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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sttrategi pemmasaran produk indihome 

pada PT Telkom Akses Banjarmasin. 

  PT Telkom merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dengan produk 

indihome yang merupakan bundliing dari internet cepat, telepon rumah, dan useetv. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sttrategi pemmasaran untuk produk indihome adalah sebagai berikut : (1) Membidik 

segmentasi pasar untuk kalangan menengah ke atas untuk masyarakat Banjarmasin. (2) Produk indihome yang 

di bundliing triple play ini ditawarkan dengan paket indihome FTTH dan indihome non FTTH (untuk yang 

belum terlayani fiber). (3) Harga yang ditawarkan tergantung dari pilihan kebutuhan peelanggan dengan harga 

itu peelanggan akan membayar lebih murah dari apa yang di dapatkan dengan bundled product Indihome 

terbaru dari Telkom namun peelanggan akan membayar lebih mahal kalau tidak menggunakan dengan 

maksimal. (4) Untuk promosi produk indihome lebih banyak melakukan secara personal selling dengan door to 

door, juga promosi personal selling secara person to person dengan memperkenalkan produk indihome kepada 

masyarakat yang diikuti seluruh karyawan Telkom Akses Banjarmasin diterjunkan langsung ke lapangan 

promosi ini dikenal dengan gempar(gerakan massal pemmasaran) (5) Untuk berlangganan indihome dapat 

mendatangi langsung ke Jl. Pangeran Samudera Gedung Telkom STO 1/Centrum Lt.2 Banjarmasin. Barang 

akan sampai ke konsumen langsung dari teknisi yang melakukan pemasangan. (6) Dalam pelayanan yang ramah 

kepada peelanggan serta proses yang cepat terhadap peelanggan baru hal ini akan menjadi penting karena 

peelanggan akan merasa puas dengan pelayanan PT Telkom Akses Banjarmasin. Bangunan fisik serta fasilitas 

yang nyaman akan menjadikan peelanggan indihome selalu loyal terhadap produk indihome dari PT Telkom 

Akses Banjarmasin. (7) PT. Telkom Akses menggebor proses rebranding dengan komunikasi pemmasaran yang 

berfokus pada pengenalan dan pengedukasian penggunaan indihome. Hal ini membuktikan bahwa peran SDM 

sangatlah penting dalam mendukung pemmasaran layanan Indihome. (8) faktor yang mempengaruhi sttrategi 

pemmasaran produk indihome adalah unsur dalam perusahaan, perantara pemmasaran, peelanggan, pesaing dan 

masyarakat umum. (9) Menurut data penjualan PT. Telkom Akses Banjarmasin, pengguna produk indihome 

mulai dari 2017-2018 mengalami peningkatan namun tidak mencapai target. (10) Hal itu membuktikan bahwa 

sttrategi pemmasaran yang diterapkan oleh perusahaan masih belum tepat sehingga target yang ditentukan 

belum memenuhi sasaran. 

 

Kata Kunci : Sttrategi Pemmasaran, Markketing Mix, Harga 

ABSTRACT 

 

This study aims to find out and analyze indihome product markketing sttrategies at PT Telkom Banjarmasin 

Access. 

PT Telkom is a company engaged in telecommunications with indihome products which are bundliing from fast 

internet, home telephone, and useetv. The results showed that the markketing sttrategies for indihome products 

were as follows: (1) Targeting market segmentation for the upper middle class for the Banjarmasin community. 

(2) Individual products bundled with triple play are offered with indihome FTTH packages and indihome non 

FTTH (for those that have not been served fiber). (3) The price offered depends on the choice of customer needs 

at that price. Customers will pay less than what is obtained from the latest bundled product Indihome from 

Telkom, but customers will pay more if they do not use the maximum. (4) For promotion of indihome products 

more do personal selling by door to door, also promotion of personal selling by person to person by introducing 

individual products to the public, followed by all employees of Telkom Access Banjarmasin deployed directly to 

the promotional pitch known as the uproar (movement mass markketing) (5) To subscribe to indihome can go 

directly to Jl. Pangeran Samudera Telkom Building STO 1 / Centrum Banjarmasin 2nd Floor. The item will 

arrive at the customer directly from the technician who made the installation. (6) In customer-friendly service 

and a fast process for new customers this will be important because customers will be satisfied with the service 
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of PT Telkom Access Banjarmasin. Physical buildings and comfortable facilities will make Indonesian 

customers always loyal to indihome products from PT Telkom Banjarmasin Access. (7) PT. Telkom Access 

drilled the rebranding process with markketing communication which focused on introducing and reducing 

indihome usage. This proves that the role of HR is very important in supporting Indihome's service markketing. 

