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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang 
 

Perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah m aju dan berkem bang 

dengan pes at. Perk embangan in i berpengaruh secara signifikan  terh adap 

kehidupan sehari-hari m asyarakat pada  um umnya. Hal ini m embuat teknologi 

memiliki peran central bagi m asyarakat, khususnya peran dalam m edia 

komunikasi antar individu atapun ke lompok. Dengan berkembangnya teknologi 

membuat alat kom unikasi ikut berkem bang m enjadi lebih m odern, seperti 

misalnya dengan adanya sosial m edia yang saat ini sedang dim inati oleh 

masyarakat. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan utama bagi makhluk sosial, 

yaitu sebagai alat interaksi dan bertukar informasi antara satu dengan lainnya. 

Dengan adanya sosial m edia dapat mempermudah m akhluk sosial untuk 

berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. 

Perkembangan teknologi m embuat pela ku bisnis berpikir keras untuk 

melakukan inovasi pada bisnisnya guna menciptakan produk yang kreatif dan 

inovatif. Namun m eskipun perusah aan telah m emiliki pro duk yang u nggul di 

antara para pesaing tanpa m engkomunikasikannya kepada konsum en produk 

tersebut belum dikatakan sukses di pasara n. Sebagai pelaku bisnis dituntut untuk 

tidak m embuang kesempatan yang ada di pasaran, salah satunya dalam peran 

mengkomunikasikan produk kepada konsum en. Dengan adanya perkembangan 

teknologi tersebut pelaku bisnis m emanfaatkan segala m acam bentuk alat 

komunikasi untuk melakukan kom unikasi pem asaran yang tepat guna 

memperkenalkan  produknya kepada konsumen yang akan dituju. 

Setiap perusahaan tentunya m empunyai tujuan dalam  bisnis yang 

dijalankan, yang m ana tujuan utam a sebuah perusahaan yaitu untuk m emperoleh 

keuntungan jangka panjang untuk bertahan hi dup ditengah persaingan ketat saat 

ini. Salah satunya dengan cara m emberikan kepuasan kepada konsum en melalui 

produk yang ditawarkan, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 
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jasa telekomunikasi. Mengingat sem akin ketatnya persaingan antar perusahaan 

jasa teleko munikasi s aat in i. M asing-masing perusahaan berlom ba untuk 

memenangkan pangsa pasar dengan m eningkatkan kualitas pesan yang 

disampaikan kepada pelanggan sebagai bentuk pelayanan jasa, promosi, informasi 

mengenai fasilitas yang diberikan peru sahaan. Salah satu program  pem asaran 

yang dapat dilakukan oleh  perusahaan  yaitu dengan m erancang strategi 

komunikasi pe masaran yang tepat dan efektif. Seorang pem asar suatu produk 

harus m emahami bagaim ana kom unikasi tersebut berlangsung, sehingga dengan 

begitu pesan yang disampai kan melalui kom unikasi pe masaran tersebut dapat 

diterima dengan baik oleh konsumen.  

Komunikasi pem asaran m emegang peranan yang sangat penting bagi 

eksistensi sebuah perusahaan. Tanpa ko munikasi konsumen maupun masyarakat 

secara keseluruhan tid ak akan menge tahui k eberadaan produk di pasaran. 

Komunikasi pe masaran m erupakan sa rana yang sering digunakan banyak 

perusahaan dalam  upaya m enginformasikan, m embujuk, dan m engingatkan 

konsumen s ecara lang sung m aupun tid ak lan gsung ten tang produk dan m erek 

yang m ereka jual. Aktivitas kom unikasi pemasaran dapat juga digunakan untuk 

membangun komunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen.  

Komunikasi pemasaran mempunyai banyak fungsi bagi konsumen, dengan 

komunikasi pemasaran dapat memberitahu dan memperlihatkan kepada konsumen 

bagaimana dan mengapa produk tersebut digun akan, oleh orang seperti apa, serta 

dimana dan kapan. Konsum en juga da pat m empelajari tentang siapa yang 

membuat produk dan apa tujuan perusah aan membuat produk tersebut. Sehingga 

dengan kualitas pesan yang unggul dari komunikasi pem asaran yang dilakukan 

maka akan membangun brand image yang positif bagi sebuah perusahaan.  

Dalam me wujudkan tujuan utam a perusahaan yaitu m emperoleh 

keuntungan dalam  jangka panjang, brand image juga sangat berperan dalam  

mewujudkan tujuan tersebut. Brand image m erupakan representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman 
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masa lalu terhadap m erek tersebut. Citra terhadap m erek berhubungan dengan 

sikap yang berupa keyakinan dan prefer ensi terhadap suatu  m erek. Konsum en 

yang memiliki citra positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian. Sehingga brand image merupakan hal yang sangat penting 

dalam m enjaga eks istensi perusah aan da n m enjaga stab ilitas penjualan, yang 

dimana dengan adanya brand image yang kuat m aka konsum en aka n terus 

mengingat adanya produk atau m erek tersebut dan diharapkan konsum en juga 

membeli dan menggunakan produk tersebut secara berulang. 

PT Telekomunikasi Indonesia, T bk. (PT Telkom ) adalah perusahaan 

Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN) yang bergerak di bidang inf ormasi dan 

komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. 

PT Telkom  m empunyai berbagai m acam produk yang dapat ditawarkan kepada 

para konsum en, salah satunya produk baru  yang telah diluncurkan pada tahun 

2015 dan telah m elalui proses inovasi yaitu IndiHom e. I ndiHome merupakan 

layanan tripleplay (3P) yang m enawarkan tiga layanan yaitu telepon, internet dan 

UseeTV. 

PT Telkom W itel Jatim  Surabaya m erupakan perusahaan yang 

memanfaatkan komunikasi pemasaran sebagai sarana mengkomunikasikan produk 

IndiHome kepada konsum en, terbukti produk-produk PT Telkom  Witel Jati m 

Surabaya yang sukses di pasaran. Na mun se iring dengan berjalannya waktu, 

terdapat beberapa m asalah yang dialam i oleh PT Telkom  Witel Jatim Surabaya, 

yaitu banyaknya pelanggan yang komplain terhadap kualitas dan layanan produk 

IndiHome. Secara tidak langsung  ha l ini akan m engganggu komunikasi  

pemasaran produk IndiH ome kepada konsum en dan juga akan berpengaruh pada 

brand image PT Telkom  W itel Jatim  Surabaya yang di m ana m erupakan 

perusahaan yang menyediakan jasa tersebut.  
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Berdasarkan uraian latar belakang terse but di atas, m aka hal tersebut yang 

akan m elatar belakangi penulis seba gai obyek penyusunan tugas akhir guna 

mengimplementasikan pelaksanaan Prak tik Kerja Lapangan, yaitu dengan judul 

“Komunikasi Pem asaran pada Produk IndiH ome PT Telkom  W itel Jatim  

Surabaya”. 

I.2 Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang dan fenom ena ya ng telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kom unikasi Pe masaran produk IndiHom e pada PT Telkom 

Witel Jatim Surabaya ? 

2. Bagaimana PT Telkom  W itel Jatim  Surabaya m emperbaiki brand image 

pada benak konsumen terkait produk IndiHome? 

 

I.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Dengan rumusan m asalah yang telah dite tapkan di atas, m aka tujuan dari 

dilakukannya Praktik Kerja Lapangan ini yaitu untuk : 

1. Mengetahui Kom unikasi Pemasaran produk IndiHome yang tepat pada PT  

Telkom Witel Jatim Surabaya. 

2. Memperbaiki Brand Image pada benak konsum en PT Telkom  Witel Jatim 

Surabaya terkait produk IndiHome. 

 

I.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

 Dalam kegi atan Prak tik Kerja Lapa ngan (PKL) ini te rdapat beberapa 

manfaat yang dapat diambil, yaitu terbagi menjadi : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk m engetahui kegiatan komuni kasi pem asaran terpadu yang 

dilaksanakan oleh PT Telkom  W itel Jatim  Surabaya pada produk 

IndiHome. 

2. Memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. 
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3. Memperoleh gam baran tentang kondisi nyata dunia pem asaran dan 

memiliki pengalam an terlibat lang sung dalam aktivitas p emasaran di  

perusahaan. 

4. Meluaskan wawasan dan pandangan mahasiswa terhada p jenis- jenis 

pekerjaan pada tem pat dim ana m ahasiswa m elaksanakan Praktik  Kerja 

Lapangan. 

5. Memperoleh pengetahuan dan m engembangkan secara langsung dalam 

kegiatan-kegiatan perusahaan baik secara teori maupun praktik. 
 

b. Bagi perusahaan 

1. Sebagai sarana untuk m eningkatkan kerja sama antara pihak Universitas 

Airlangga dengan PT Telkom Witel Jatim Surabaya. 

2. Dengan adanya Praktik Kerja La pangan ini diharapkan dapat 

memberikan m asukan sebagai sarana perbaikan kom unikasi pem asaran 

yang berguna dan bermanfaat bagi perusahaan. 
 

c. Bagi Pembaca 

1. Sebagai sumber informasi dalam bidang Manajemen Pemasaran. 

2. Sebagai bahan pertim bangan dan m asukan untuk pelaksanaan kegiatan 

yang sejenis di waktu yang akan datang. 

3. Dapat m emberikan pengetahuan dan wawasan m engenai kegiatan 

komunikasi pem asaran terpadu yang dilaksanakan dalam  suatu 

perusahaan. 
 

d. Bagi Almamater 

1. Sebagai sarana dalam  m enjalin kerjasam a dan hubungan baik antara 

Universitas Airlangga dengan PT Telkom Witel Jatim Surabaya. 

2. Sebagai kesem patan bagi Univers itas Airlangga untuk mem buktikan 

kemampuan sumber daya mahasiswa dalam dunia kerja. 

3. Mampu mengahasilkan para lulusan yang handal dan m emiliki 

kemampuan di bidangnya. 

