengan manusia; 
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kedua, hubungan manusia dengan alam; dan ketiga hubungan manusia dengan Tuhan 
atau Sang Pencipta. 

D.  Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara 
pemimpin dan para pengikut/bawahan yang menginginkan suatu perubahan nyata yang 
mencerminkan tujuan bersama. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang 
mendalam, yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan 
dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama. Pengaruh 
(influence) dalam hal ini berarti hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut 
yang bersifat aktif. 

Dalam suatu perusahaan, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting 
dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Menurut 
pendapat Thoha, 1983, kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan 
dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas 
untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk 
mencapai tujuan tertentu. 

Erat kaitannya dengan kepemimpinan, ada sosok pemimpin yang menjadi aktor 
utama dalam suatu perusahaan. Menurut Suryo Danisworo, 2010, pengertian pemimpin 
adalah seseorang yang mampu menyatukan keinginan berperan dari banyak orang 
sehingga menjadi daya bagi kelompoknya. Dalam bukunya “Warisan Kepemimpinan 
Jawa untuk Bisnis “, Suryo menggarisbawahi bahwa ada tiga hal pokok dari sifat 
pemimpin yang kerap dibutuhkan oleh suatu kelompok atau organisasi, yakni, berada 
di depan, mengayomi, dan mencerahkan.  

Suryo memaparkan, pemimpin harus berani bertanggung jawab dan bukanlah 
orang yang berkarakter pengecut. Selain itu, konteks “berani” yang ia maksudkan 
adalah suatu sikap batin yang sportif, fair, dan wajar. Pemimpin sejati adalah orang-
orang yang tidak hanya berani tampil di kala kelompoknya senang, melainkan juga 
bertanggung jawab ketika kelompoknya dalam kondisi sulit. Pemimpin harus habis-
habisan untuk melindungi kelompoknya. Pemimpin sejati akan muncul untuk 
mengambil alih tanggung jawab ketika kelompoknya dalam kondisi membahayakan. 

Sikap batin kedua adalah mengayomi. Dijelaskan Suryo, mengayomi adalah 
sikap batin yang lebih dari sekadar melindungi. Sikap ini mampu menciptakan 
keteduhan, yang akan membangun sinergi dan daya bagi kelompoknya. Tanpa sikap 
batin dan kemampuan untuk mengayomi, kinerja dari kelompok menjadi tidak terarah 
dan tidak optimal. Sikap batin pertama juga bertujuan untuk mengayomi anggota 
kelompoknya. Jadi, pemimpin sejati yang berani berada di depan, tidak sekadar berani 
bertanggung jawab atas kebijakan atau tindakan yang diambilnya, tetapi juga manfaat 
yang lebih besar, yakni mengayomi kelompoknya. 

Lebih jauh, Suryo menyatakan, daya yang ditimbulkan oleh unsur mengayomi 
sangat lah dahsyat. Team work yang optimal akan menghasilkan daya yang optimal. 
Misalnya, jika seorang karyawan merasa terayomi di lingkungan kerjanya, tentu akan 
membuat dia merasa nyaman dalam bekerja sehingga akan tercipta produktivitas yang 
tinggi bagi perusahaan, karena karyawan akan lebih mampu berkreativitas. Oleh karena 
itu, Suryo menegaskan, hubungan batin antara yang mengayomi dan yang diayomi 
harus diciptakan dan menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. 
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Sifat ketiga ialah “mencerahkan”, maksudnya pemimpin harus mampu memberi 
pencerahan kepada anggota kelompoknya berupa keterampilan dan pengetahuan di 
bidang manajemen secara umum serta hal-hal yang khusus sesuai disiplin ilmu yang 
disyaratkan bagi seorang pemimpin untuk menjalankan fungsi memimpin perusahaan 
atau organisasi. 

Suryo menambahkan, fungsi pencerahan dari pemimpin juga ditujukan untuk 
menyiapkan kader-kader pemimpin selanjutnya yang menjamin perusahaan atau 
organisasi akan tumbuh terus dan mampu mengadakan perubahan sesuai dinamika dari 
lingkungan. Fungsi pencerahan, menurut Suryo, dapat dilihat pada pemimpin 
perusahaan yang selalu menyatukan ide, pikiran, dan kinerja karyawan sehingga 
menjadi daya dahsyat yang akan membawa perusahaan ke posisi yang ditargetkannya. 
Untuk itu, karyawan membutuhkan pencerahan yang mampu menyatukan mereka. 
Kekuatan pencerahan yang dimaksudkan Suryo adalah direction atau arahan ke mana 
mereka harus bergerak. 