(8) factors that influence the markketing strategy of indihome products are elements in the company, markketing 

intermediaries, customers, competitors and the general public. (9) According to sales data of PT. Telkom 

Access Banjarmasin, users of Indihome products starting from 2017-2018 experienced an increase but did not 

reach the target. (10) This proves that the markketing strategy adopted by the company is still not appropriate 

so that the specified target has not met the target. 

 

Keywords: Markketing Strategy, Markketing Mix, Price 

 

PENDAHULUAN 

IndiHome merupakan layanan Triple 

Play dari Telkom yang terdiri dari Internet on 

Fiber atau High Speed Internet, Phone 

(Telepon Rumah), dan IPTV (UseeTV Cable). 

Indihome merupakan produk baru dari PT 

Telkom Akses Banjarmasin yang di keluarkan 

pada awal tahun 2015. 

Dikeluarkannya produk indihome ini 

sehubungan dengan mulai beralihnya jaringan 

Telkom dari kabel tembaga ke kabel fiber 

optic atau kabel serat optik. Akan tetapi 

produk Indihome ini masih banyak calon 

peelanggan yang belum mengetahui apa itu 

indihome dan berbagai keunggulan serta 

fasilitas yang di miliki dari penggunaan 

indihome. Indihome merupakan produk 

bundliing atau produk yang di jual dengan 

menggabungkan dua atau beberapa produk 

dalam satu paket layanan sehingga harga yang 

ditawarkan kepada peelanggan juga harga 

paket sesuai kebutuhan paket yang di gunakan 

oleh peelanggan. Di sisi lain untuk pelayanan 

jaringan serat optik ini belum semua wilayah 

di Banjarmasin dan sekitarnya terlayani 

sedangkan juga sebagian masyarakat berminat 

untuk berlangganan indihome. Hal ini lah yang 

perlu di perhatikan oleh pihak Telkom Akses 

Banjarmasin apabila dalam penyaluran 

indihome tidak bisa maksimal maka untuk 

peningkatkan pengguna indihome juga belum 

berjalan sesuai target yang telah direncanakan. 

Sttrategi pemmasaran yang efektif dan 

tepat akan menarik keinginan peelanggan 

untuk menggunakan produk indihome maka 

disitu sttrategi pemmasaran perusahaan telah 

berhasil namun sebaliknya apabila sttrategi 

pemmasaran kurang menarik keinginan 

peelanggan untuk menggunakan produk 

indihome maka sttrategi pemmasaran yang di 

lakukan oleh PT Telkom Akses Banjarmasin 

mengalami kegagalan, oleh karena itu sttrategi 

pemmasaran yang dilakukan oleh PT Telkom 

Akses Banjarmasin harus efektif dan 

semaksimal mungkin untuk menetukan 

sttrategi pemmasaran produk indihome 

sehingga peelanggan akan tertarik dalam 

menggunakan produk indihome yang 

merupakan produk baru dari PT Telkom Akses 

Banjarmasin. 

Berikut adalah data pengguna 

Indihome 3 tahun terakhir: 

Tabel 1. Data Pengguna Indihome 

Tahun Target Realisasi % 

2016 7.000 6.868 6,70 

2017 7.550 7.515 0,41 

2018 8.000 7.158 7 

Sumber: Data di olah Penulis 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 

bahwa jumlah pemakai mengalami 

peningkatan akan tetapi tidak tercapai sesuai 

target yang telah ditentukan, dari tabel tersebut 

jumlah pemakai meningkat terjadi pada tahun 

2018 dengan jumlah persenannya yang terlihat 

lebih meningkat dari tahun lain nya tetapi 

tidak dengan tercapainya target. 