4. Menjadi suatu tolak ukur pem belajaran dan sarana peningkatan kualitas 

di masa yang akan datang. 
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I.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dila ksanakan pada PT Telkom  W itel 

Jatim Surabaya, yang terletak di Jl. Ke tintang 156 Surabaya Timur selama kurang 

lebih tiga bulan terhitung masa kerja mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 1 

Juni 2016. Adapun jadwal kegiatan Pr aktik Kerja Lapangan secara lengkap 

disajikan dalam Tabel 1.1 

Tabel 1.1 JADWAL KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
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1.6 Landasan Teori 

Untuk m endukung pem buatan laporan ini,  m aka perlu dijelaskan hal-hal 

atau teori-teori yang berkaitan de ngan perm asalahan dan ruang lingkup 

pembahasan sebagai lan dasan dalam pembuatan laporan Kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Berikut adalah te ori-teori yang digunakan dalam  m enyusun 

laporan ini, yaitu : 

 

1.6.1 Segmentation, Targeting, Positioning(STP) 

1.6.1.1 Segmentation 

 Segmentasi pasar ada lah kegiatan  m embagi-bagi pasan yang bersifat 

heterogen dari suatu produk kedalam sa tuan-satuan pasar (segm en pas ar) yang 

bersifat homogen Kotler (2008:228). Denga n kata lain, segm entasi pasar adalah 

kegiatan mem bagi pasar m enjadi kelom pok pem beli yang dibedakan dengan 

kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku berbeda yang mungkin m embutuhkan 

produk atau bauran pemasaran terpisah. 

Selanjutnya Kotler, Kertajaya, H uan dan Liu (2003:290) m engelompokkan 

pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar menjadi tiga, yaitu : 

1. Static Atribut Segmentation  

Mengelompokkan pasar berdasarkan atribut -atribut statis yang serupa, yang 

tidak selalu m encerminkan perilaku pembelian atau penggunaan dan tidak 

secara lang sung m empengaruhi k eputusan konsum en dalam  me mbeli. Jenis 

atribut ini mencakup variabel geografi dan demografi. 

2. Dynamic Atribut Segmentation 

Mengelompokkan pasar berdasarkan atribu t dinamis yang serupa, atau atribut-

atribut yang m encerminkan karakteris tik konsum en. Atribut ini m encakup 

variabel psikografis dan behavioral. 

3. Individual Segmentation  

Mengelompokkan pasar bedasarkan unit yang paling kecil at au berdasarkan 

individual. 
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Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki 

peran penting dalam  sebuah perusahaa n. B erikut m erupakan alasan bagi 

perusahaan, antara lain : 

1. Segmentasi m emungkinkan perusa haan untuk lebih fokus dala m 

mengalokasikan sum ber daya. Dengan m embagi pasar menjadi segmen-

segmen akan m emberikan gam baran bagi perusahaan untuk m enetapkan 

segmen m ana yang akan dilayani. Selain itu segm entasi m emungkinkan 

perusahaan m endapatkan gam baran yang lebih jelas m engenai peta 

kompetisi serta menentukan posisi pasar perusahaan. 

2. Segmentasi m erupakan dasar un tuk m enentukan kom ponen-komponen 

strategi. Se gmentasi ya ng dise rtai dengan pe milihan tar get m arket akan  

memberikan acuan dalam penentuan positioning. Selain itu segm entasi 

merupakan faktor kunci untuk m engalahkan pesaing, dengan m emandang 

pasar dari sudut yang unik dan cara  yang berbeda dari yang dilakukan 

pesaing. 

Berikut ini m erupakan tingkatan se gmentasi yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi segmen pasar y ang akan dipilih Kotler (200 8:229), yaitu antara 

lain : 

1. Mass Marketing 

Di dalam  mass marketing program pe masaran dilakukan secara masal 

seperti distribusi massal, promosi massal, dan lainnya atau dengan kata lain 

satu produk untuk semua. Akan tetapi mass marketing tidak sela lu sukses 

dalam m elayani pasarnya karena sa tu program pe masaran tidak bisa 

melayani pasar yang heterogen se hingga perlu dilakukan segm entasi, niche 

marketing dan pasar individu. 

2. Niche Marketing 

Di dalam  niche marketing lebih f okus terhadap ceruk-ceruk pasar yang 

belum dilayani dengan baik. Hal in i dilakukan dengan m engidentifikasi 

segmen yang sudah ada m enjadi sub segmen yang lebih kecil. Dengan 

adanya niche marketing perusahaan dapat m emahami konsum en dengan 
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lebih baik. Niche marketing m empunyai ciri-ciri yang m enarik yaitu 

konsumen pada niche marketing m empunyai kebutuhan yang kuat, 

konsumen ini m au mem bayar dengan harga yang premium kepada 

perusahaan yang dapat m emuaskan m ereka dengan baik. Selain itu niche 

marketing m emiliki pertum buhan yang potensial dan  juga profitable 

sehingga perusahaan dapat melayani segmen ini. 

3. Pasar Individu 

Pasar individu m erupakan bagian tera khir dalam segm en, setiap individu 

memiliki keunikan m asing-masing. Selain itu p asar ind ividu juga dikenal 

dengan customized marketing atau one to one merketing dimana konsumen 

dilayani secara individu. Perusahaan dapat m elayani pasar individu secara 

customize sehingga dapat m emenuhi kebutuhan konsum en seperti yang 

mereka harapkan.  

Sebagaimana diketahui bahwa konsum en m emiliki berbagai dim ensi yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk m elakukan segm entasi pasar. Penggunaan 

dasar segmentasi yang tepat dan berd ayaguna akan lebih dapat m enjamin 

keberhasilan suatu rencana strategis pe masaran. Dalam hal ini Kotler (2008:223) 

mengklasifikasi jenis-jenis variabel segmentasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Segmentasi Geografi 

Pembagian pasar konsum en m enjadi berbagai unit geografis seperti 

negara, negara bagian, wilayah, ka bupaten, kota atau lingkungan sekitar. 

Setiap perusahaan dapat m engambil be berapa segm en dalam  tahap ini, 

namun perusahaan harus tetap m emberi perhatian terhadap variasi-variasi 

produk yang ada pada segmen tersebut. 

2. Segmentasi Demografis 

Dalam segm entasi ini perusahaan m embagi pasar m enjadi kelom pok-

kelompok kecil berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelam in, ukur an 

keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, 

agama, ras dan kelas sosial. Pada vari abel in i sangat terkait erat deng an 

kehidupan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu variabel-
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variabel ini m udah digunakan untuk memperkirakan ukuran pasar dan 

media yang harus digunakan untuk mencapai salah satu tujuan pemasaran. 

3. Segmentasi Psikografis 

Pada segm entasi psikograsif pengelompokkan didasarkan pada 

karakteristik setiap konsum en, sepert i m otivasi, kepr ibadian, persep si, 

interest, m inat dan sikap. Pada segm entasi in i pem beli d ibagi m enjadi 

kelompok-kelompok yaitu status sosial, gaya hidup, dan kepribadian. 

1.6.1.2 Targeting 

Targeting yaitu proses m engevaluasi da ya tarik m asing-masing segm en 

pasar dan memilih satu atau lebih  segmen yang akan d ilayani. Penetapan sasaran 

pasar terdiri dari m erancang stra tegi untuk m embangun hubungan yang benar 

dengan pelanggan yang tepat, atau sebuah memutuskan untuk menawarkan ragam 

produk yang lengkap dalam  m elayani selu ruh segm en pasar. Nam un biasanya 

sebagian besar perusahaan m emasuki pasar baru dengan m elayani segm en 

tunggal, dan jika hal ini terbukti berhasil mereka menambahkan segmen baru yang 

lain. Terdapat pendekatan yang dapat d iterapkan dalam menentukan target pasar 

yang akan dituju Kotler (2003:269), yaitu antara lain : 

1. Single Segment Concetration 

Pada pendekatan ini p erusahaan dapat m emilih satu segm en yang dapa t 

dilayani. Perusahaan hanya fokus pada  satu segm en yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Multi Segment Marketing 

Dalam multi segm en marketing per usahaan da pat m emilih satu atau dua 

segmen pasar dan juga sekaligus menyusun bauran pemasaran yang terpisah 

bagi setiap  segm en. Dengan m enggunakan multi segm en marketing in i 

perusahaan akan m endapatkan m anfaat seperti dalam  volum e penjualan, 

laba dan skala pasar yang lebih be sar serta ekonom is dalam  melakukan 

pemasaran. 
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1.6.1.3 Positioning  

Positioning merupakan tahap dim ana suatu perusahaan haru s memutuskan 

bagaimana mendifferensiasikan produk untuk setiap segm en sasaran. Positioning 

juga sebagai sarana untuk m emposisikan perusahaan ( brand image) yang ingin 

ditempatinya dalam  segm en ters ebut. Dengan dilakukannya proses positioning 

maka dapat m emudahkan konsum en untuk m embedakan satu produk dengan 

produk yang lain, dan juga dengan m emposisikan perusahaan dengan citra yang 

positif juga akan m emberikan nilai lebih dibenak konsumen. Konsumen akan  

lebih tertarik pada produk atau merek tersebut dibanding dengan merek lain. 

Berikut merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh seorang pem asar 

dalam menentukan positioning menurut Kotler (2008:293), yaitu sebagai berikut : 

1. Identifikasi target 

Dengan m engidentifikasi target maka akan m emberikan perusahaan 

bagaimana cara yang tepat untuk m embangun brand image. Positioning 

yang akan digunakan pastinya juga ha rus berkaitan erat dengan target 

pasar yang akan dituju. Sehingga m enentukan target pasar m erupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

2. Menentukan frame of reference pelanggan 

Suatu ide atau asum si yang dapat diterima oleh konsumen. Hal ini 

berhubungan dengan ide produk ya ng dim ana konsum en akan 

menganggap bahwa hal tersebut adalah ikon dari produk. 

3. Merumuskan point of differentiation 

Perusahaan harus m emperhatikan suatu hal-hal tertentu agar konsum en 

memilih perusahaan te rsebut. De ngan kata  lain peru sahan haru s 

membuat perbedaan yang unik dan m enarik tentang produknya 

dibandingkan dengan pesaing. 

4. Menentukan keunggulan kompetitif produk 

Pada tahap ini konsum en dapat m enikmati produk dengan sesuatu yang 

berbeda. Yang dimana produk tersebut berbeda dan lebih unggul dengan 

pesaing serta memiliki keuntungan yang lebih tinggi. 
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1.6.2 Bauran Komunikasi Pemasaran 

Dalam upaya memasarkan sebuah produk, suatu perusahaan harus m enjalin 

komunikasi yang baik dengan konsum en yaitu dengan m emanfaatkan perantara 

melalui komunikasi pem asaran. Perusah aan juga dituntut untuk m emahami 

bagaimana proses komunikasi tersebut  berlangsung. Komunikasi merupakan 

sarana untuk m enyampaikan pesan tent ang sebuah produk yang akan ditujukan 

kepada konsum en. Sehingga seorang pem asar juga harus bisa untuk m erancang 

komunikasi yang baik dan tepat. Kare na dengan kom unikasi yang tepat m aka 

konsumen akan dapat m enerima dengan baik pesan tersebut. Sehingga hal 

tersebut diharapkan akan mempengaruhi penjualan produk dalam jangka panjang.  