E.  Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut 
pendapat John W. Cresswell, 2003, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah 
proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, ber-
dasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, 
melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar 
alamiah. 

Pengertian jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 
manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 
lainnya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 
menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti 
secara tepat.  

Sebagai kajian ilmiah, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 
kepustakaan dengan mencermati beberapa referensi dan artikel-artikel yang terkait 
dengan tema kajian dari beberapa situs di internet. 

F.  Profil Perusahaan 

Sejak zaman dahulu, keraton merupakan kiblat budaya dan sumber ilmu 
pengetahuan masyarakat. Pada perkembangannya, keraton tetap memiliki pamor yang 
kuat dan tak terhapuskan di tengah arus kemajuan masyarakat Indonesia modern. 
Dibalik peranannya yang dominan, keraton ternyata juga menyimpan misteri dan 
falsafah yang memiliki arti simbolis bagi masyarakat luas, yang belum sepenuhnya 
terungkap. Misalnya tradisi perawatan kesehatan dan kecantikan puteri keraton Jawa 
yang telah menjadi legenda itu. Ibu Mooryati, salah seorang puteri keraton Surakarta 
yang menguasai tradisi budaya Jawa telah membagi tradisi ini kepada jutaan konsumen 
melalui berbagai produk dengan merek Mustika Ratu. 

Pada tahun 1973, BRA Mooryati Soedibyo mulai berkonsentrasi membuat jamu 
di rumah, seperti ramuan beras kencur yang kemudian dapat menarik pelanggan tetap 
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yang mengambilnya sendiri ke rumah secara teratur. Dengan berlogokan sepasang 
pengantin menyiratkan bahwa kebahagiaan masyarakat berawal dari kehidupan keluarga 
harmonis, dimana seluruh anggotanya hidup berdampingan dengan alam dan sosial 
budaya secara seimbang. Sementara itu, keharmonisan dapat diciptakan malalui 
perawatan kesehatan dan kecantikan paripurna dimana kecantikan fisik sama pentingnya 
dengan kecantikan batin. 

Untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut, maka pada tahun 1975 didirikan 
PT. Mustika Ratu. Pada awalnya jamu yang diproduksi hanya lima macam, yaitu: 
Perawatan Wanita, Perawatan Remaja, Putri ”Sedet Saliro” (Pelangsing tubuh), 
”Sepetan Sari” (Keputihan), ”Kesepuhan” (Menopause), dan beberapa macam kosmetik 
tradisional seperti Lulur, Mangir, Bedak Dingin dan Air Mawar. Pada tahun yang sama, 
beliau mengajarkan ilmu kecantikan secara tradisional kepada para ahli kecantikan, 
pemilik salon dan sanggar. 

Pada tahun 1978, produk-produk Mustika Ratu mulai didistribusikan ke toko-
toko melalui salon-salon kecantikan yang meminta menjadi agen. Dimulai dari Jakarta, 
Semarang, Surabaya, Bandung, Medan. Masyarakat makin mengenal produk-produk 
kecantikan Mustika Ratu melalui artikel dan konsultasi kecantikan di majalah, serta 
melalui kegiatan periklanan di media cetak dan elektronik. Pengerjaan jamu yang 
semula dengan tangan, dirasakan sudah tidak lagi memenuhi peningkatan jumlah 
pesanan (permintaan pasar). Mesin sederhana untuk pembuatan pil dari Taiwan 
menandai mulainya ekspansi perusahaan. Melihat keadaan itu, akhirnya diputuskan 
untuk memindahkan usaha dari industri rumah tangga ke industri manufaktur. Dalam 
waktu singkat berdirilah bangunan semi permanen dari kayu di Ciracas, Pasar Rebo, 
Jakarta Timur yang sampai saat ini digunakan sebagai lokasi pabrik. Kemudian, modal 
yang terkumpul dari keuntungan usaha digunakan untuk mendirikan dua jalur produksi 
baru dengan luas masing-masing 2.000 meter persegi.  