Oleh karena itu PT Telkom Akses 

Banjarmasin harus memahami benar sttrategi 

pemmasaran yang efektif dan efisien agar 

peelanggan tetap loyal terhadap produk baru 

Telkom yaitu indihome. Berdasarkan uraian 

diatas penulis maka penulis tertarik 

mengambil judul : “Analisis Sttrategi 

Pemmasaran Produk Indihome PT Telkom 

Akses Banjarmasin”Tujuan 
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PenelitianUntuk mengetahui Analisis 

Sttrategi Pemmasaran Produk Indihome 

PT Telkom Akses Banjarmasin” 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara kerja 

untuk memenuhi objek yang menjadi sasaran 

ilmu yang bersangkutan. Peran metode sangat 

penting dalam sebuah penelitian, sebab baik 

buruknya suatu penelitian tergantung 

bagaimana diterapkannya metode yang akan 

dipakai. Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif, 

yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan 

berdasarkan uraian yang tidak berwujud 

angka. Pendekatan kualitatif diperoleh antara 

lain informasi-informasi mengenai PT Telkom 

Tbk Akses Banjarmasin, berupa gambaran 

umum PT Telkom Tbk Akses Banjarmasin 

meliputi sejarah berdirinya dan struktur 

organisasi PT Telkom Tbk Akses 

Banjarmasin, mengenai sttrategi pemmasaran 

yang dilakukan oleh Telkom Akses 

Banjarmasin, mengenai bauran pemmasaran 

yang dilakukan oleh PT Telkom Tbk Akses 

Banjarmasin. 

 

HASIL PENELITIAN 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

sasaran dari pada sttrategi pemmasaran adalah 

mengembangkan markketing mix yang lebih 

memuaskan dan menguntungkan bagi berbagai 

pihak, baik itu perusahaan atau konsumen. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

manajemen pemmasaran akan selalu berada 

dalam lingkungan yang kompleks dimana 

penuh dengan ketidakpastian dan persaingan 

yang sangat ketat. 

Setiap keputusan yang di ambil oleh 

pihak manajemen pemmasaran akan selalu 

berada pada situasi yang kompleks dan penuh 

unsur spekulasi, pihak manajer atau pimpinan 

perusahaan dituntut untuk mempunyai tingkat 

pengetahuan yang luas atau wawasan 

mengenai aspek-aspek dalam pemmasaran, 

sehingga keputusan yang diambil akan 

mencakup semua kebijakan dalam penetapan 

harga, produk, distribusi dan promosi. 

PT. Telkom Akses Banjarmasin adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bisnis 

penyediaan layanan konstruksi dan 

pengelolaan infrastruktur jaringan. Selain 

Instalasi jaringan akses broadband, layanan 

lain yang diberikan oleh PT Telkom Akses 

adalah Network Terminal Equipment (NTE), 

serta jasa Pengelolaan Operasi dan 

Pemeliharaan (O&M – Operation & 

Maintenance) jaringan akses pita lebar. 

Sebagai bagian dari sttrategi untuk 

mengoptimalkan layanan nya, Telkom 

mendirikan PT. Telkom Akses. 

Untuk pembahasan lebih lanjut 

mengenai sttrategi pemmasaran dan analisa 

mengenai kebijakan yang telah di ambil oleh 

PT. Telkom Akses Banjarmasin dapat di lihat 

pada bagian pembahasan berikut ini. 

 

1. Pembahasan 

Sttrategi pemmasaran merupakan hal 

yang sangat penting bagi perusahaan 

dimana sttrategi pemmasaran merupakan 

suatu cara mencapai tujuan dari sebuah 

perusahaan. 

1) Sttrategi Pemmasaran yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan 

dalam penjualan produk. 

PT. Telkom Akses Banjarmasin, 

merupakan salah satu penyedia 

layanan internet terbesar di 

Banjarmasin dimana segala aktivitas 

dan kebijaksanaan perusahaan di 

lakukan secara internal dengan 

menyesuaikan pada permintaan 

konsumen. 

(1) Segmen dan Target Pasar 

Indihome 

Indihome ini menjangkau 

segmen pasar mulai dari 

peelanggan individu/rumahan, 

perusahaan industri rumahan, 

korporasi, kantor pemerintah 

dan instansi sekolah 

Penggunaan indihome ini 

berorientasi pada langganan 

sehingga untuk 

mempertahankan peelanggan 
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indihome PT Telkom Akses 

Banjarmasin juga masih 

melakukan upaya pelayanan 

pasca pemasangan kepada 

peelanggan. 

