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PRAKATA 

PT. Comunikasi Selaras Mandiri ( CSM ) adalah salah satu perusahaan advertising yang 

sedang berkembang dan professional. CSM merupakan salah satu perusahaan advertising  

yang ikut mempelopori Digital Printing di Indonesia. CSM menyediakan jasa Supporting 

Promotion seperti Konstruksi Billboard papan reklame, Neon Box,  Branding Painting, Baliho, 

Poster, maupun Merchandising. 

Dalam upaya pencapaian keberhasilan atas penyediaan jasa tersebut di atas, kami 

memiliki team professional yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan 

pengalaman serta keahlian yang saling mendukung. 

Berbekal pengalaman dalam kegiatan advertising yang telah dilaksanakan oleh CSM 

dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten dalam 

bidangnya serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, kami mengajukan 

proposal kerjasama dalam hal Supporting Promotion. 

Besar harapan kami dapat terlaksananya kerjasama kemitraan ini, mengingat kerjasama 

ini merupakan perwujudan kepercayaan perusahaan anda kepada kami dalam 

memberikan jasa dan layanan dalam bidang advertising. 

Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada CSM. 

 

Salam, 

 

PT. COMUNIKASI SELARAS MANDIRI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATAR BELAKANG 

CSM berdiri pada bulan September 2001 seiring tumbuhnya dunia advertising di 

Indonesia. CSM mengawali usahanya dalam bidang jasa separasi warna. Atas 

kepercayaan dari mitra kerja diantaranya biro iklan terhadap jasa yang diberikan CSM 

dan adanya trend business di era digital, maka kami mampu mengembangkan diri 

menjadi suatu perusahaan yang berkualitas, teruji dan terpercaya dengan menambah 

jasa usahanya dibidang Digital Printing yang mendukung jasa Indoor dan outdoor 

promotion, berikut melayani perancangan desain grafis, untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

CSM terus menerus mengembangkan sumber daya yang dimilikinya baik itu sumber 

daya manusianya maupun sumber daya alat – alat pendukung usaha seperti mesin – 

mesin yang modern dan canggih berikut perangkat perangkat pendukung lainnya. 

Berdasarkan perkembangan bisnis yang kami miliki, kami telah mampu memenuhi 

kepuasan pelanggan dengan mencapai nilai optimal dan mampu memberikan servis dan 

harga jual yang sangat kompetitif. CSM selalu mengedepankan sifat penjualan yang 

transparan, efektif dan efisien karena setiap transaksi yang kami jalankan selalu 

mengedepankan kejujuran dan hasil yang berkualitas. 

Kesuksesan yang dicapai tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui suatu 

perjuangan yang melelahkan dengan satu tekad memberikan yang terbaik bagi 

pelanggan. Kami sadar akan lebih sulit mempertahankan pelanggan dari pada merebut 

pelanggan dari perusahaan pesaing. Karena itu seluruh jajaran organisasi senantiasa 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta pro aktif dalam mengantisipasi suatu 

perubahan yang tiada henti, supaya kami mampu dan bisa memberikan pelayanan bisnis 

yang terbaik bagi pelanggan. 

VISI PERUSAHAAN 

Menjadi perusahaan penyedia material promosi yang terpercaya 

MISI PERUSAHAAN 

1. Memberikan motivasi kepada karyawan untuk menjalankan tanggung jawab dan 

menjaga citra perusahaan. 