Menurut Kotler (2008:189) Ba uran Komunikasi pemasaran terdiri dari lim a 

model komunikasi utama, yaitu : 

1. Iklan  

Iklan m erupakan penyajian inform asi nonpersonal tentang produk atau 

jasa melalui sponsor yang jelas. Ikla n bertujuan untuk membangun citra dalam 

jangka panjang. Selain itu  iklan juga m empengaruhi keyakinan, dan sikap 

konsumen s erta perilaku konsum en terh adap produk atau jasa. Iklan dapat 

disampaikan m elalui radio, m edia cetak, m edia elektronik, billboard atau  

media lainnya. 

 

2. Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation)  

Hubungan m asyarakat dan publisitas yaitu segala m acam program  yang 

dirancang untuk m empromosikan produk atau  jasa dan dapat juga digunakan 

sebagai pelindung citra perusahaan  dengan m emanfaatkan hubungan dengan 

masyarakat. Melalui public relation dapat dibentuk pandangan baik ( corporate 

image), m encegah berita-berita yang sifa tnya tidak baik dari m asyarakat. 

Membina hubungan baik dengan m enciptakan pengem bangan kom unitas 

merupakan strategi yang sangat jitu dan baik karena sifatnya yang 

berkelanjutan bagi perusahaan. 
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3. Promosi penjualan  

Promosi penjualan adalah suatu be ntuk stimuli langsung pada konsumen 

untuk m embeli suatu produk atau jasa. Promosi dapat dilakukan m elalui 

program diskon ataupun m enawarkan nilai tam bah atau premi untuk menarik 

respons konsum en yang lebih kuat da n lebih cepat. Selain itu prom osi 

penjualan dapat berdam pak jangka panj ang pada penjualan produk atau jasa. 

Promosi penjualan terdiri dari enam metode, yaitu antara lain : 

1. Pemberian sampel 

Metote yang m emungkinkan pela nggan m enggunakan produk tertentu 

dalam jangka waktu yang terbatas atau  berjangka pendek. Biasanya m etode 

ini diberikan kepada konsumen secara gratis. 

2. Kupon 

Harga diskon yang diberikan kepada konsumen, nam un terdapat syarat 

khusus yang harus dipenuhi oleh konsum en seperti setiap pem belian 

minimum yang telah ditentukan perusahaaan. 

3. Price off 

Promosi pe njualan yang diberikan dalam bentuk pengurangan harga 

sementara waktu pada produk tertentu. 

4. Premium 

Hadiah, pemberian atau penawaran khusus  lainnya yang diterim a pada saat 

membeli sebuah produk yang dibayarkan dengan harga norm al oleh 

konsumen. 

5. Rabat 

Tawaran untuk mengurangi atau menghapuskan biaya dengan masuk ke jasa 

keanggotaan atau member. 

6. Bonus pack 

Promosi penjualan yang diberikan dala m bentuk penambahan kuantitas atau 

volume produk yang dibeli konsumen dengan harga normal. 
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4. Penjualan pribadi (Personal selling)  

Personal selling m encangkup pada interaksi- interaksi langsung kepada 

calon pem beli guna melakukan presentasi  tentang produk atau jasa yang 

diharapkan m endapatkan respon yang ba ik oleh calon pembeli yaitu dengan 

pembelian produk atau jasa tersebut. 

 

5. Pemasaran langsung dan Interaktif (Direct marketing) 

Menurut K otler (2005:311), pemasa ran langsung adalah penggunaan 

saluran-saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan meyerahkan barang 

dan jasa kepada pelanggan tanpa m enggunakan perantara pem asaran. Saluran-

saluran langsung konsum en m encakup surat langsung ( direct mail). K atalog, 

telemarketing, telev isi interak tif, kios, situs  internet, d an p eralatan b ergerak 

(mobile device). 

Menurut Kotler (2005:311), direct marketing adalah salah satu cara yang 

tumbuh paling pesat untuk m elayani pelanggan. Bentuk-bentuk pemasaran 

langsung  yaitu antara lain : 

a. Penjualan tatap muka (face to face selling) 

Dalam hal i ni pem asar m elakukan kunjungan penjualan langsung kepada 

konsumennya. Banyak perusahaan ya ng menggunakan tenaga penjual yang 

profesional untuk mencari calon pembeli, m engembangkan m enjadi 

pelanggan, dan juga untuk membangun bisnis. 

b. Surat langsung (direct mail) 

Pemasaran surat langsung adalah pengi riman tawaran, pem beritahuan, alat 

pengingat, atau sesuatu yang lain  yang diberikan langsung kepada 

konsumen. 

c. Katalog 

Dalam pe masaran katalog, perusahaan-perusahaan akan m engirimkan 

katalog barang dengan lini lengkap, katalog konsumen untuk barang khusus, 

dan katalog bisnis, biasanya dalam bentuk cetakan tetapi juga menggunakan 
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CD, video ataupun online. Keberhasilan  bisnis katalog bergantung pada 

kemampuan perusahaan mengelola daftar pelanggannya dengan hati-hati. 

d. Telemarketing 

Penggunaan telepon dan pusat layanan telepon ( call center) untuk m enarik 

calon pelanggan, m enjual kepada pe langgan yang sudah ada, dan 

menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. 

e. Pemasaran lewat TV 

Menggunakan iklan dengan harapan mendapatkan respon langsung. 

f. Pemasaran lewat kios 

Kios yang dim aksud yaitu sebuah ge dung atau bangunan kecil yang dapat 

menampung unit penjualan atau informasi. 

 

1.6.3 Integrated Marketing Communication 

Komunikasi pem asaran m erupakan sebua h sarana bagi pe rusahaan untuk  

menginformasikan, m embujuk, dan m engingatkan konsum en terhadap suatu 

produk atau  m erek yang dijual baik secara langsung m aupun tidak  langsung. 

Komunikasi pe masaran m empresentasikan “suara” perusahaan dan m ereknya 

serta merupakan sarana bagi perusah aan untuk m embuat dialog dan m embangun 

hubungan dengan konsum en. Sedangkan ko munikasi pem asaran terpadu 

(integrated marketing communication) adalah sebuah konsep dimana suatu 

perusahaan m engintegrasikan dan m engkoordinasikan berbagai saluran 

komunikasi untuk m engirim pesan ya ng jelas, konsisten dan m eyakinkan 

berkenaan dengan perusahaan dan pr oduknya. Sehingga komunikasi pem asaran 

mempunyai peran yang sangat penting bagi  eksistensi perusahaan dan m enjaga 

stabilitas penjualan suatu produk. Maka da ri itu perusahaan harus m ampu untuk 

mengkomunikasikan produk yang ditawarkan  dengan baik, agar pesan yang ingin 

disampaikan dapat diterima dengan baik pula oleh konsumen. 

Bagi konsum en, komunikasi pem asaran m empunyai fungsi untuk 

memberitahu atau m emperlihatkan kepa da konsum en tentang bagaim ana dan 

mengapa produk tersebut digunakan, oleh  siapa, serta di mana dan kapan. 
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Konsumen juga dapat mempelajari tentang siapa yang m embuat produk dan 

tujuan perusahaan dan merek tersebut. 

Gambar 1.1 Unsur-unsur Proses Komunikasi 

 
Sumber : Kotler, Philip (2016:177) 

 

Keterangan  : 

1. Pengirim  

Pengirim adalah or ang yang mem iliki inf ormasi dan kehendak  untuk  

disampaikan kepada orang lain. 

2. Penyandian (encoding) 

Penyandian m erupakan proses m erubah inf ormasi kedalam  isyarat a tau 

symbol-symbol tertentu untuk ditransm isikan. Prom osi penyandian ini 

dilakukan oleh pengirim. 

3. Pesan 

Pesan adalah inform asi yang hendak disampaikan oleh pengirim  kepada 

penerima. 

4. Pengartian (decoding) 

Pengartian yang dimaksud yaitu proses menerjemahkan (menguraikan symbol-

symbol) pesan dari pengirim. 

5. Penerima (receiver) 

Penerima adalah orang yang m enerima infor masi dari pengirim , m elakukan 

proses decoding atas informasi yang diterima dari pengirim. 
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6. Respon 

Respon adalah reaksi yang diberikan pe nerima pesan setelah m enerima pesan 

dari pengirim. 

7. Umpan balik (feedback) 

Merupakan respon dari penerima pesan yang dikembalikan kepada pengirim. 

8. Gangguan (noise) 

Gangguan diartikan sebagai segala su atu ham batan yang dapat m engganggu 

jalannya proses komunikasi. 

 

1.6.4 Brand Image 

Brand image merupakan seperangkat keya kinan, ide dan kesan yang 

dimiliki seorang terhadap suatu m erek. Karena itu sikap  dan tindakan konsumen 

terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh brand image. 

Brand image m erupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari inform asi dan pengalaman m asa lalu te rhadap m erek 

tersebut. Citra terhadap m erek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan 

dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif 

terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

Citra m erek m eliputi pengetahuan dan kepercayaan akan  atribut m erek 

(aspek kog nitif), kon sekuensi d ari penggunaan m erek tersebut,  dan situ asi 

penggunaan yang sesuai, begitu juga denga n evaluasi, perasaan dan em osi yang 

diasosiasikan dengan m erek tersebut (asp ek afektif). Citra m erek didefinisikan 

sebagai persepsi konsum en dan preferen si terhadap m erek, sebagaimana yang 

direfleksikan oleh  berbagai m acam asosiasi m erek yang ada d alam ingatan  

konsumen. Meskipun asosiasi m erek dapat terjadi dalam berbagai m acam bentuk 

tapi dapat dibedakan m enjadi asosiasi performansi dan asosiasi imajeri yang 

berhubungan dengan atribut dan kelebihan merek. 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK ... OLIVIA DINAR OKTADIANI



18 

 
 

Brand image menurut Kotler (2 003:297) m emiliki kom ponen-komponen yang 

terdiri dari antara lain : 

1. Attributes (Atribut) 

Merupakan pendefinisian deskriptif  tentang fitur-fitur yang ada dalam 

produk atau jasa. 

a. Product related attributes (atribut produk) 

Didefinisikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan agar fungsi produk 

yang dicari konsumen dapat bekerja.  

b. Non-product related attributes (atribut non-produk) 

Merupakan aspek eksternal da ri suatu produk yang berhubungan 

dengan pembelian dan konsum si s uatu produk atau jasa yang terdiri 

dari informasi tentang harga, kem asan dan desain produk, orang, atau 

selebriti yang m enggunakan produk atau  jasa tersebut, bagaim ana dan 

dimana produk atau jasa itu digunakan. 