Tanggal 8 April 1981, pabrik PT. Mustika Ratu diresmikan oleh Menteri 
Kesehatan RI pada waktu itu Bapak Dr. Soewardjono Soeryaningrat, dengan jumlah 
karyawan 150 orang. Perusahaan memproduksi lebih dari 500 produk kosmetik, yang 
memberi kontribusi terbesar dalam omset penjualan dan keuntungan perusahaan, terdiri 
dari beberapa kategori produk, yaitu produk perawatan wajah, tata rias dasar, tata rias 
dekoratif, perawatan rambut dan perawatan tubuh. Produk kosmetik terdiri dari 
beberapa merek untuk segmen pasar yang berbeda. 

Setelah memasyarakat dan mendapat tanggapan positif di dalam negeri, Mustika 
Ratu mencoba melangkah ke manca negara. Di tengah persaingan yang semakin ketat 
dan kompetitif untuk menembus pasar internasional, Mustika Ratu melakukan ekspor 
ke sejumlah negara. Pasar terbesar Mustika Ratu di luar negeri adalah Malaysia, 
menyusul Brunei dan Singapura. Selain itu, produk Mustika Ratu juga sudah diekspor 
ke Filipina, Taiwan, Korea, Jepang, Timur Tengah, Rusia dan Belanda. Dengan ekspor 
bernilai 15% dari total penjualan perusahaan, Mustika Ratu makin mengukuhkan diri 
sebagai pemasok jamu dan kosmetika tradisional yang leluasa untuk membuka jaringan 
distribusi baru keseluruh penjuru dunia. 

Produk-produk kosmetik dari Mustika Ratu sudah diakui kualitasnya di 
Perancis, karena dalam membuat produk kosmetik, yang menjadi pertimbangkan utama 
adalah kesehatan dari pengguna. Semua produk dari Mustika Ratu terbuat dari bahan-
bahan alami asli Indonesia yang sudah diregistrasi oleh Badan Pengawasan Obat & 
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Makanan. Produk Mustika Ratu juga sering digunakan para wanita Indonesia pada ajang 
Pemilihan Putri Indonesia. 

Dalam rangka memperkokoh struktur permodalan serta mewujudkan visinya 
sebagai perusahaan Kosmetika dan Jamu Alami Berteknologi Tinggi Terbaik di 
Indonesia, PT. Mustika Ratu melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan 
sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1995. PT. Mustika Ratu mulai menerapkan 
standar internasional ISO 9002 tentang Sistem Manajemen Mutu serta ISO 14001 
tentang Sistem Manajemen Lingkungan sejak tahun 1996. PT. Mustika Ratu berdomisili 
di Mustika Ratu Center, Jalan Gatot Subroto Kav. 74 – 75, Jakarta Selatan, Telepon: 
021 8306754-59, Fax: 021 8306753. Situs internet: http://www.mustika-ratu.co.id. 
Lokasi pabrik ada di Jalan Raya Bogor KM 26,4 Ciracas Jakarta Timur. 

G.  Analisis 

Pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan baik internal mau pun eksternal 
dilakukan oleh Divisi Corporate Public Relations berdasarkan pada visi dan misi 
perusahaan, budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan sehingga kemudian 
membentuk identitas perusahaan. Penggunaan media komunikasi yang tepat ketika 
menghadapi publik sasaran perusahaan juga telah dilakukan dengan cara komunikasi 
tatap muka langsung antara karyawan perusahaan dengan konsumen atau lewat media  
promosi produk perusahaan di koran nasional, tabloid wanita, majalah, televisi dan 
berbagai ajang pameran di dalam mau pun di luar negeri. 

Berikut ini penjelasan detil tentang beberapa elemen utama dalam komunikasi 
perusahaan, seperti visi, misi, identitas, budaya, nilai-nilai, reputasi, para pemangku 
kepentingan (stakeholders), pasar, media komunikasi dan integrasi dalam melakukan 
komunikasi perusahaan secara internal maupun eksternal. 

1.  Visi 

Menjadikan warisan tradisi keluarga leluhur sebagai basis industri perawatan 
kesehatan/kebugaran dan kecantikan/penampilan paripurna (holistic wellness) melalui 
proses modernisasi teknologi berkelanjutan, namun secara hakiki tetap mengandalkan 
tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam. 

2.  Misi 

Falsafah kesehatan/kebugaran dan kecantikan/penampilan paripurna (holistic 
wellness) yang telah lama ditinggalkan masyarakat luas, digali kembali oleh seorang 
Puteri Keraton sebagai royal heritage untuk dibagikan kepada dunia sebagai karunia 
Tuhan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang harus dipertahankan dan dilestarikan.  