2. Melakukan terobosan baru dan membuat innovasi di bidang repro house dan 

digital printing 



3. Menjadikan CSM perusahaan yang terpercaya dan terdepan dalam memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

 

STRATEGI PERUSAHAAN 

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, perusahaan menetapkan strategi yang 

disebut “Total Solution Services” dengan penekanan pada: 

1. Kemampuan membuat jasa dan hasil produksi advertising yang beraneka 

ragam dan innovative 

2. Kemampuan menjual yang tinggi 

3. Kemampuan memproduksi dalam waktu singkat tanpa meninggalkan kualitas 

barang yang dipesan 

4. Mampu mengantisipasi kondisi after sales service dengan baik 

5. Pemberian kepastian komitmen atas hasil kerja dan mampu menjaga kualitas 

hasil produksi 

6. Penanganan produksi secara lengkap dan didukung oleh sistem teknologi 

yang mutakhir 

BUDAYA PERUSAHAAN 

1. Menangani bisnis secara professional 

2. Semangat tangguh dan terpercaya 

3. Memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

4. Menciptakan suasana keharmonisan baik internal perusahaan maupun 

hubungan external dengan pelanggan, pesaing dan instansi yang terkait. 

5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam segala bidang 

secara terus menerus. 

 

AKTE PENDIRIAN DAN PERIJINAN PERUSAHAAN 

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) No.0641/1.824.51 Tanggal 22 mei 2006 

dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No TDP 09.05.1.51.41813 

berlaku hingga tanggal 3 oktober 2011 dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-

00176/WPJ.05/KP.1303/2001 tanggal 20 September 2001. 



4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.209/1.824.27/06 tanggal 4 Mei 

2006 dari Pemerintah Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. 

5. Surat Keterangan Domisili No.33/DOM-RK/RM/VIII/2001 dari ITC ROXY MAS 

tertanggal 10 Agustus 2001 

6. Tanda Daftar Industri No.34/TDI/JP/XI/2003 

7. Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri yang diterbitkan 

oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kota Bogor. 

8. Akte Notaris Nilda, SH No.06 tanggal 11 April 2008 dan telah disyahkan 

menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29 

April 2008 No.AHU-21904.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 

 

MANAGEMEN 

SUSUNAN MANAGEMEN 

Pemilik Saham 

80 Saham   :   Ir. H. Irwan Hasbi 

80 Saham   :   Ronald Tanjung Soenarto 

80 Saham   :   Partono Wiraputra 

60 Saham   :   Sri Nawangsih Ernawati 

Komisaris 

Komisaris Utama  :   Partono Wiraputra 

Komisaris   :   Ronald Tanjung Soenarto 

Direksi 

Direktur Utama  :   Ir, H. Irwan Hasby 

Direktur   :   Sri Nawangsih Ernawati 

Tim Manajemen Senior dan Junior yang memiliki basis pendidikan dan pengalaman 

yang dapat diandalkan sesuai bidangnya. Adapun bagiannya meliputi : 

1. Marketing 

2. Produksi 

3. Quality Control 



4. Keuangan dan Administrasi 

5. Personalia 

 

DAFTAR REKANAN CSM 

Sebagian daftar rekanan yang mempercayai CSM adalah sebagai berikut : 

1. Instansi Pemerintah 

 Pemda Kabupaten Bogor 

 Pemda Kodya Bogor 

 Pemda DKI Jakarta 

 

2. BUMN /BUMD 

 PERTAMINA 

 PEGADAIAN 

 KALBE FARMA 

 INDOSAT 

 

3. Perbankan 

 Citibank 

 BNI 

 Bank Mandiri 

 Bank Niaga 

 Bank NISP 

 Bank Danamon 

4. Perusahaan Swasta 

 Bir Bintang 

 Bir Guiness 

 Panasonic 

 Metro TV 

 Trakindo 

 Heieneken 

 JIC 

 Mall Taman Anggrek 

 Coca Cola 

 Sosro 

 Supra Boga Lestari 

 TBWA 

 Grand Tropic Hotel 



 Wijaya Karya 

 Tara Kusuma Indah 

 Advisindo 

 Broco Indonesia 

 Momentum 

 Essi Laundry 

 PT. Pfizer Indonesia 

 Syndicate 

 Dll 

 

ALAMAT 

Kantor Pusat 

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E2 No.26  

Jl. KH. HAsyim Ashari Jakarta Pusat 10150 

Telp. (021) 630 3803, 632 6554, Fax. (021) 632 6553 

Email csmcolsep@gmail.com 

 