(2) Analisis Produk Indihome PT. 

Telkom Akses Banjarmasin 

Rencana penjualan produk 

Indihome sendiri meliputi 

migrasi paket layanan dari 

peelanggan exiting dan new 

sales. Dengan migrasi paket 

layanan ini akan membedakan 

produk PT. Telkom Akses 

Banjarmasin dengan pesaing, 

hal ini sejalan dengan pendapat 

Kotler (2016-203) yang 

menyatakan apabila pengusaha 

ingin mempertahankan 

keunggulan kompetetifnya 

dalam pasar maka perusahaan 

harus mengerti aspek dimensi 

apa saja yang di gunakan oleh 

konsumen untuk membedakan 

produk yang di jual perusahaan 

tersebut dengan produk pesaing. 

Dengan berbagai keunggulan 

dari Indihome ini peelanggan 

akan dapat menikmati tiga 

produk.  

Di bulan ketiga peluncuran 

produknya, indihome 

menawarkan pada peelanggan, 

tidak di kenakannya biaya 

pemasangan dengan ketentuan 

peelanggan menyediakan pesawat 

telepon sendiri. Harga yang di 

tawarkan pun belum termasuk 

sewa STB ( set top box ) untuk 

sewanya peelanggan akan di 

kenakan biaya Rp 35.000 – 

40.000 perbulan dan biaya 

aktivasi internet sebesar Rp. 

75.000 di awal tagihan bulamn 

pertama. Untuk pembayaran 

setiap peelanggan di kenakan 

pajak 10% untuk penggunaannya. 

Pada awal peluncuran indihome 

untuk biaya pemasangan di 

kenakan biaya Rp 275.000 yang 

di bayarkan langsung pada teknisi 

dan peelanggan sudah 

mendapatkan pesawat telepon dan 

instalasi kabel dari Telkom. 

Untuk migrasi peelanggan exiting 

Telkom Akses Banjarmasin ke 

triple play pun tidak di kenakan 

biaya tambahan. Ini akan menarik 

peelanggan lama karena merasa 

akan mendapat tambahan-

tambahan fasilitas dari Telkom 

Akses Banjarmasin dan dengan 

biaya yang lebih murah di 

banding hanya dengan 

menggunakan dua produk saja. 

(3) Analisis Promosi Indihome PT. 

Telkom Akses Banjarmasin 

Promosi merupakan cara 

yang di gunakan untuk 

meningkatkan revenue 

perusahaan. Promosi dengan 

tujuan untuk membuat calon 

peelanggan maupun peelanggan 

lama Telkom untuk tertarik 

dengan produk indihome sesuai 

dengan pendapat Hermawan 

(2012:273) yang mengemukakan 

bahwa definisi dari kegiatan 

promosi penjualan suatu produk 

adalah aktivitas pemmasaran 

yang mengusulkan nilai tambah 

dari suatu produk dalam jangka 

waktu tertentu guna mendorong 

pembelian konsumen, efektivitas 

penjualan atau mendorong upaya 

yang dilakukan oleh tenaga 

penjualan. 

Dalam perkembangan 

teknologi sekarang ini anak muda 

sangat berpengaruh dalam 

peningkatan penggunaan produk 

karena kebutuhan intenet yang 

cepat bagi anak muda.  Dengan 

promosi tertuju kepada anak 

muda mungkin akan menarik 

anak muda untuk 
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menggunakannya dan bisa 

menjadi sponsor ship acara 

kalangan muda seperti NBL atau 

promosi dengan melibatkan 

keaktifan anak muda dengan 

audisi berkaitan dengan 

teknologi.  

Untuk promosi di kalangan 

orang tua bisa juga dengan 

mengadakan pelatihan 

penggunaan internet agar orang 

tua juga bisa memantau 

penggunaan internet oleh 

anaknya. 

(4) Analisis Distribusi Indihome PT. 