3.  Identitas Perusahaan  

Tampilan logo perusahaan merupakan identitas yang membedakan satu 
perusahaan dengan perusahaan lainnya. Mustika Ratu memiliki falsafah kecantikan 
paripurna, yaitu falsafah merawat kecantikan secara jasmani dan rohani. Logo 
perusahaan bergambar sepasang pengantin dalam balutan tradisi Jawa Tengah yang 
menyiratkan makna bahwa kebahagiaan seseorang berawal dari kehidupan keluarga 
yang harmonis, di mana seluruh anggotanya mampu hidup berdampingan dengan rukun 
dan damai di tengah lingkungan alam dan sosial budaya secara seimbang. 

 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 198 

Gambar Logo PT. Mustika Ratu, Tbk. 
 
 

 

Logo perusahaan ini terlihat jelas dalam setiap kemasan produk kosmetik. 
Pemberian nama untuk tema rangkaian produk kosmetik Mustika Ratu terlihat memiliki 
nuansa budaya Jawa sebagai identitas perusahaan.  

Layanan perusahaan adalah layanan kepada konsumen dalam hal tata rias, 
perawatan tubuh serta pendidikan kecantikan yang bernaung di bawah brand Mustika 
Ratu dengan di dukung tenaga ahli di bidangnya yang dipersembahkan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan semakin mendekatkan perusahaan 
dengan konsumennya. Melalui layanan ini, pelanggan akan mendapatkan banyak 
informasi mengenai produk dan cara penggunaannya secara benar. 

Pada kegiatan periklanan dan promosi tahun 2011, Mustika Ratu mengusung 
tema “Paras Swarnanindya“ sebagai Tren Warna 2011 yang mengandung pengertian 
bahwa warna cantik keemasan pancarkan nuansa teduh nan sempurna. Sementara pada 
tahun lalu, tema Tren Warna 2012 Mustika Ratu yang diusung adalah “Amuspa 
Buketan“ yang berarti rangkaian bunga nan dipuja. 

Untuk tren warna 2013, perusahaan menampilkan tema “Sobha Varna“ yang 
memiliki arti kilauan warna nan elegan yang dipersembahkan untuk menambah 
kecantikan perempuan seperti putri bangsawan. Warna-warna Sobha Varna ini 
terinspirasi dari kilauan warna kain batik Sogan khas Solo, Jawa Tengah. Keanggunan 
batik sogan yang didominasi warna kecoklatan berpadu sempurna dengan warna-warna 
lainnya menghasilkan ragam hias dan permainan warna yang memesona. Kolaborasi 
warna dalam batik sogan ini lah yang mencerminkan perempuan Indonesia yang 
anggun, berkelas dan berwibawa. Sobha Varna ini hadir dalam rangkaian warna-warna, 
seperti: hitam, tembaga, perunggu, dan salem. Warna-warna ini sengaja dihadirkan 
karena dianggap cocok bagi kulit perempuan Indonesia yang mayoritas sawo matang. 

4.  Budaya Perusahaan 

a). Mengutamakan peningkatan kepuasan pelanggan. 

Dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya, perusahaan ber-
usaha untuk menerapkan falsafah tepa salira. Pengertian tepa salira atau tenggang rasa 
adalah berusaha menempatkan diri dalam keadaan orang lain sehingga dapat memahami 
kondisi orang lain. Ketika seorang wanita mengeluhkan kondisi wajahnya yang kusam, 
para karyawan perusahaan di bagian pelayanan pelanggan berusaha untuk memberikan 
solusinya dengan memberikan racikan berbahan alami sehingga pelanggan bisa 
mendapatkan wajah yang segar, bersih berseri. 

b). Bekerja dengan budaya kekeluargaan dan keakraban 
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Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, perusahaan berusaha memegang 
prinsip guyub rukun gugur gunung bakal rampung (bersatu, rukun, kerja bakti akan 
selesai). 