2. Benefits (Keuntungan) 

Nilai personal yang dikaitkan pada atribut-atribut produk atau jasa. 

a. Functional benefits : berhubungan dengan pem enuhan kebutuhan dasar 

seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah. 

b. Experiental benefits : berhubungan dengan perasaan yang m uncul 

dengan m enggunakan suatu produk atau  jasa. Benefit ini m emuaskan 

kebutuhan bereksperimen seperti kepuasan sensori. 

c. Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan 

sosial atau ekspresi personal dan self-esteem seseorang. Konsumen akan 

menghargai nilai-nilai presti se, eksklusivitas dan gaya fashion me rek 

hal-hal yang berhubungan dengan konsep diri mereka. 

3. Brand Attitude (Sikap merek)  

Didefinisikan sebagai evaluasi kese luruhan atas suatu m erek, apa yang 

dipercayai oleh konsum en mengenai merek-merek tertentu sejauh apa 

konsumen percaya bah wa produk atau jasa  tersebut m emiliki atribut atau 

keuntungan tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan 

tersebut. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Untuk m empermudah m enganalisis perm asalahan yang diam bil dalam 
penulisan laporan ini, m aka penulis menyajikannya dalam  bentuk Ga mbar 1.2  
sebagai berikut  : 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

 

 Input  

Dari pengam atan yang telah dilakuka n terdapat beberapa hal yang telah 

ditemukan, yaitu banyaknya pelanggan yang kom plain terhadap produk 

IndiHome yang ditawarkan. Hal ini di karenakan kenaikan harga produk yang 

dilakukan secara sepihak oleh PT Tel kom W itel Jatim  Surabaya. Pelanggan  

merasa kecewa karena produk Indi Home yang m ereka gunakan akan 

mengalami kenaikan secara berkala seti ap bulannya tidak sesuai dengan tarif  

awal yang telah ditentunkan sebelum nya, padahal pem akian yang mereka 

gunakan tetap pada setiap bulannya. Kenaikan tarif tersebut m embuat 

pelanggan merasa PT Telkom  Witel Jati m Surabaya tidak konsekuen terhadap 

tarif yang telah ditentukan sebelum nya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 
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kurangnya kom unikasi pr oduk IndiHom e dan tarif nya kepada pelanggan. 

Dengan adanya kendala tersebut  juga akan berdam pak pada brand image 

perusahaan. Jika terus seperti ini maka image PT Telkom Witel Jatim Surabaya 

khususnya produk IndiHom e dibenak konsum en akan m enjadi negatif dan 

seiring dengan berjalannya wakt u konsum en akan melupakan produk 

IndiHome. 
 

 Proses  

Dalam m enganalisis strategi integrated merketing communication yang 

bertujuan untuk m engetahui seberapa ef ektif suatu alat komunaksi pem asaran 

pada produk IndiHome terdapat bebe rapa hal yang harus dilakukan oleh 

perusahaan diantaranya yaitu m engidentifikasi segmentation, targeting, dan 

positioning (STP) produk IndiHome  terlebih dahulu da n m enentukan tujuan 

utama melakukan komunikasi pemasaran. Maka dengan menentukan kedua hal 

tersebut pesan yang dibuat akan samp ai kepada pelanggan yang tepat serta 

dapat diterima dengan baik. Setelah itu  juga harus m enentukan tujuan utama  

dari pesan yang akan dibuat dan memilih serta menentukan bauran media mana 

yang akan digunakan untuk m enyampaikan pesan tersebut ke pada pelanggan. 

Selanjutnya dapat dilakukan identifikasi alat komunikasi pemasaran mana yang 

tepat untuk digunakan oleh PT Te lkom W itel Jatim  Sura baya pada produk 

IndiHome. 
 

 Output 

Setelah melalui proses di atas m aka selanjutnya yaitu dengan m erancang 

komunikasi pemasaran yang tepat yang dapat digunakan oleh PT Telkom Witel 

Jatim Surabaya untuk m engkomunikasikan produk IndiHom e. Sehingga dapat 

memperbaiki dan m eningkatkan brand image produk IndiHom e PT Telkom  

Witel Jatim Surabaya. 
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BAB II 
DESKRIPSI UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 
2.1 Sejarah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  (PT Telkom) m erupakan perusahaan 

informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan te lekomunikasi secara 

terintegritas di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai pe rusahaan telekomunikasi 

terbesar di Indonesia, dengan jum lah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta 

dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta pelanggan. 

PT Telkom adalah s alah satu Bada n Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

saham Perseroan mayoritas dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 

52,55% dan 47,45% dim iliki oleh publik. Saham  Perseroan yang  dim iliki 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesi a (BEI) dengan kode TLKM dan juga di 

New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode TLK. 

Berikut adalah penjelasan tentang se jarah perkembangan PT Telkom sejak 

awal berdiri sampai dengan sekarang : 

 

 Tahun 1856-1961 (Era Kolonial) 

Pada tanggal 23 Oktober 1856 berawal dari pengoperasian layanan jasa 

telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan 

Bogor (Buitenzorg). Selanjutnya pada tahun 1884 didirikan badan usaha swasta 

penyedia layanan pos dan telegraaf. Laya nan kom unikasi ters ebut selanjutnya 

dikonsolidasi oleh pemerintah Belanda ke jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). 

 Pada tahun 1906 terdapat  peraturan pem erintah yang ditegaskan bahw a 

seluruh layanan pos dan telekom unikasi di  Indonesia dikendalikan oleh lem baga 

Pemerintah, didirikan oleh Pem erintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 

1961 dialihkan ke Perusahaan Milik negara yang dibentuk secara khusus. 

 
 Tahun 1961-1974 

Pada tahun 1061 status jawatan diubah  m enjadi Perusahaan Negara Pos 

dan Telekomunikasi (P N Postel). Sela njutnya tahun 1965 PN Postel dipecah 
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menjadi Perusahaan Negara Pos Giro (PN Pos & Giro) da n Perusahaa n Negara  

Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).  

 

Gambar 2.1 LOGO PN POSTEL 

 
Sumber : https://www.google.co.id 

 

 Tahun 1974-1991 

Pada tahun 1974 PN Telekom unikasi diubah lagi m enjadi Perusahaan 

Umum Telekom unikasi (Perum tel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

nasional dan juga Internasional. Selanj utnya pada tahun 1980 seluruh saham  PT 

Indosat diambil alih oleh pem erintah RI menjadi perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) untuk m enyelanggarakan ja sa telekom unikasi internasional, 

yang terpisah dengan Perumtel. 

 Pada tahun 1989 pem erintah menetapkan UU Nom or 3 Tahun 1989 

tentang Telekom unikasi, pada UU t ersebut juga m engatur tentang peran swasta 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi.  
 

Gambar 2.2 LOGO PERUMTEL 

 
Sumber : https://www.google.co.id 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK ... OLIVIA DINAR OKTADIANI



23 

 
 

 Tahun 1991-2009 

Pada tahun 1991 Perusahaan Um um Telekomunikasi (Perumtel) berubah 

kembali menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia, yang 

berdasarkan dari Peraturan Pem erintah Nomor 25 Tahun 1991. Selanjutnya pada 

tahun 1995 PT Telkom  merubah 12 W itel menjadi tujuh divisi re gional (divre). 

Sesuai dengan kesepakatan Kerja Sa ma Operasi (KSO), PT Telkom  juga 

mengalihkan hak pengoperasian lima divre ke  konsorsium swasta. Selain itu juga 

pendapatan dari KSO dibagi antara PT Telkom dan mitra KSO.  

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran U mum Perdana 

saham PT Telkom . Dan se menjak itu  saham PT Telkom  tercata t dan  

diperdagangkan di Burs a Efek Jakarta (B EJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Bursa 

saham New York (NYSE) dan Bursa Saha m London (LSE). Selain itu Saham  PT 

Telkom juga dipedagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. 

Tahun 1997  terjadi krisis ekonom i Asia yang berdam pak cukup parah 

terhadap beberapa mitra KSO. Se hingga PT Telkom  m engambil alih 

pengoperasian divre I,  III dan VI serta m enyesuaikan isi perjan jian dengan 

mitranya di divre IV  dan VII unt uk m emperoleh hak pengaw asan atas 

pengambilan keputusan keuangan dan ope rasional pada regional yang 

bersangkutan.  

 

Gambar 2.3 LOGO LAMA PT TELKOM 

 
Sumber : https://www.google.co.id 
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Pada tahun 2009 PT Telkom  ber transformasi dari perusahaan Infokom  

menjadi perusahaan penyelenggara Telecommunication, Information, Media dan 

Edutainment (TIME). Image baru Perseroan ini dipe rkenalkan kepada publik 

bersamaan dengan m enampilkan logo dan tagline Perseroan yang baru yaitu “ the 

world in your hand”. 

Gambar 2.4 LOGO BARU PT TELKOM 

 
Sumber : https://www.google.co.id 

 
 Tahun 2011 

PT Telkom melakukan reformasi insfrastruktur telekomunikasi melalui proyek 

Telkom Nusantara Super Highway yang m enyatukan Nusantara m ulai dari 

Sumatera hingga Papua. Selain itu juga proyek True Broadband Access yang 

menyediakan akses internet berkap asitas 20 Mbps-100 Mbps untuk pelanggan 

di seluruh Indonesia. 

 Tahun 2014 

PT Telkom m elalui e ntitas anak  pe rusahaan, Telkom sel adalah operator 

pertama di Indonesia yang m eluncurkan layanan 4G secara kom ersial di bulan 

Desember 2014. 

 
Gambar 2.5 LOGO PT TELKOM TERBARU 

 
 

Sumber : https://www.google.co.id 
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 Tahun 2015 

Pada tahun 2015 PT Te lkom resmi meluncurkan produk IndiHom e (Indonesia 

Digital Home) yang m erupakan layana komuni kasi data yang m enyediakan 

tiga layanan sekaligus atau  sering disebut dengan tripleplay (3P). Paket 

layanan data tersebut an tara lain telepon rum ah ( voice), in ternet ( Internet on 

Fiber atau High Speed Internet), dan layana n telev isi interak tif (UseeT V 

Cable, IP TV). Paket IndiHome juga dilengkapi dengan konten seperti layanan 

portal musik digital dan Home Automation. Selain itu terdapat kelebihan yang 

diberikan oleh IndiHome, yaitu IndiHome menggunakan kabel serat optik yang 

menghantarkan cahaya (sinar laser). Te knologi ini m erupakan teknologi baru 

dan lebih canggih. 