Cabang 

Jl. Raya Pemda Pangkalan II No.27B 

Kedung Halang Bogor Utara Jawa Barat 

Telp (0251) 8655 010,  Fax (0251) 8655 010 

Email csm_ws@yahoo.co.id  

Mr.budisantoso@yahoo.co.id 

 

 

FASILITAS PENDUKUNG 

Untuk memenuhi permintaan pelanggan serta menunjang kinerja, kami memiliki 

mesin yang sangat berkualitas dan handal dengan berbagai jenis dan ukuran. Di 

mailto:csmcolsep@gmail.com
mailto:csm_ws@yahoo.co.id


samping itu agar tetap up to date kami selalu memperbaharui software dan 

hardware. Adapun mesin mesin kami diantaranya : 

Fasilitas Repro House : 

 Computer Macintosh 

 Personal Computer / Laptop 

 Omage Setter Luxel F 6000 

 Cetak Plat 

 Mesin Proof 24 Jam 

Fasilitas Digital Printing : 

 Mesin Digital Indoor HP 5000 

 Mesin Indoor Roland SJ 5400 dan SJ 7400 

 Mesin Outdoor MyJet lebar 3.2m 

 Mesin Outdoor Witcolor lebar 3.2 m 

 

JENIS-JENIS PRODUKSI 

 Indoor Promotion 

i. Boot Drive Thru 

ii. Boot Sale 

iii. Tempat Tissue 

iv. Table Set DSSK 

v. Over Head Dispencer 

vi. Table Top Dispencer 

vii. Roll Up Banner 

viii. X Banner 

ix. Frame Poster 

x. Mini Rotary Neon Box 

xi. Standing Ashtray 

xii. Sun Screen 

xiii. Permainan 

xiv. Dll 

 Outdoor Promotion 

i. Car Branding 

ii. Shop / house Branding 

iii. Baliho 

iv. Bando 

v. Tin Plate 

vi. Shop Sign 



vii. Plag Change 

viii. Neon Box Indoor 

ix. Spanduk 

x. Rombong 

xi. Dll 

 

 Printing 

i. Poster  

ii. Pliers / Brosur 

iii. Kartu Nama 

iv. Agenda 

v. Kalender 

vi. Stiker dalam berbagai jenis 

vii. Undangan 

viii. Berbagai cetakan 

 

 

KELEBIHAN KERJASAMA DENGAN CSM 

 Service cepat dan tepat waktu 

Pelayanan kami selalu di dasarkan atas kepuasan pelanggan. Dimana kami 

sangat memahami kebutuhan dari pelanggan. Servis adalah sesuatu yang 

sangat kami utamakan. Jadwal pengiriman pesanan sesuai dengan 

kesepakatan dan tepat waktu 

 

 Terbuka dan Objektif 

Setiap pelanggan bebas memilih pilihan kualitas barang tanpa kami tutup 

– tutupi. Di samping itu pelanggan dipersilahkan untuk datang ke 

workshop kami dengan tangan terbuka, sehingga pelanggan dapat 

melihat langsung proses produksinya dan dapat merasakan bagaimana 

profesionalnya kami. Bagi kami pelanggan adalah raja dan perlu dilayani 

dengan baik. 

 

 Harga Optimum 

Dengan banyaknya pesaing, maka harga yang kami tawarkan sangat 

kompetitif dan relative murah. Kami tidak biasa melakukan mark-up harga 

untuk calon pelanggan apalagi bagi pelanggan tetap kami. 

 



 Kualitas Terjaga 

Walaupun proses kami cepat dan tepat waktu, kami tidak pernah 

melupakan kualitas hasil produksi. Mutu adalah segalanya bagi kami, 

terlebih bagi perusahaan – perusahaan yang memiliki Branded. 