Demi kesejahteraan bersama, suatu pekerjaan besar dalam mencapai tujuan 
perusahaan dapat diselesaikan dengan bekerja sama yang baik dengan semangat 
kekeluargaan dan keakraban. Untuk dapat hidup dalam kerukunan, seseorang harus 
berusaha untuk menghindari konflik atau perbuatan-perbuatan yang secara tidak 
langsung dapat menimbulkan konflik, khususnya konflik terbuka. Untuk itu, seseorang 
harus mengembangkan konsep mawas diri agar dapat melakukan introspeksi diri agar 
senantiasa dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. 

c). Menghargai integritas dan profesionalisme yang tinggi 

Profesionalisme kerja yang tinggi didasari dengan keyakinan sepi ing pamrih 
rame ing gawe yang bermakna bahwa bila bekerja hendaknya dilakukan dengan 
sepenuh hati dan tidak selalu memikirkan atau mengharapkan balasan atau imbalan. 
Selain itu, konsep jer basuki mawa beya juga diyakini ketika seseorang berusaha untuk  
senantiasa bersungguh-sungguh dalam bekerja menggapai cita-cita perusahaan baik 
moril mau pun materil.. 

d). Menunjang kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. 

Untuk mencapai tujuan bersama, seluruh personil dalam perusahaan dari 
berbagai bagian berpegang pada keyakinan waru dhoyong nang pinggir sumur, gotong 
royong men adil makmur (waru condong di pinggir sumur, gotong royong agar adil dan 
makmur). Dengan keyakinan tersebut, baik pimpinan mau pun karyawan perusahaan 
berusaha untuk dapat menjalin komunikasi perusahaan secara timbal balik dan dapat 
dipahami oleh berbagai pihak.  

5. Nilai-nilai Perusahaan 

Nilai-nilai dasar perusahaan erat kaitannya dengan filosofi warisan budaya Jawa, 
yaitu: “Memayu Hayuming Bawana” yang artinya: Penting untuk mempercantik diri 
secara vertikal, yakni selalu mendekatkan diri kepada Tuhan YME dan secara horizontal 
senantiasa berinteraksi dengan baik di tengah lingkungan masyarakat, terutama dengan 
pihak keluarga sebagai bagian dari orang-orang yang paling dekat. 

Suatu perusahaan yang ingin terus memperoleh kesuksesan harus memiliki 
keyakinan (falsafah) yang kuat untuk menjalankan kebijakan dan kegiatan usahanya 
karena falsafah merupakan pandangan dasar tujuan dan nilai-nilai pokok dari 
perusahaan. Falsafah mengilhami kehidupan atau perjalanan Ibu Mooryati Soedibyo 
yang bercita-cita melestarikan nilai-nilai budaya tradisional warisan leluhur bangsa 
Indonesia. Menurut pendapat Gayatri Atmadi dalam Jurnal Communication Vol. 4 
Nomor 1 April 2013: 43, Ibu Mooryati berpegang teguh pada falsafah Jawa dalam 
mengembangkan wirausahanya, yakni delapan prinsip yang harus dimiliki seorang 
pimpinan, yaitu: toto, titi, titis, tatag, tetep, tanggap, teguh dan trengginas. 

Toto (terencana), titi (akurat), titis (mengena), tatag (berani), tetep (konsisten), 
tanggap (responsif), teguh (berpendirian) dan trengginas (aktif dan produktif). 
Pengertian toto, titi, dan titis merupakan suatu ketrampilan (skills), yang juga 
dipengaruhi oleh kecerdasan seorang pemimpin. Makna dari kata toto itu teratur dan 
sistematis, titi itu teliti, cermat, tidak sembrono dan hati-hati dan titis itu tepat, tajam 
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dan fokus. Ketiga prinsip tersebutn direalisasikan dalam sikap seorang pemimpin yang 
dituntut untuk berpikir, berbicara dan bekerja secara teratur terencana atau sistematis. 
Dengan demikian, pemimpin harus mampu menciptakan standard operating procedures 
(SOP) sebagai panduan kerja untuk para bawahannya. 

Kemudian, pengertian tatag, tetep dan tanggap merupakan suatu sikap atau 
tekad yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diiringi dengan suatu kegiatan atau 
action. Makna dari kata tatag itu berani, tetep itu konsisten dan mantap lalu tanggap itu 
responsif merupakan komitmen atau niat yang harus terwujud pada perilaku atau sikap 
pemimpin sehari-hari dalam memimpin perusahaan yang dikelola. Pemimpin dituntut 
untuk berani menyusun strategi perusahaan secara konsisten dan mantap serta berusaha 
memberikan respon terhadap pelaksanaan strategi yang sudah ditentukan.  

Sedangkan makna dari kata teguh itu dalam arti memegang prinsip secara kuat 
untuk suatu komitmen, misalnya soal kewirausahaan yang dilandasi oleh semangat 
pengabdian pada kepentingan masyarakat. Prinsip terakhir, yaitu kata trengginas 
merupakan suatu tindakan aktif dan produktif dalam melakukan kegiatan kerja sehari-
hari secara profesional. 