Semenjak resm i diluncurkannya I ndiHome, pelanggan yang sebelum nya 

berlangganan paket internet Speedy satu per satu dim inta untuk beralih 

menggunakan IndiHom e. Hal ini dikarenakan layanan Speedy akan segera 

diberhentikan pada tahun 2015. IndiHom e merupakan salah satu program dari 

proyek utama PT Telkom  yaitu “Indonesia Digital Network 2015”. Sehingga 

dalam m enyelenggarakan proyek terse but PT  Telkom  bekerjasam a dengan 

sejumlah pengem bang teknologi tele komunikasi untuk m embangun rum ah 

yang berkonsep digital. Na mun layanan IndiHom e ini hanya bisa diterapkan 

pada rum ah yang wilayahnya sudah tersed ia jaringan sera t optik dari PT 

Telkom (FTTH) dan area yang masih menggunakan kabel tembaga. 
 

Gambar 2.6 Logo IndiHome 

 
Sumber : https://www.google.co.id 
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2.2 VISI dan MISI PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 
  

VISI 
Be the King of Digital in the Region. 

 
MISI 
Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization. 

 

PT Telkom berkeyak inan bahwa apa yang sedang kita upayakan saat ini 

adalah langkah yang benar unt uk terus m enjadi pemimpin di industri. Selain itu 

Perseroan juga mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan untuk m ewujudkan 

predikat “The King of Digital”. 

Dengan menerapkan Visi dan Misi terseb ut diatas, yang m ana saat ini PT 

Telkom tengah bertransformasi menuju Digital Company untuk menjadi The King 

of Digital. Yang mana Raja di udara melalui seluler, di darat melalui Fiber To The 

Home, dan di laut m elalui Submarine Broadband Highway. Selain itu PT Telkom 

juga m engembangkan dan m emperkuat footprints bisnis di ka wasan regional. 

Kawasan regional dis ini m emiliki arti kawasa n Asia Pasif ik term asuk Asia 

Tenggara, Asia Tim ur, Asia Selatan, da n Australia. Dalam  mewujudkan visi dan 

misi tersebut yaitu menjadi perusahaan digital yang handal, PT Telkom 

melakukan beberapa transfor masi dari si si bisnis, sum ber daya m anusia, budaya  

dan organisasi agar dapat m emimpin inovasi digital di Indonesia dan juga 

memimpin Indonesia menuju globalisasi. 

 

I.3 Budaya PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

 Dalam m enunjang pencapaian visi dan m isi PT Telkom , m aka sum ber 

daya m anusia sebagai m itra yang strategi s diupayakan untuk m empunyai target 

produktivitas yang tinggi. Pr oduktivitas tersebut membutuhkan insan yang 

memiliki fisik, mental, dan spiritual yang kuat. Maka dari itu formulasi sistem dan 

budaya terus dikem bangkan sesuai de ngan perubahan bisnis dalam upaya  

mewujudkan cita-cita agar Perseroan dapat teru s maju, lebih kompetitif di tengah 

persaingan industri, loyalitas pelanggan yang tinggi, dan juga dapat selau m enjadi 

role model Perusahaan. Sejak pada tahun 2009, PT Telkom  telah melakukan 
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transformasi budaya baru peru sahaan yang disebut dengan “ The Telkom Way”. 

Selain itu program  pengem bangan budaya ditetapkan Arsitektur Kepem impinan 

dan Budaya Perusahaan (AKBP) Te lkom Gr oup untuk m enstandarisasi dan 

meyelaraskan pola kepemimpinan dan budaya perusahaan. 

Berikut m erupakan struktur Arsitekt ur Kepem impinan dan Budaya PT 

Telkom, yaitu terdiri dari : 

1. Telkom Corporate Philosophy : Always the Best 

Corporate Philosophy Always the Best yaitu m elandasi tentang pola pikir 

(basic belief) insan Te lkom untuk selalu m emberikan yang terba ik da lam setiap 

pekerjaan yang dilakukan. Always the Best disini diartikan sebagai keyakinan 

dasar untuk selalu m enjadi atau m emberikan yang terbaik. Always the Best 

menuntut setiap insan T elkom Group m emiliki Integritas (Integrity), Antusiasme 

(Enthusiasm), dan Totalitas (Totality). 

 

2. Telkom Leadership Architecture : Lead by Heart, Managed by Head 

Leadership Arcitecture mengandung tiga unsur inti yang disebut sebagai 3P, 

yaitu philosophy, principle, dan practice. Berikut penjelasan dari masing-masing 

ketiga unsur tersebut, yaitu : 

• Leadership Philosophy to be the Best (senantiasa menjadi yang terbaik) adalah  

komitmen yang harus tertanam dalam diri seorang Leader dengan menciptakan 

harmoni antara Heart dan Head serta sinergi antara Spirit dan Strategy. 

• Leadership Principle to be the star yaitu refleksi dari filosofi yang tertanam  

pada diri seorang Leader sebagai landasan yang kuat dalam  bertindak. Lead by 

Heart yaitu memimpin people (diri sendiri dan orang lain), dan juga Managed 

by Head yaitu mengelola bisnis dan organisasi. 

• Leadership Practices to be the Winner yaitu standar perilaku ( standard 

behaviors) yang berisi praktik-praktik l uhur m enjadi seorang pem impin, 

pemenang atau m anifestasi prinsip ya ng diterapkan dalam rangka m encapai 

satu tujuan bersama yaitu untuk menjadi pemenang. 
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3. The Telkom Way  

 The Telkom  Way adalah budaya perusahaan yang kokoh serta yang 

dijadikan acuan insan Telkom  Group dala m ber pikir, bersikap, dan berperilaku 

sehari-hari yang m engandung tiga unsur 3P yaitu, philoshophy, principle dan 

practice. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga unsur tersebut, yaitu : 

• Philosophy to the Best: Always The Best 

Philosophy Always the Best adalah keyakinan dasar ( basic belief) yang 

berisi filosofi-filosofi dasar bagi insan Telkom Group untuk menjadi insan 

terbaik, yang m erupakan esensi buda ya perusahaan yang m elandasi nilai-

nilai dan p erilaku se tiap insan T elkom Group dengan m engedepankan 

integritas, antusiasme dan totalitas. 

• Prinsip to be the Star: Solid-Speed-Smart (3S) 

Prinsip to be the Star yaitu nilai-nilai inti (core values) yang berisi prinsip 

dasar untuk menjadi insan bintang. Prinsip to be the Star mengandung tiga 

nilai inti yang disebut 3S: Solid, Speed, Smart.  

• Practices to be the Winner : Imagine-Focus-Action 

Practices to be the Winner yaitu standar perilaku ( standard behaviors) 

yang berisi praktik-praktik luhur untuk m enjadi insan pem enang dengan 

selalu menerapkan jurus IFA : Imagine, Focus, Action. 
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2.4 Struktur Organisasi 
 Beriku merupakan struktur  organisasi pada PT Telkom Witel Jatim 
Surabaya, yaitu : 
 

Gambar 2.7 Struktur Organisasi PT Telkom Witel Jatim Surabaya 
 

 
 

Sumber : Data internal Perusahaan 
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Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dila kukan pada PT Telkom  Witel Jatim  

Surabaya lebih tepatnya pada Divisi Ho me Ser vice 2. Struktur organisasi pada 

Home Service 2 yaitu sebagai berikut : 
 

Gambar 2.8 Struktur Organisasi Home Servive 2 Surabaya 

 
Sumber : Data internal Perusahaan 

 

2.5 Jobs Description masing-masing bagian : 

• Asisten Manager Home Sales Support 2 Surabaya 

Memiliki tugas menginvestarisasi asset antara lain : 

- Kebutuhan Sarana Kerja (KBN) 

- Kebutuhan Promo Kit seperti banner, spanduk, dan lain-lain. 

• Asisten Manager Inbound & Outbound Channel 2 Surabaya 

Memiliki tugas antara lain : 

- Memanagement data pelanggan 

- Melakukan input pasang baru 

- Memonitoring gangguan yang dialami pelanggan 

- Melakukan outbound telemarketing  
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• Asisten Manager Sales & Partnership 2 Surabaya 

- Memanagement pengadaan Sales & Agency 

- Melakukan komunikasi pemasaran melaui open table 

- Melakukan komunikasi pemasaran melaui door to door 

- Melakukan komunikasi pemasaran melaui BLC (Boardband Learning  

Centre) 

 

2.6 Produk-produk 

2.6.1 Produk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Dengan keberhasilan pengem bangan usaha yang telah dilakukan 

memungkinkan PT Telkom  dalam  m ensinergikan sebuah  p otensi yang  dim iliki 

sehingga dapat m emposisikan diri sebaga i penyedia total solusi kepada para 

pelanggan dan memperkuat posisi PT Telkom dalam menghadapi kompetisi yang 

semakin ketat. PT Telkom  terus m elakukan inovasi di sektor-sektor selain 

telekomunikasi serta m embangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan 

solusi. Berdasarkan portofolio bisnis , PT Telkom  mengelompokkan produk dan 

layanan menjadi beberapa kategori, yaitu meliputi : 

1. Telecommunication 

PT Telkom m emberikan layanan mobile (mobile legacy, seperti voice dan 

SMS, serta mobile broardband), fixed (fixed voice dan fixed broadband), 

interconnection dan international traffic (wholesale-interconnection dan 

international business), network infrastructure (satelit dan tower). 

2. Information 

Layanan inf ormasi m erupakan m odel bisnis yang dikem bangkan PT Telkom 

dalam ranah New Economy Business (NEB). Layanan inform asi menawarkan 

entreprise digital yang terd iri d ari ICT platform (entreprise connectivity, IT 

service, data center & cloud, BPO/business process outsourcing dan 

devices/hardware), dan smart enabler platform (payment, digital advertising, 

dan big data & other smart enablers). 
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3. Media dan Edutainment 

Layanan Media ini m enawarkan Free To Air (FTA) dan Pay TV untuk gaya 

hidup consumer digital yang m odern. Sedangkan Edutainment m enjadi sala h 

satu layananan dalan dalam  mode l bisnis  NEB PT  Telkom dengan 

menargetkan segmen pasar anak m uda. Media dan Edutainment menawarkan 

beragam layanan diantaranya video atau TV, mobile digital (seperti game dan 

musik), dan property. 

4. Service  

Service merupakan salah satu m odel bisnis PT Telkom yang berorientasi pada 

pelanggan. Ini sejalan dengan Customer Portfolio P T Telkom kepada 

pelanggan Personal, Consumer/Home, SME, Enterprise, Wholesale, dan 

Internasional. 