 

 

 Siap Diantar Ketempat Tujuan 

Untuk pelanggan tidak usah khawatir bahwa barang produksi tidak akan 

dikirim oleh kami. Kami akan selalu mengantarkan di mana anda berada. 

 

 Adanya Jaminan Penukaran atas barang – barang reject atau tidak 

sesuai pesanan. JIka barang pesanan anda rusak atau tidak sesuai dengan 

pesanan, kami siap mengganti dan memperbaiki sesuai kesepakatan yang 

ada. Namun berdasarkan pengalaman kami, kejadian tersebut hampir 

tidak pernah ada atau bisa dikatakan nihil. 

 

STRATEGI PEMASARAN CSM 

Salah satu kelebihan yang dilakukan oleh CSM dalam melaksanakan usahanya adalah 

dari segi pemasaran mulai penawaran produk, proses produksi hingga after sales 

service. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal baik hasil 

produksi maupun kepuasan pelanggan. 

Untuk mencapai kondisi di atas, maka diperlukan suatu metode penyebarluasan 

informasi yang efektif dan efisien guna mencapai sasaran dan kemauan pasar. 

Keberhasilan menjaring pelanggan dan mempertahankannya merupakan strategi 

pemasaran kami. 

Sebelum menjalankan kegiatan Market Approach, maka diperlukan pemahaman 

yang komprehensif terhadap tahapan yang akan dilakukan baik sebelum, pada saat 

atau setelah produksi dijalankan supaya pendekatan yang dilakukan dapat mencapai 

sasaran dengan baik dan tepat. 

Program program dalam menjalankan strategi untuk merebut pasar yang dilakukan 

CSM adalah : 

1. Maksimalisasi Data Base Pelanggan 

Data pelanggan, daftar kebutuhan, jenis jenis pesanan barang yang telah 

dilaksanakan menjadi data base utama penyebaran informasi pemasaran. 

 



Secara berkala dilakukan penyesuaian dan pembaharuan ( Up dating ) terhadap 

data base pelanggan dan lainnya untuk mengetahui status terakhir dan menjaga 

efektifitas. 

 

 

 

2. Personal Presentation / Personal Selling 

Ditujukan kepada pelanggan utama ( prime customer ) atau potential buyer, baik 

dari perusahaan maupun perorangan untuk lebih meyakinkan dan menambah 

tingkat kepastian transaksi. 

 

3. Total Network Support 

Jaringan kantor perwakilan dan pemasaran serta hubungan yang erat dengan 

beberapa perusahaan yang sejenis atau juga perusahaan supporting di berbagai 

kota di seluruh Indonesia menambah kekuatan operasional dan pemasaran 

dalam dukungan terhadap keseluruhan pelaksanaan business yang kami lakukan. 

 

4. Menghargai saingan 

Dalam menjalankan usaha ini kami selalu menekankan pada nilai fairness dan 

kebersamaan dalam usaha. Kami selalu melakukan komunikasi yang cukup baik 

dengan rekanan usaha yang sama dan seringkali menukar informasi guna 

menambah kuantitas barang produksi sekaligus berdampak rasa saling 

menghargai diantara kami, sebab dengan menjungjung tinggi nilai fairness dalam 

usaha ini rasa kepercayaan dan proses innovasi akan selalu tercipta. 

 

 

 

PENUTUP 

 

Merupakan komitmen kami dengan dukungan sarana dan prasarana yang 

memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya, jasa 

advertising kami dapat memberikan solusi total atas kebutuhan perusahaan 

anda. 

 

Besar harapan kami untuk dapat menjalin kemitraan yang saling mendukung dan 

menguntungkan. 

 

Terima kasih atas perhatiannya, 

 

Bogor, 08 Mei 2012 

 



Best Regards, 

 

Budi Santoso 

Sales & Marketing division 

PT. Comunikasi Selaras mandiri 

08997474787 PIN 24857F7E 

Mr.budisantoso@yahoo.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