Secara umum, kedelapan prinsip tersebut mengandung makna bahwa orang yang 
mampu menata diri dan orang lain, mampu menjalankan komunikasi dua arah yang 
berujung pada saling pengertian, mampu fokus dalam berusaha, berani dan jelas dalam 
mengambil risiko dalam setiap usaha, bersikap tanggap dan selalu berinovasi sesuai 
kebutuhan pasar maka orang tersebut akan berhasil dalam mengembangkan usahanya. 

Falsafah tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi panduan umum bagi 
seluruh personil yang bekerja di perusahaan, yaitu : 

a). Perusahaan dilandasi oleh semangat pengabdian untuk turut serta melestarikan    
nilai-nilai budaya tradisional warisan leluhur bangsa Indonesia, khususnya di 
bidang sarana perawatan tubuh manusia dalam bentuk produk jamu dan kosmetik 
tradisional.  

Sejak tahun 1975, pendiri perusahaan mengajarkan ilmu kecantikan secara 
tradisional kepada para ahli kecantikan, pemilik salon dan sanggar. Selain itu, 
perusahaan turut berkontribusi mendukung ASEAN Skills Competition (ASC) ke-9 
yang dilaksanakan pada 15 - 17 November 2012 di Jakarta dengan menyediakan 
sepenuhnya peralatan dan produk untuk kompetisi terapi kecantikan yang 
menggunakan produk unggulan dari Taman Sari Royal Heritage Spa. Disamping 
itu, perusahaan diberi kepercayaan sebagai tim penguji utama dalam kompetisi 
terapi kecantikan bidang perawatan tubuh. 

b). Perusahaan turut membantu program pemerintah dalam pembangunan pelayanan 
kesehatan di seluruh pelosok nusantara. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pemanasan global, Mustika Ratu mendukung 
kegiatan Car Free Day 2013 bersama Polygon. Kegiatan ini sangat penting untuk 
menurunkan emisi yang dihasilkan dari gas kendaraan bermotor. Selain itu, dengan 
bersepeda juga akan mengurangi kemacetan dan membuat jadi sehat. Bertempat di 
Bundaran HI, Minggu, 21 April 2013, Mustika Ratu sangat peduli terhadap kegiatan 
mitigasi dalam pencegahan dan pengurangan pemanasan global (global warming) 
yang telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Sebagai bentuk dukungan 
tersebut Mustika Ratu menyediakan minuman sehat kepada peserta Car Free Day 
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berupa minuman Ready To Drink (RTD) Gula Asam, Beras Kencur, Slimming Tea, 
Local Tea dan produk Mustika Ratu lainnya.  

Selain itu, kehadiran Puteri Indonesia Lingkungan 2013, Marisa Sartika memberi-
kan kemeriahan dalam dukungan dalam acara Car Free Day yang bertepatan dengan 
peringatan hari Kartini dan hari Bumi yang jatuh pada tanggal 21 April. Marisa juga 
memberikan semangat serta ajakan agar generasi muda turut ambil bagian dalam 
menjaga agar bumi tetap hijau, salah satunya adalah melalui gaya hidup yang ramah 
lingkungan dengan bersepeda. 

Selain mendukung kegiatan pengurangan pemanasan global, perusahaan juga 
melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang kanker serviks bagi ibu dan 
remaja puteri dan pemeriksaan Papsmear gratis di Kantor Kelurahan Kebon Kacang, 
Kecamatan Tanah Abang, Sabtu, 6 April 2013. Pada kesempatan ini, perusahaan 
memberikan bantuan berupa Produk Antiseptic kepada seluruh peserta yang hadir 
dan melakukan kegiatan penyuluhan Kesehatan Tentang Kanker Serviks tersebut. 