Telkom Akses Banjarmasin 

PT. Telkom Akses 

Banjarmasin dalam hal ini telah 

menetapkan lokasi distribusinya 

di daerah yang cukup sttrategis, 

yaitu di Jl. Pangeran Samudera 

Gedung Telkom STO 

1/Centrum Lt.2 Banjarmasin. 

Mengutip pendapat dari 

Tjiptono (2008:285) bahwa 

dalam dunia pemmasaran, selain 

sebagai kegiatan pemmasaran 

yang berusaha memperlancar 

dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa 

dari produsen ke konsumen 

sehingga penggunaannya sesuai 

dengan faktor yang di tetapkan 

seperti jenis, jumlah, harga, 

tempat dan saat dibutuhkan. 

Maka dari salah satu faktor 

usaha yang harus diperhatikan 

dalam memperlancar 

penyampaian barang dan jasa 

tersebut adalah tempat. 

(5) Analisis Proses Indihome 

PT. Telkom Akses 

Banjarmasin 

Begitupun dengan 

proses yang dilakukan oleh 

PT. Telkom, calon 

peelanggan yang akan 

melakukan pemasangan 

indihome dapat langsung 

mendatangi 

PT. Telkom untuk 

melakukan pendaftaran 

pemasangan, calon 

peelanggan memilih 

langsung melakukan 

pendaftaran melalui telepon 

karena lebih mudah dan 

menghemat waktu.  Setelah 

peelanggan mendatangi 

kantor Telkom atau 

melakukan pendaftaran via 

telepon dan menyelesaikan 

persyaratan, staf bagian CSR 

akan megecek lokasi ke 

tempat peelanggan untuk 

mencek apakah lokasi 

tersebut ada koneksi FTTH. 

Dan jika sudah di cek dan 

dipastikan lokasi tersebut 

memiliki koneksi FTTH, staf 

bagian pemasangan akan 

langsung melakukan 

pemasangan dan setelah  

pengecekan dan pemasangan 

peelanggan dapat menunggu 

dalam waktu 3x24 jam untuk 

teknisi melakukan 

pemasangan. 

(6) Analisis sumber daya 

manusia PT. Telkom Akses 

Banjarmasin 

Saat ini PT.Telkom 

Akses Banjarmasin tengah 

melakukan penerobosan 

proses rebranding dengan 

komunikasi pemmasaran, 

yang di lakukan secara 

terintegrasi yang berfokus 

pada pengenalan dan 

pengedukasian penggunaan 

indihome ke pasaran. 

Jadi disini peran SDM 

Telkom sangatlah penting 

untuk mendukung 

pemmasaran dan penjualan 

layanan Indihome, sejalan 



6 
 

dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh 

Sumarsono (2003:4) bahwa  

Kunci keberhasilan dari 

perusahaan salah satu nya 

terletak pada sumber daya 

manusia. Sales Channel di 

arahkan untuk tidak lagi 

melakukan penjualan produk 

tunggal, baik telepon rumah, 

internet maupun UseeTv. 

Seluruh SDM berkewajiban 

dalam mengedukasi calon 

peelanggan mengenai produk 

indihome agar pengguna 

indihome mengalami 

kenaikan. SDM yang ramah 

kepada peelanggan akan 

memberikan nilai tambahan 

kepada peelanggan sehingga 

peelanggan pun merasa 

pelayanan memuaskan dan 

berujung pada peelanggan 

yang loyal pada Telkom 

Akses Banjarmasin. 

(7) Physical Evidance 

PT. Telkom 

meyediakan fasilitas berupa 

tempat wifi corner untuk 

masyarakat umum dengan di 

sediakan meja dan kursi, 

tempat parkir dan 

lingkungan yang nyaman 

dan bersih. Sejalan dengan 

pendapat Mayvita (2014:36) 

bahwa physical evidance 

merupakan salah satu elemen 

penting dalam pemmasaran 

jasa yang bisa dikontrol dan 

dapat dikombinasikan untuk 

keperluan komunikasi 

dengan konsumen.  

 Bangunan fisik 

sangatlah mendukung dalam 

peningkatan jumlah 

peelanggan Indihome, 

dimana bangunan fisik akan 

memberikan kenyamanan 

kepada peelanggan saat 

mengunjungi Telkom. 