 

2.6.2 Produk IndiHome  

IndiHome merupakan layanan Triple Play (3P) dari PT Telkom  yang terdiri  

dari Internet on Fiber atau High Speed Internet, Phone (Telepon Rum ah), dan 

IPTV (UseeTV Cable). Layanan tripleplay IndiHome menggunakan infrastruktur 

Fibe To The Home (FTTH) disebut dengan Indihome Fiber. 

Layanan Internet berkecepatan tinggi  m enggunakan fiber optik dari PT  

Telkom Indonesia yang memiliki keunggulan antara lain : 

Lebih Cepat : Fiber optik mampu mentransfer data (bandwidth) hingga 100  

           Mbps (jauh lebih cepat dibandingkan kabel coax atau copper). 

Lebih Stabil : Kecepatan fiber optik jauh lebih stabil dibandingkan coax atau  

           copper pada saat dilakukan sharing (akses internet secara      

           bersamaan). 

Lebih Handal : Fiber optik lebih tahan dalam kondisi cuaca apapun seperti  

 serangan petir dan gangguan elektromagnet dibandingkan kabel  

 coax atau copper. Sehingga komputer anda menjadi lebih aman. 

Lebih Canggih : Fiber optik merupakan teknologi penghantaran data tercanggih  

   dan terbaru yang digunakan dalam layanan fixed broadband. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK ... OLIVIA DINAR OKTADIANI



33 

 
 

UseeTV Cable m erupakan layanan IPTV pe rtama di Indonesia. Selain 

memberikan tayangan yang berkualitas, UseeTV Cable juga mem berikan 

berbagai macam fitur yang tidak ada di penyedia layanan ka bel lainnya, seperti 

Pause & Rewind TV, Video on Demand, Video Recorder dan lainnya. Usee TV 

Cable me miliki be ragam Channel pilihan. Saa t ini,  Channel yang ada sebanyak 

99 Channel pilihan, te rdiri dari 1 8 Channel TV Lokal dan 81 Channel TV 

Internasional. Telepon  rum ah adalah  layanan kom unikasi telepon dengan 

keunggulan biaya yang lebih murah dan kualitas suara yang jernih. Paket Telepon 

rumah IndiHome menawarkan gratis nel pon 1000 m enit lokal at au Interlokal per 

bulan atau setara dengan 17 jam/bulan. 

 

Gambar 2.9 : Tarif IndiHome Fiber 
 

 
Sumber : https://www.google.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK ... OLIVIA DINAR OKTADIANI



34 

BAB III 
PEMBAHASAN 

 
3.1 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan 

Dalam m enyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini yang digunakan 

adalah berupa data prim er yang dim ana data yang diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara dan pengamatan secara langs ung. Data yang telah diperoleh akan 

dianalisis dengan analisis deskriptif , yang dilakukan denga n cara m engumpulkan 

data p rimer seca ra jela s, yang be rsifat as li d an dilakuk an wawancara langsung 

dengan Account Manager PT Telkom Witel Jatim Surabaya, yang berhubungan 

dengan bauran kom unikasi pem asaran ya ng diterapkan pada PT Telkom W itel 

Jatim Surabaya.  

 Dalam memperoleh data yang digun akan untuk menyusun laporan Praktik 

Kerja Lapangan, terdapat beberapa cara yang digunakan, yaitu antara lain : 

1. Observasi (pengamatan) 

Pengumpulan data pada tugas akhir  ini dilakukan dengan cara m elakukan 

pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan secara cerm at dan 

sistematik yang berhubungan dengan sistem  dan proses kerja sehingga 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut dan 

mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan Account Manager PT Telkom Witel Jatim Surabaya selaku sebagai 

pembimbing dan beberapa tenaga sales serta dengan staff karyawan. Serta 

juga wawancara langsung dengan sales person yang sedang m elakukan 

kegiatan open table di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dilakukan dengan cara m engumpulkan da ta dan inform asi dari catatan 

buku dan laporan -laporan tahunan tertulis m ilik perus ahaan yang  

terdokumentasi. Dalam  m enggunakan m etode ini dapat diperoleh data 

tentang sejarah berdirinya PT Telkom, portfolio bidang usaha dan kegiatan 
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PT Telko m W itel Jatim Surabaya, se rta data lainnya yang berkaitan 

dengan pembahasan tugas akhir. 

 

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di  PT Telkom  Witel Jatim Surabaya, 

yang terletak di Jl. Ketintang 156 Suraba ya Timur selama kurang lebih tiga bulan 

mulai 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Juni 2016. Dalam m elakukan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan penulis m engambil topik yang berjudul “Strategi 

Komunikasi Pe masaran produk IndiHom e pada PT Telkom  Witel Jatim 

Surabaya”.  

Selama kegiatan Praktik  Kerja Lapa ngan terdapat kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan guna m enunjang penulisan Lapor an Praktik Kerja Lapangan. Adapun 

penjelasan kegiatan tersebut sebagai berikut : 

 

1. Pada minggu pertama melakukan perkenalan dan pengarahan dengan berbagai 

macam kegiatan yang dilakukan pada PT Telkom Witel Jatim Surabaya.  

2. Selanjutnya m embuat salah satu ba uran kom unikasi pem asaran yaitu direct 

mail yang berupa surat yang m ana akan di edarkan kepada pa ra pelanggan PT  

Telkom Wi tel Jatim  Surabaya. Direct mail dibuat sesuai dengan data 

pelanggan yang telah diberikan. Sebelum  membuat direct mail data pelanggan 

harus disesuaikan dengan besar tagihan melalui aplikasi e-Payment, Siska tools 

dan juga Starclick. 

3. Melakukan input kode sales Avangers pada telkom avangers. 

4. Pada m inggu berikutnya m enyerahkan direct mail yang telah dibuat dan 

selanjutnya melakukan survei lokasi pemasangan baru dan juga gangguan. 

5. Ikut serta dalam  pr ogram-program pelatihan yang diadakan di BLC 

(Boardband Learning centre) yang m ana tujuannya yaitu untuk dapat lebih 

dekat dengan pelanggan. 

6. Ditempatkan pada bagian MDF (jari ngan) yang m ana di ajarkan bagaim ana 

jaringan-jaringan yang ada pada PT Telkom sehingga dapat m emberikan 

layanan jasa telekom unikasi diselur uh Indonesia. Melakukan survei lapangan 

guna mengetahui perangkat pasif seperti ODP, ODC dan lain sebagainya. 
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7. Ikut serta dalam memperbaiki gangguan yang dialami pelanggan, memperbaiki 

kabel fiber optik (serat kaca) yang putus , migrasi dari kab el tembaga ke fiber 

optik, hingga pemasangan produk IndiHome baru.  

8. Ditempatkan pada bagian Customer Service dan diajarkan proses dalam 

melayani pelanggan, dari pelanggan data ng sampai dengan pelanggan tersebut 

puas akan pelayanan jasa yang diberikan. Selain itu jug a d iajarkan be rbagai 

macam keluhan dari pelanggan, sepe rti gangguan jaringan, pem bayaran 

tunggakan, pemutusan, dan lain sebagainya. 

 

3.2 STP pada produk IndiHome  

1. Segmentasi produk IndiHome  

 Dalam mengkom uniksikan produk kepa da pelanggan, segm entasi adalah 

tahap yang sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan 

menggunakan segm entasi pasar perusa haan akan lebih m udah melakukan 

komunikasi pem asaran, karena m engingat bahwa pasar konsu men sangat begitu 

luas. Sehingga dengan adanya segm entasi, pasar konsum en yang dituju dapat 

diklasifikasikan sesuai dengan keingi nan dan sesuai dengan produk yang di 

produksi. Selain itu dalam m elakukan komunikasi pemasaran akan lebih m udah 

dan sesuai dengan target yang dituju. 

 PT Telkom Witel Jatim Surabaya m erupakan salah satu perusahaan yang 

menerapkan segm entasi pasar untuk pr oduk IndiHom enya, seba gai dasar untuk 

merancang kom unikasi pem asaran yang efektif dan tepat. Segm entasi yang 

digunakan dan ditetepakan untuk produk Indi Home yaitu segmentasi demografis. 

Dasar pem ilihan segm entasi demograf is ini yaitu PT  Telkom  W itel Jatim 

Surabaya selalu m engutamakan pelanggan yang akan m enghasilkan banyak 

keuntungan untuk perusahaan. Sehingga pelanggan yang mempunyai penghasilan 

yang cukup tinggi akan sena ntiasa m endapatkan perhatian dan pelayanan yang 

lebih. Hal tersebut yang m enjadi dasa r PT  Telkom  W itel Jatim Surabaya  

menggunakan segm entasi dem ografis, atau lebih tepatnya pada pendapatan dan 

usia produktif para pelanggannya pada pr oduk IndiHome. Selain itu pendapatan, 

terdapat segmet lain yang digunakan yaitu segm en pasar pada jenis usia. Hal ini 
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dikarenakan tarif produk I ndiHome yang cukup tinggi, dan biasanya yang akan 

membeli produk IndiH ome ini pada um umnya yaitu konsum en yang telah 

mempunyai penghasilan.  

 

2. Target yang akan Dituju 

PT Telkom Witel Jatim Surabaya mengidentifikasi target pasar potensialnya 

untuk produk IndiHom e berdasarkan ka rakteristik pendapatan dan usia 

(demografis). Menurut mereka targeting yang tepat juga akan m embantu pemasar 

lebih memungkinkan untuk melakukan komunikasi pemasaran secara lebih tepat 

sasaran dan m encegah sam painya infor masi ke konsum en yang bukan m enjadi 

target pasar. Terdapat beberapa kriteri a da lam targe t PT Telkom  W itel Jatim 

Surabaya untuk produk IndiHom e, oleh ka rena itu ta rget ini dik lasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu antara lain : 

1. Pelanggan Top 100  

Target pasar ini ditujukan untuk pelanggan yang m empunyai penghasilan 

cukup tinggi. Seperti yang telah dijela skan sebelumnya bahwa PT Telkom 

Witel Jatim Surabaya sangat m engutamakan pelanggan yang akan 

menghasikan keuntungan yang cukup tinggi. Pada target pasar ini tentunya 

pelanggan yang m empunyai penghasilan yang besar akan m emberikan 

keuntungan yang cukup besar dan teru s-menerus. Sehingga PT Telkom 

Witel Jatim Surabaya senantiasa m emberikan perhatian khusus yang 

berbeda dengan target pasar lain. Ta rget pasar ini biasanya ditujukan oleh 

Perusahaan-perusahaan besar, Departem en-departemen, dan lain 

sebagainya. Dalam   target pa sar ini ditang ani oleh s atu unit ya itu 

Enterprise. Unit ini hanya m enangani segmen dan target pasar pelanggan 

Top 100 saja. 