Sementara itu, Puteri Indonesia Lingkungan 2013, Marisa Sartika melakukan 
kampanye lingkungan di Bundaran HI Jakarta, Minggu, 24 April 2013. Acara yang 
digagas oleh PT. Lion Super Indo bekerjasama dengan Mustika Ratu dan Yayasan 
Puteri Indonesia ini mengambil tema “I Choose to Reuse“. Dalam kampanye 
tersebut, Puteri Indonesia Lingkungan 2013 mengatakan Sebagai Puteri Indonesia 
Lingkungan, saya sangat mendukung program I Choose to Reuse, karena ini adalah 
salah bagian dari 3R (Recycle, Reuse dan Reduce). Selain untuk mengurangi sampah 
dan menciptakan kebersihan, program ini juga sebagai bentuk mitigasi terhadap 
perubahan iklim. Dimana kita ketahui seperti sampah plastik, streofoam adalah 
sampah non organik yang dapat terurai 1000 tahun lamanya dan jika dibakar akan 
mengeluarkan gas toxin yang sangat berbahaya baik buat manusia, binantang dan 
tumbuhan. 

c). Perusahaan memegang teguh komitmen kemitraan sosial, khususnya komitmen 
kewirausahaan yang dilandasi oleh semangat pengabdian kepada kepentingan 
masyarakat. 

Dalam World Export Development Forum (WEDF) 2012, Putri K. Wardani 
mempresentasikan tentang Women’s Role in Indonesia’s Business. Dalam 
presentasinya, Putri K. Wardani menyerukan agar perempuan Indonesia turut aktif 
berperan serta untuk mendorong perekonomian bangsa. Forum yang bertema 
Linking Growth Markets: New dynamics in global trade ini dihadiri oleh 500 
delegasi dari 50 negara. Penyelenggaraan WEDF bertujuan untuk mengidentifikasi 
peluang pertumbuhan interregional trade (perdagangan Selatan-Selatan) yang 
berkelanjutan, seperti: investasi, fasilitasi perdagangan, infrastruktur, dan 
pembiayaan perdagangan, serta mengatasi hambatan perdagangan dengan tepat dan 
efektif sehingga dapat menciptakan hubungan perdagangan global yang semakin 
kompetitif. WEDF menilai forum ini sangat strategis terutama karena membuka 
peluang jalinan kerja sama perdagangan antara negara-negara di kawasan ASEAN 
dan Amerika Latin, Afrika dan negara–negara maju lainnya. Indonesia, yang 
diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor tujuh pada tahun 2025, 
tentunya akan memetik banyak pelajaran berharga dari perannya sebagai tuan 
rumah. Ini karena Indonesia memiliki peran utama dalam membentuk masa depan 
perdagangan global. 
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6. Reputasi Perusahaan 

Bagi suatu perusahaan, reputasi merupakan intangible asset (tak terlihat) yang 
sangat strategis dan bersifat dinamis mengikuti identitas, citra, dan strategi bisnis yang 
ditetapkan oleh perusahaan guna mencapai target kinerja yang diinginkan. 

Membangun reputasi perusahaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencipta-
kan persepsi publik tentang suatu perusahaan. Persepsi ini bisa positif bisa negatif 
tergantung dari pengalaman dan interaksi publik dengan perusahaan tersebut. Selama 
tiga tahun belakangan ini, perusahaan telah memperoleh berbagai ragam penghargaan 
yang diberikan dari pihak lembaga penelitian mau pun pihak media massa. Hal ini 
membuktikan bahwa perusahaan telah memperoleh reputasi yang baik di mata 
masyarakat. 

Sederetan penghargaan yang telah diterima perusahaan sejak 2010 hingga 2012 
adalah:  
a). Penghargaan “Best Packaging 2010“ Kategori Cologne untuk Mustika Puteri “Jean 

Lovers dari majalah MIX. 
b). Penghargaan “Bazaar Beauty Awards 2011 – Acknowledgment 2011“ untuk produk 

lulur kocok Mustika Ratu sebagai One of The Best Five Readers Choice Body Scrub 
dari majalah Harpers dan Bazaar Indonesia. 

c). Penghargaan Mustika Ratu Economic Challenge Award 2011 for The Pride of 
Indonesia Company in cosmetic sector. 

d). Penghargaan “Superbrand 2010-2011” untuk Mustika Ratu dari Superbrands dan 
Nielsen. 

e). Penghargaan “Best Brand Platinum 2011” untuk produk slimming tea dari majalah 
SWA dan lembaga riset Mars. 

f). Penghargaan “Best Brand Gold 2011“ untuk produk masker bengkoang dari SWA 
dan Mars. 

g). Penghargaan “Best Brand 2011“ untuk produk olive oil dari SWA dan Mars. 
h). Penghargaan “Indonesian Customer Satisfaction Award“ (ICSA) pada 8 November 

2012 dari Frontier Consulting Group bekerja sama dengan Majalah SWA.  
i). Penghargaan “Indonesia’s Best Brand Award“ (IBBA) 2012 untuk empat kategori 

produk sekaligus, yaitu : “Best Brand Platinum Award“ untuk Slimimg Tea (7 kali 
berturut-turut) “Best Brand Golden Award“ untuk Masker Bengkoang (4 kali 
berturut-turut), dan 2 kali “Best Brand“ untuk Minyak Zaitun dan produk “Putri“ 
untuk kategory Body Splash Cologne yang diselenggrakan oleh Majalah SWA, 
MARS dan Metro TV. 