Kenyamanan bangunan fisik 

dan berbagai fasilitas 

pendukung juga akan 

mempengaruhi pelayan dan 

kepuasan peelanggan. 

Sttrategi pemmasaran yang 

diterapkan oleh bagian 

manajemen pemmasaran 

adalah memperhitungkan 

kelompok dalam kegiatan 

merumuskan rencana 

pemmasarannya, seperti 

manajemen puncak, 

keuangan perusahaan, 

produksi, pembelian, 

penelitian dan 

pengembangan serta akuntan 

sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan. 

 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sttrategi pemmasaran produk 

Indihome. 

Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi sttrategi pemmasaran 

pada produk Indihome menurut 

Siregar (2015:27) pada PT. Telkom 

Akses Banjarmasin adalah: 

(1) Unsur dalam Perusahaan.  

Sttrategi pemmasaran 

yang diterapkan oleh PT. 

Telkom haruslah 

memperhitungkan kelompok 

lain dalam kegiatan 

merumuskan rencana 

pemmasarannya, misalnya 

manajemen puncak, keuangan 

perusahaan, produksi, 

pembelian, penelitian dan 

pengembangan, dan akuntan 

sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan, karena 

manajer pemmasaran juga 

harus bekerja sama dengan 

para staf dibidang lainnya. 

a. Perantara Pemmasaran. 
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 Para perantara adalah 

perusahaan-perusahaan 

yang membantu 

perusahaan didalam 

promosi, penjualan, serta 

distribusi produk PT. 

Telkom kepada para 

konsumen akhir.  

b. Peelanggan. 

 Pasar sasaran perusahaan 

yang menjadi konsumen 

atas jasa dan produk yang 

dijual. 

c. Para pesaing. 

 Para pesaing ini sangat 

sangat perlu untuk 

diidentifikasi serta 

dimonitor segala gerakan 

dan tindakannya di dalam 

pasar. 

d. Masyarakat Umum. 

 Masyarakat umum bisa 

memperlancar ataupun 

sebaliknya bisa sebagai 

penghambat kemampuan 

perusahaan untuk mencapai 

sasarannya. 

3) Data Pengguna Produk Indihome 

pada PT. Telkom Akses 

Banjarmasin 

Dalam pembahasan ini akan 

membahas tentang  jumlah pengguna 

Produk Indihome selama 2 tahun 

terakhir di PT. Telkom : 

Tabel2. Jumlah Peelanggan IndiHome 2017 

di Kota Banjarmasin 

Tahun Target Realisasi % 

2017 7.550 7.515 0,41 

2018 8.000 7.158 7 

     Sumber: 

Data diolah Penulis 

Berdasarkan data diatas diketahui 

bahwa penjualan produk Indihome 

pada PT. Telkom Akses 

Banjarmasin mengalami 

peningkatan setiap tahunnya akan 

tetapi  tidak tercapai sesuai target 

yang di tentukan, dari tabel 

tersebut pengguna produk 

Indihome meningkat terjadi pada 

tahun 2013 dengan jumlah 

persenannya yang lebih terlihat 

meningkat dari tahun lain nya 

tetapi tidak dengan tercapainya 

target. 

 

 

4)  Dampak Sttrategi Pemmasaran 

produk Indihome PT. Telkom 

Akses Banjarmasin terhadap 

Penjualan. 

Tujuan dan sasaran dari suatu 

perusahaan jika mengalami 

peningkatan namun tidak mencapai 

target bukan berarti sttrategi 

pemmasaran yang diterapkan oleh 

perusahaan tersebut gagal, hanya saja 

sttrategi yang diterapkan perusahaan 

tersebut masih kurang efektif. 