2. Pelanggan Platinum & Gold 

Target pasar ini ditujukan untuk pelanggan dengan penghasilan menengah. 

Pada target pasar ini ditangani oleh unit DBS (Divisi Business Service). 
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3. Pelanggan Retail dan Corporate 

Pada ta rget pasar  in i ditujuk an u ntuk sem ua pelanggan secara um um, 

namun sifa tnya retail dan corporate. Retail yang dim aksud yai tu 

pelanggan perorangan dan atau bukan dalam bentuk kelom pok a tau 

lainnya. Sedangkan Corporate yaitu pelanggan-pelanggan yang ada pada 

cluster-cluster yang bersifat mendatar (sama rata dengan tanah). Selain itu 

juga menangani Apartmen yang tidak super block (Apartm en yang tidak 

memiliki gedung yang cukup tingg i). Target pas ar ini ditangani oleh un it 

Home Service. 

 

3. Postioning yang ingin Dibangun PT Telkom Witel Jatim Surabaya 
 

Positioning berhubungan dengan bagaimana cara menggunakan komunikasi 

pemasaran agar dalam benak konsumen akan tertanam suatu image tententu sesuai 

dengan yang diinginkan perusahaan. Positioning yang ingin dibangun oleh PT  

Telkom W itel Jatim  Surabaya p ada produk In diHome yaitu m emiliki kualitas 

produk yang unggul khususnya dalam  bidang telekom unikasi dibandingkan 

dengan provider lain yang ada di I ndonesia. Keunggulan tersebut diwujudkan 

melalui perbaikan pada produk IndiHom e dan juga pada service delivery yang 

diberikan kepada pelanggan. PT Telkom  W itel Jatim Surabaya senantiasa 

berusaha melakukan inovasi terhadap produk IndiHome guna dapat meningkatkan 

kualitas produk. Selain itu juga selalu m emperhatikan pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan, khususnya sete lah terjadinya penjualan ( after sales). 

Maksudnya yaitu pelanggan yang telah m elakukan pem belian dan telah terjadi 

pemasangan perangkat produk IndiHom e m aka pelanggan tersebut akan 

mendapatkan prioritas dalam  hal pelaya nan. D engan terus berinovasi terhadap 

produk IndiHom e dan terus m emperbaiki service delivery terhadap pelanggan, 

maka secara tidak langsung akan menarik perhatian pelanggan dengan sendirinya. 

Selain itu juga akan tertanam  dibenak pelanggan bahwa produk Indihom e 

merupakan perusahaan layanan telekom unikasi yang ber kualitas dibanding 

provider lain. Selain itu juga status PT  Telkom  Witel Jatim  Surabaya sebagai 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) m enjadi nilai  plus tersendiri dibenak 

pelanggan dalam  m emasarkan produk Indi Home. Tidak sedikit pelanggan yang 

beranggapan bahwa perusahaan m ilik negara ini akan  mem berikan jam inan 

kemanan atas pem belian produk IndiHo me yang m ereka lakukan. Sehingga hal 

tersebut juga dapat menjadi value yang dapat diberikan kepada pelanggan. 

 
3.3 Komunikasi Pemasaran yang diterapkan pada PT Telkom Witel Jatim 

Surabaya 

Persaingan untuk m endapatkan konsum en yang sem akin ketat m embuat 

perusahaan-perusahaan jasa telekom unikasi bersaing untuk mendapatkan 

konsumen sebanyak-banyaknya. Perusahaan jasa telekomunikasi berlomba-lomba 

untuk m enarik banyak konsum en dan m enanamkan tentang produk m ereka 

dibenak konsumen. 

 Komunikasi pemasaran merupakan cara yang digunakan PT Telkom  

Witel Jatim Surabaya untuk m eningkatkan revenue perusahaan. Selain itu tujuan 

dilakukannya kom unikasi pem asaran tersebut yaitu untuk m embuat calon 

pelanggan ataupun pelanggan lama dapat tertarik dengan produk IndiHom e, 

mengingat bahwa IndiH ome merupakan inovasi produk baru. Serta tujuan utam a 

dari dilakukannya komunikasi pem asaran yaitu agar IndiHom e selalu axis 

dikalangan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. 

 Sehingga PT Telkom W itel Jatim Surabaya m erupakan salah satu 

perusahaan yang memanfaatkan hampir semua alat atau bauran kom unikasi untuk 

menginformasikan dan m empersuasif produk IndiHome kepada calon pelanggan 

maupun pelanggan lama. Berikut merupaka n bauran komunikasi pemasaran yang 

diterapkan pada PT Telkom Witel Jatim Surabaya, diantara yaitu : 

1. Iklan  

Iklan m erupakan komunikasi non personal yang dilakukan m elaui 

media. PT Telkom  Witel Jatim Surabaya beranggapan bahwa tahap awal 

dalam melakukan komunikasi pemasaran kepada konsum en yaitu m elalui 

iklan. Media iklan utama yang diterapkan yaitu melalui tayangan yang ada 

pada televisi dan radio.  Iklan tersebut m erupakan komunikasi pemasaran 
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jangka panjang yang bertujua n untuk m engkomunikasikan dan 

mempersuasif pelanggan tentang produk IndiHome. 

Selain itu dalam memasarkan produk IndiHome juga diterapkan beberapa 

media yang sejenis yaitu komunikasi pemasaran melalui : 

a. Billboard, P T Telkom  W itel Jatim Surabaya m enggunakan billboard 

yang dipasang di baliho besar di jalan-jalan utama kota Surabaya untuk 

menginformasikan produk IndiHome. 

b. Billboard TV yaitu berupa TV dengan layar yang cukup besar yang 

biasanya diletakkan pada sisi jalan (biasany a ja lan utam a). Billboard 

TV ini berisi iklan tentang poduk IndiHome. Jadi tayangan pada 

Billboard tersebut akan diulang-ulang dan isinya pun juga sam a yaitu 

tentang produk IndiHome.  

c. Spanduk, salah satu alat kom unikasi ini biasanya hanya diletakkan 

pada tempat-tempat dikeramaian yang sekiranya calon pelanggan dapat 

melihat dengan jelas isi dari spanduk tersebut. 

d. Brosur dan Flayer, yaitu dalam bentuk selebaran yang berisi tentang 

produk IndiHome. Dalam menggunakan komunikasi pemasaran ini PT 

Telkom Witel Jatim Surabaya menggunakan tenaga Sales person untuk 

menyebarkannya kepada pelangg an. Biasanya brosur dan flayer 

disebarkan di pinggir-pinggir jalan yang berpotensial dan juga pada 

event-event yang diadak an atau diik uti oleh PT Telkom  Wite l Jatim  

Surabaya. 

 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Dalam m enginformasikan dan m empersuasif calon pelanggan, PT 

Telkom W itel Jatim  Surabaya be rusaha untuk m enstimuli pelanggan 

dengan cara m embuat prom osi penjualan yang dapat m enarik m inat 

pelanggan untuk m enggunakan produk I ndiHome. Terdapat beberapa 

promosi penjualan yang diberikan kepada pelanggan, diantaranya 

pemberian potongan harga kepada pelanggan pada hari-hari spesial, seperti 

hari Kartini, Valentine,  Idul Fitri dan Tahun Bar u. Promosi penjualan ini 
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dilakukan untuk m enstimuli pelanggan untuk segera m emutuskan 

melakukan pembelian dihari itu juga.  

 

3. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Dalam m enjaga hubungan baik denga n pelanggan  PT Telkom  PT 

Telkom W itel Jatim  Surabaya senan tiasa m emberikan perhatian khusus 

guna m empertahakan pelanggan untuk terus m enggunakan produk 

IndiHome. Public Relation yang diterapkan dala m m emasarkan produk 

IndiHome yaitu dengan program -program yang diadakan oleh PT Telkom 

Witel Jatim Surabaya, seperti : 

• Program Pembinaan UKM 

Program tersebut diadakan untuk m engedukasi dan m embantu para 

UKM untuk m enjalakan keberlangsunga n usahanya kedepannya. Selain 

itu juga secara tidak langsung bert ujuan untuk m empersuasif para UKM 

untuk menggunakan produk IndiHome. 

Gambar 3.1 Program Pembinaan UKM 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

• Program Pelatihan melalui BLC (Boardband Learning Centre) 

Dalam memberikan pelayanan kepa da para calon pelanggan m aupun 

pelanggan lama, PT Telkom Witel Jatim Surabaya menyediakan program 
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pelatihan, seperti pelatihan microsoft word untuk para guru T K, program 

pelatihan tentang BPJS online yang bekerjasam a dengan BPJS. Selama   

kegiatan program-program tersebut berlangsung, PT Telkom Witel Jatim 

Surabaya akan m eluangkan waktu khusus untuk m enjelaskan tentang 

produk IndiHom e. Jadi program  ini juga sebagai m edia kom unikasi 

pemasaran. 

Gambar 3.2 Program Pelatihan melalui BLC 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 
• Sponsorship 

PT Telkom W itel Ja tim Surabaya juga m emberikan sponsorship 

kepada event-event yang berpotensial untuk produk IndiHom e. 

Sponsorship juga m erupakan alat kom unikasi pem asaran yang  

digunakan untuk memasarkan produk IndiHome kepada para pelanggan. 

 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi termasuk dalam komunikasi personal yang mencoba 

menginformasikan kepada pelang gan tentang produk dan m embujuk 

pelanggan tertarik untuk mau membeli produk IndiHome. Personal selling 

digunakan untuk m eningkatkan revenue perusahaan. Promosi penjualan 

yang diterapkan PT Telkom  Wite l Jatim  Surabaya yaitu dengan 

memanfaatkan tenaga-tenaga sales person. Para sales yang telah 

dikelompokan m enjadi beberapa wila yah ST O ini setiap harinya akan 
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berpencar sesuai dengan wilayah yang telah disepakati dan ditentukan 

untuk m encari pelanggan yang be rpotensial untuk m embeli produk 

IndiHome. 

 Dalam m encari pelanggan para sales tidak begitu saja m enunggu 

pelanggan yang datang, nam un m ereka akan m enjemput bola atau 

berupaya untuk menstimuli pelanggan. Terdapat beberapa cara yang biasa 

dilakukan para sales untuk m enstimuli pelan ggan, yaitu diantaranya  

membuka open table di tem pat-tempat yang st rategis. Selanjutnya yaitu 

door to door, pada hari-hari tertentu para sales juga m elakukan door to 

door dari rum ah ke rum ah guna berin teraksi secara lan gsung kepada 

pelanggan untuk m enawarkan pr oduk IndiHom e. Selain itu sales juga 

menerapkan komunikasi pemasaran melalui done line yang mana hal ini 

sangat berhubungan dengan Word of Mouth.  