7.  Media Komunikasi 

Untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya 
(remaja puteri hingga wanita dewasa/15–45 tahun), perusahaan menggunakan beberapa 
media komunikasi, seperti: majalah wanita, tabloid, koran, pameran, brosur, media 
sosial: twitter@mustikaratu, website: www.mustika-ratu.co.id dan email: info@mustika 
-ratu.co.id, Customer Service Center bisa dihubungi  dengan hotline +62 21 8312323 
dan telepon bebas pulsa : 08001888555. 
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H.  Kesimpulan 

Globalisasi menjadi masalah yang mengkhawatirkan untuk negara berkembang 
seperti Indonesia, mengingat produk-produk asing akan lebih gencar mendominasi 
pasaran di masa depan. Oleh karena itu, para produsen nasional harus selalu mengem-
bangkan diri, meningkatkan kinerja dan bekerja sama dengan lebih intens untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen. Bagi dunia industri kosmetik, serangan produk-
produk kecantikan dari negara-negara maju terus menghantam pasaran domestik hingga 
kini banyak wanita Indonesia yang merasa lebih hebat, cantik dan menawan bila tampil 
dengan polesan rias produk asing. Hal ini tentu dapat menimbulkan keprihatinan yang 
mendalam bagi para pengusaha kosmetik domestik karena sesungguhnya produk rias 
hasil karya bangsa sendiri memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi. 

Kearifan lokal (local wisdom) bisa menjadi senjata ampuh untuk menghasilkan 
produk kecantikan Indonesia dalam menghadapi serangan agresif produk-produk asing. 
Dengan menggali kekayaan alam dan budaya Indonesia, para produsen kosmetik dapat 
menghasilkan produk-produk unik yang menarik dengan menggunakan bahan-bahan 
alami yang tumbuh subur di bumi Indonesia. Sebagai salah satu bangsa yang besar 
dengan kekayaan alam, warisan budaya dan sumber daya manusianya, kita perlu 
menyadari dan menghargai warisan budaya bangsa sendiri yang sudah dimiliki sejak 
dulu hingga kini. Hal ini jadi perhatian penting karena sesungguhnya warisan budaya 
tidak terbatas pada tembang, tari-tarian, wayang, tenun dan batik saja namun juga pada 
pola pemikiran yang kuat dalam mengelola suatu perusahaan dengan baik. 

Perusahaan kosmetik PT. Mustika Ratu Tbk. adalah salah satu perusahaan 
terkemuka di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai - nilai tradisi Jawa Tengah sebagai 
bentuk kearifan lokal. Nilai-nilai dasar perusahaan erat kaitannya dengan filosofi 
warisan budaya Jawa, yaitu: “Memayu Hayuming Bawana” mengandung pengertian: 
Penting untuk mempercantik diri secara vertikal, yakni selalu mendekatkan diri kepada 
Tuhan YME dan secara horizontal senantiasa berinteraksi dengan baik di tengah 
lingkungan masyarakat, terutama dengan pihak keluarga sebagai bagian dari orang-
orang yang paling dekat. 

Pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan baik secara internal mau pun 
eksternal dilakukan oleh Divisi Corporate Public Relations berdasarkan pada visi dan 
misi perusahaan, budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan sehingga mampu 
membentuk identitas perusahaan dalam balutan nuansa budaya Jawa. Ibu Mooryati 
Soedibyo sang pendiri perusahaan berpegang teguh pada falsafah Jawa dalam 
mengembangkan wirausahanya, yakni delapan prinsip yang harus dimiliki seorang 
pimpinan, yaitu: toto, titi, titis, tatag, tetep, tanggap, teguh dan trengginas (8 T). Toto 
(terencana), titi (akurat), titis (mengena), tatag (berani), tetep (konsisten), tanggap 
(responsif), teguh (berpendirian) dan trengginas (aktif dan produktif).  
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