Seperti halnya data konsumen 

dari penjualan atau pengguna produk 

Indihome di atas, pengguna setiap 

tahunnya mengalami peningkatan 

namun tidak mencapai target yang 

diharapkan. Hal tersebut 

menunujukkan bahwa seharusnya 

PT. Telkom Akses Banjarmasin 

meningkatkan sttrategi 

pemmasarannya dengan lebih efektif 

seperti menjadi sponsorship dalam 

berbagai acara anak muda yang 

mendukung perkembangan dan 

pengenalan produk Indihome pada 

masyarakat, selain itu juga 

melakukan kegiatan sosialisasi 

promosi yang intensive kepada calon 

peelanggan dengan pembagian 

brosur di tempat umum atau  car free 

day, aktivitas komunikasi 

pemmasaran yang ekeftif berperan 

penting dalam memastikan bahwa 

penawaran produk mencapai segmen 

maupun potensi peelanggan yang 

ditargetkan. Selain melalui media 

pemmasaran tradisional secara 
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offline seperti pemasangan iklan di 

media cetak dan elektronik, 

perusahaan juga harus lebih intensif 

mulai memanfaatkan produknya 

melalui keberandaan komunitas 

digital dan membangun popularitas 

jejaring sosial. Seiring dengan 

perubahan perilaku konsumen dan 

gaya hidup masyarakat, perusahaan 

juga harus aktif dalam 

mengembangkan kerja sama 

penjualan skala nasional dengan 

beberapa mitra seperti Samsung, 

Intel, dan lain-lain. Guna mendukung 

kemajuan bisnis layanan serta 

sebagai sttrategi untuk 

menyebarluaskan manfaat teknologi 

internet kepada masyarakat pada 

umumnya dan meningkatkan 

pengetahuan peelanggan terhadap 

aplikasi dan produk broadband 

internet. hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Gultintan dan Gordon 

(1987:157) yang menyatakan bahwa 

sttrategi pemmasaran adalah 

persyaratan pokok yang berdampak 

pada harapan dan tujuan yang akan 

dicapai dalam hal memenuhi 

permintaan pada target pasar tertentu 

serta melakukan pendekatan untuk 

menerapkan sttrategi 

pemmasarannya melalui program 

periklanan, promosi, pengembangan 

produk, serta penjualan dan 

distribusi. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di 

atas mengenai sttrategi pemmasaran produk 

indihome PT. Telkom Akses Banjarmasin, 

maka dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

1) IndiHome merupakan layanan Triple Play 

dari Telkom yang terdiri dari Internet on 

Fiber atau High Speed Internet, Phone 

(Telepon Rumah), dan IPTV (UseeTV 

Cable). Layanan tripleplay IndiHome 

menggunakan infrastruktur Fibe To The 

Home (FTTH) disebut dengan Indihome 

Fiber. 

2) Sttrategi pemmasaran yang dilakukan oleh 

PT. Telkom Akses Banjarmasin yaitu 

dimana segala aktivitas akan kebijaksanaan 

perusahaan dilakukan secara internal 

dengan menyesuaikan keadaan pasar 

bahkan pada permintaan konsumen dimana 

dilakukan dengan cara melakukan sttrategi 

promosi. 

3) Dapat dilihat bahwa tingkat pengguna 

produk Indihome pada PT. Telkom Akses 

Banjarmasin mengalami penurunan, hal ini 

terjadi karena sebagian masyarakat 

Banjarmasin masih belum memahami apa 

itu Produk Indihome. 

4) Segmentasi pasar indihome ini adalah 

masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, 

untuk segmen rumah tangga / individu 

untuk kalangan potensial menengah ke 

atas. Indihome ini menjangkau segmen 

pasar mulai dari peelanggan 

individu/rumahan, perusahaan home 

industri, korporasi, kantor pemerintah dan 

instansi sekolah. 

5) Dalam penetapan harga indihome ini pihak 

PT. Telkom Akses Banjarmasin 

menggunakan penetapan harga penetrasi 

dimana harga diatas merupakan harga 

murah untuk peluncuran produk baru 

indihome. Kalau harga normal untuk 

produk indihome ini menjadi kurang 

menarik dan akan menjadi mahal. 