 Jadi para sales m enginformasikan dan m empersuasif pelanggannya 

juga dengan m emanfaatkan teman-teman dekat m ereka serta orang-orang 

dekat, untuk m enyebarkan Word of Mouth positif  te ntang prod uk 

IndiHome. Maka se cara tidak langung Word of Mouth positif  ters ebut 

perlahan akan menyebar ke setiap be nak calon pelanggan, dan diharapkan 

dengan hal tersebut akan m endaptkan feedback yang positif pula. Dalam 

melakukan kom unikasi pem asaran tersebut para sales person juga  

menggunakan beberapa media yaitu brosur, flayer, spanduk, banner untuk 

menunjang kegiatan open table, door to door dan juga done line. 

Gambar 3.3 Kegiatan Personal Selling (open table) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung yang dilakukan oleh PT Telkom  Wi tel Jatim  

Surabaya dalam  m emasarkan produk IndiHom e yaitu m elalui 

telemarketing yang diantaranya yaitu Direct mail, Outbound Call. Direct 

mail biasanya berupa surat yang di berikan diberikan langsung kerum ah 

pelanggan dan juga dapat juga dikirmkan melalui email kepada pelanggan. 

Surat yang diberikan kepada pelanggan baru dan pelanggan lama ini berisi 

tentang penawaran secara langsung produk IndiHome.  

Selanjutnya yaitu Outbound Call, yang mana terdapat tim khusus yang 

menangani outbound call dan email. Outbound call dilakukan dengan 

menelepon pelanggan-pelanggan lam a da n bar u satu persatu. Tujuannya  

yaitu sama dengan direct mail, yaitu untuk menawarkan produk IndiHome 

secara langsung m elalui via-telepon  kepada satu persatu p elanggan. P T 

Telkom Wi tel Jatim  Surabaya  akan senantiasa m elakukan follow up 

dengan m enggunakan media-m edia kom unikasi seperti diatas guna terus 

mempersuasif pelanggan untuk tau, ingat, dan akhirnya ingin mencoba dan 

akan berlangganan produk IndiHome yang ditawarkan.  
 

Gambar 3.4 Direct Mail 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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6. Internet 

PT Telkom juga m emanfaatkan perkem bangan teknologi dalam  

melakukan kom unikasi pem asaran guna m enginformasikan produknya  

kepada pelanggan. Mengingat bahwa pada saat ini perkem bangan 

teknologi m aju se makin pesat. Ba nyak aplikasi-aplikasi yang telah 

dikembangkan m enjadi sesuatu hal yang sangat berguna bagi 

kelangsungan hidup. Salah satu yang mendukung terjadinya hal tersebut 

yaitu dengan adanya internet. Banyak media-media sosial elektronik yang 

semakin berkembang. 

Terdapat alat kom unikasi yang dikem bangkan oleh PT  Telkom 

melalui internet guna m enunjang aktivitas promosi yang dilakukan untuk 

memasarkan produk PT Telkom khususnya IndiHome, yaitu Media Sosial. 

Dalam menunjang kegiatan kom unikasi pem asaran PT Telkom  W itel 

Jatim Surabaya juga m emanfaatkan m edia sosial guna untuk m enarik 

minat pelanggan. Media sosila yang digunakan yaitu antara lain Facebook, 

Twitter dan Instagram. Dengan sosial media tersebut PT Telkom membuat 

suatu official account yang berisi tentang produk IndiHom e, program 

promo serta event-event yang diadakan. Selain itu juga pelanggan dapat 

menyalurkan aspirasinya tentang apapun yang bersangkutan dengan PT  

Telkom. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1 Simpulan 
 
1. Sebagai per usahaan jas a telekom unikasi terbe sar PT Telkom  W itel Jatim  

Surabaya m enerapkan kom unikasi pe masaran dengan m emanfaatkan bauran 

komunikasi pem asaran. Ham pir selur uh bauran alat kom unikasi pem asaran 

dimanfaatkan baik secara langsun g m aupun tidak langsung. Tujuan dari 

dilakukannya kom unikasi pem asaran te rsebut yaitu untuk m enginformasikan 

dan m emasarkan produk IndiHom e ke pada para pelanggan. Selain itu 

komunikasi pemasaran dilakukan guna  untuk meningkatkan penjualan produk 

IndiHome. 

Namun dalam seluruh komunikasi pemasaran yang dilakukan pastinya terdapat 

pengukuran apakah alat kom unkasi terse but efektif atau tidak. Dalam hal ini 

PT Telkom W itel Jatim Surabaya mengklasifikasikannya m enjadi dua 

pengukuran, yaitu : 

• Long Term  

 Merupakan alat komunikasi pem asaran yang efektif guna m enarik 

pelanggan dalam jangka panjang. Alat komunikasi ini biasanya m erupakan 

alat kom unikasi non personal, jadi sifatnya tidak langsung bertatap m uka 

dengan pelanggan. Dalam alat komunikasi ini akan m embantu PT Telkom  

Witel Jatim Surabaya dalam  m engingatkan d an m empersuasif pelang gan 

bahwa produk IndiHome m erupakan m emiliki kualitas ung gul dibanding  

provider lain. Yang term asuk dalam alat  komunikasi jangka panjang yaitu 

seperti media elektronik, website, iklan TV, sosial media, Billboard. 

• Short Term 

 Merupakan alat kom unikasi pemasaran yang efektif dalam  jangka pendek. 

Maksud dari jangka pendek yaitu alat  komunikasi pemasaran ini kan lebih 

cepat dalam  m enarik pelanggan unt uk m embeli produk Indihom e. Alat 

komunikasi ini bias anya yang bersifat personal selling. Dalam melakukan 

hal ini biasanaya ak an m enggunakan tenaga sales person untuk langsung 

menawarkan produk IndiHom e secara face to face. Sehingga pelanggan 
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dapat m enggali lebih banyak inform asi kepada sales tentang produk yang 

ditawarkan. Hal ini akan sangat m emungkinkan dapat terjadinya pembelian. 

Biasanya tenaga sales person akan memanfaatkan alat komunikasi lain guna 

untuk m enunjang kegiatan yang m ereka lakukan, yaitu dengan cara  open 

table. Cara tersebut dilakukan dengan menjemput bola atau m enjemput 

pelanggan. Biasanya open table dilakukan di pinggir-p inggir jalan yang 

potensial, event-event besar dan menarik. 

 

2. Brand image m erupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, yang 

dimana brand image juga akan m empengaruhi penjualan produk IndiHom e. 

Sehingga berhubungan dengan komunikasi pem asaran yang akan dilakukan 

oleh perusahaan. Dalam m emperbaiki brand image dibenak pelanggan untuk  

produk IndiHome PT Telkom  Witel Jatim Surabaya memiliki alternatif dalam 

menanggani hal tersebut. Diantaranya  yaitu terus m elakukan kom unikasi 

pemasaran secara in tensif dibanding dengan sebelumnya. Khususnya pada alat 

komunikasi yang m emiliki manfaat jangka  panjang, seperti m edia elektronik, 

website, iklan di TV, m edial sosial. Alat komunikasi tersebut dipilih karena 

merupakan alat komunikasi yang paling se ring dijumpai oleh calon pelanggan. 

Selain itu  m emiliki tu juan untuk  m enambah penjua lan, ala t kom unikasi 

tersebut juga bertujuan untuk selalu m engingatkan pelanggan tentang adanya 

produk IndiHome. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

image perusahaan dibenak pelanggan. 

Selain m elakukan komunikasi pem asaran secara intensif, PT Telkom W itel 

Jatim Surabaya juga senantiasa memperbaiki faktor internal perusahaan, baik 

Sumber Daya Manusia m aupun maintenance yang ada di dalam  perusahaan. 

Sehingga fungsinya dapat berjalan seba gaimana m estinya. Serta PT Telkom 

Witel Jatim Surabaya juga selalu be rusaha untuk memperbaiki kualitas produk 

IndiHome dan m emberikan pelaya nan sesuai dengan apa yang telah 

dikomunikasikan kepada pelanggan. Se hingga dengan upaya-upaya tersebut 

diharapkan dapat memperbaiki image perusahaan dibenak pelanggan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK ... OLIVIA DINAR OKTADIANI



48 

 
 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di sebutkan di atas, m aka saran yang 

dapat disampaikan kepada PT Telkom Witel Jatim Surabaya yaitu : 

1. Sebaiknya PT Telkom  W itel Jatim  Su rabaya lebih m engorganisir lebih 

lanjut kegiatan kom unikasi pem asaran yang akan dilakukan dengan 

memiliki re ncana keg iatan kom unikasi p emasaran ap a sa ja yang aka n 

dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Khususnya pada personal 

selling yang dilakukan oleh para sales person. Sehingga para sales 

person juga lebih teroganisir dengan baik. 

2. Selain itu PT Telkom Witel Jatim Surabaya seharusnya juga menetapkan 

wilayah-wilayah yang yang digunakan untuk open table m aupun 

kegiatan kom unikasi lai nnya. Serta dalam  m elakukan open table 

harusnya dilakukan dengan jangka pa njang di satu wilayah yang telah 

ditetapkan. Manfaat yang dapat diam bil dengan open table jangka 

panjang yaitu pelanggan akan m udah m enemukan sales person yang 

sedang m elakukan open table guna m endapatkan inform asi tentang 

IndiHome. 

3. PT Telko m W itel Jatim Surabaya juga hendaknya m enambah tenaga 

sales person guna untuk m enjangkau para calon pelanggan. Mengingat 

bahwa alat kom unikasi pem asaran m elalui tenaga sales person 

merupakan kom unikasi yang efektif  dalam  m eningkatkan penjualan 

produk IndiHome. 

4. Hendaknya PT Telkom W itel Jatim  Surabaya lebih tanggap dalam 

menanggapi dan m emperbaiki ganggua n yang terjadi pada pelanggan. 

Sehingga pelanggan tetap loyal terhadap produk IndiHome. 

5. Dalam hal internal, sebaiknya PT  Telkom W itel Jatim  Surabaya  

memperbaiki maintenance yang selam a ini dilakukan. Selain itu juga 

hendaknya m emperbaiki Sum ber Da ya Manusia dengan m emberikan 

program-program pelatihan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Keterangan Parktik Kerja Lapangan 

Sumber : Data Internal Perusahaan 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan telah Selesai Praktik Kerja Lapangan 

Sumber : Data Internal Perusahaan 
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Lampiran 3 : Catatan Konsultasi 
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Lampiran 4 : Buku Harian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 : Lembar Penilaian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi  
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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