Disamping itu penetapan harga untuk 

produk indihome dengan menggunakan 

penetapan harga relatif dimana harga akan 

mengikuti gerak pesaing. Dengan harga itu 

peelanggan akan membayar lebih murah 

dari apa yang di dapatkan dengan bundled 

product Indihome terbaru dari PT. Telkom 

Akses Banjarmasin dengan catatan apabila 

peelanggan menggunakan dengan 

maksimal. Namun peelanggan akan merasa 

membayar lebih mahal apabila peelanggan 

hanya menggunakan satu dari tiga produk 

indihome tersebut. Harga akan lebih efektif 

apabila peelanggan membayar sesuai 

dengan apa yang telah peelanggan gunakan. 
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6) PT. Telkom Akses Banjarmasin 

menerapkan promosi personal selling 

dimana menggunakana markketing untuk 

mendatangi calon peelanggan dari rumah 

ke rumah untuk menawarkan produk 

indihome kepada peelanggan. PT. Telkom 

Akses Banjarmasin  sendiri mempunyai 

sttrategi pemmasaran yang tidak di punyai 

oleh provider pesaing yaitu dengan gempar 

(gerakan massal pemmasaran) dengan 

nyabed (nyale ben dino). Sttrategi 

pemmasaran ini menarik karena untuk 

memperkenalkan produk indihome dengan 

menyebar brosur secara person to person 

kepada masyarakat yang diikuit seluruh 

karyawan terjun langsung di lapangan, 

sehingga masyarakat merasa dekat dengan 

karyawan Telkom disamping itu 

masyarakat akan tertarik untuk mengetahui 

informasi indihome. 

7) Faktor-faktor yang mempengaruhi sttrategi 

pemmasaran produk Indihome pada PT. 

Telkom Akses Banjarmasin terdiri dari 

unsur dalam peusahaan seperti manajemen 

puncak, keuangan, produksi, penelitian dan 

pengembangan, SDM, bagian pemmasaran, 

peelanggan, para pesaing dan masyarakat 

umum. 

8) Dengan meningkatnya presentase non 

pengguna produk indihome dalam dua 

tahun terakhir yang artinya target tidak 

tercapai meningkat, menunjukkan bahwa 

masih adanya kekurangan pada sttrategi 

pemmasaran produk indihome PT. Telkom 

Akses Banjarmasin dan artinya 

memberikan dampak kurang baik pada PT. 

Telkom Akses Banjarmasin. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Hasaan. (2008). Markketing. Yogyakarta : 

Medpress (Anggota Ikapi: 2013). 

Markketing Dan Kasus-Kasus Pilihan. 

Yogyakarta : CAPS 

 

Barliansyah, Nuurman. (2014). “Sttrategi 

Produk dan Harga Produuk Indihome PT 

Telkom Tbk Bandar Lampung”. Tugas 

Akhir . Program Diploma DIII Universitas 

Sumatera Utara. Diakses 18 Mei 2015. 

Fandy, Tjiptono dan Gregorius Chandra. 

(2012). Pemmasaran Sttrategic. 

Yogyakarta: ANDI 

Farizal. (2010). “Analisiis Sttrategi Produk 

Pada PT Meedia Tribun Yogya”. Tugas 

Akhir. Tidak Diterbitkan. Program 

Diploma III Univeersitas Negeri 

Yogyakarta. 

Kismoono. (2011). Bisnis Pengantar. 

Yogyakarta: BPFE Lembaga Manajemen 

PPM PT TELKOM. 

Mayvita dan Faisal. (2015). “Analisis 

Potitioning Restoran Cepat Saji Waralaba 

Fried Chicken di Banjarmasin”. Tugas 

Akhir. Tidak Terbitkan. Program Pasca 

Sarjana Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al-Banjary.  

Stanton, Wiilliam J. (1984). Prinsip 

Pemmasaran. Jilid 1. (Yohanes 

Laamarto Terjemahan). Jakarta: 

Erlangga. Tim Penyusun. (2014). 

Panduan Penulisan Tugas Akhir 

Program Diploma Tiga. Universitas 

Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: UNY.  

http://www.ekomarwanto.com/2012/04/markk

eting-mix-7p-produk-price-

promootion.html diakses pada 16 Mei 

2018. 

www.telkom.co.id diakses pada 3 Maret 2018. 

www.indihome.co.id diakses pada 4 Maret 

2018. 

 

Ankani. (2015). Analisis Sttrategi Pemmasaran 

Produk Indihome Untuk Meningkatkan 

Penjualan Pada PT. Telkom Kendatel 

Bantul. 

Ervita (2015). Analisiis Sttrategi Pemmasaran 

Produk untuk Meningkatkan Volume 

Penjualan pada PT. Suryamitra 

Banjarmasin. UNISKA Banjarmasin 

 


