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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Penerapan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu secara Pribadi 

yang Dilakukan PT Telkom pada Produk Indihome 

Komunikasi Pe masaran Terpadu secara pribadi yang dilakukan oleh PT  

Telekomunikasi Indonesia pada pr oduknya yaitu Indihom e di antaranya 

menerapkan  pemasaran langsung dan penjualan personal. 

 Pemasaran langsung yang dilakukan oleh  PT Telekomunikasi Indonesia di 

antaranya yaitu : 

1. Dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pelanggannya m engenai 

migrasi atau pergantian kabel te mbaga m enjadi fiber optik. Selain 

bertujuan untuk m emberitahukan pe langgannya, surat tersebut juga 

bertujuan untuk memberikan penawaran kepada pelanggan atau up-selling. 

2. Selain surat, Telkom  juga m elakukan follow up dengan cara m enelepon 

peserta yang telah mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan di Telkom. 

 Penjualan personal yang dilakukan ol eh PT Telekom unikasi Indonesia di 

antaranya yaitu : 

1. Melalui customer service yang selain m enampung keluhan pelanggan 

namun juga melakukan penawaran produk kepada pelanggan. 

2. Telkom juga m elakukan presentasi di beberapa acara Te lkom yang berisi 

mengenai informasi tentang produk dari  Telkom yaitu Indihom e. Hal ini 

bertujuan agar peserta atau m asyarakat yang m engikuti acara tersebut 

mengetahui produk Indihom e da n m enarik m inat dari m ereka agar 

berlangganan produk Indihome. 
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3. Telkom juga m elakukan open table, tak hany a pada acara – acara besar 

saja namun juga open table yang dilakukan oleh  di beberapa tempat untuk 

menarik masyarakat dan mendatangi open table tersebut. 

4. Yang terakhir yaitu Telkom  melakukan door to door ke rum ah – rum ah 

para warga yang di daerah rum ah m ereka telah terpasang jaringan fiber 

optik. Hal tersebut dilakukan untuk  m emberitahukan sekaligus dengan 

adanya kabar tersebut mem buat para warga berm inat untuk berlangganan 

produk Indihome. 

4.1.2 Efektivitas Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu secara Pribadi 

yang Dilakukan PT Telkom pada Produk Indihome 

Dari pem asaran langsung yang dilakukan oleh PT Telekom unikasi 

Indonesia, sebagai berikut : 

1. Surat pemberitahuan migrasi ke fiber optik sekaligus bertujuan untuk up-

selling cukup efektif dilakukan karena  banyak pelanggan m enerima 

penawaran yang diberikan oleh Telkom Indonesia. 

2. Telepon yang bertujuan untuk f ollow up peserta yang d ilakukan tersebut 

cukup efektif karena dengan begitu memudahkan untuk mengetahui tindak 

lanjut yang akan dilakukan oleh Telkom. 

Dari penjualan personal yang d ilakukan oleh PT Telekom unikasi 

Indonesia, sebagai berikut : 

1. Pemasaran produk Indihom e m elalui customer service cukup efektif 

karena tanggapan dan saran yang diberikan oleh customer service kepada 

pelanggan dapat diterima dengan baik oleh pelanggan. 

2. Presentasi produk yang dilakukan di bebe rapa acara sangat efektif, karena 

banyaknya peserta yang berm inat langsung menanyakan kepada pem ateri 

presentasi tersebut atau menghubungi contact person yang biasanya sudah 

dicantumkan dalam slide presentasi tersebut. 

3. Open table yang dilakukan juga cukup ef ektif karena terjun langsung 

mendekati m asyarakat sehingga m emudahkan m asyarakat yang ingin 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU ... IRDE MUTIARAHMA WAHIDANI



39 

 

mendapatkan informasi dan m enggunakan Indihome tidak perlu harus ke 

Plasa dan dapat langsung mendatangi sales tersebut. 

4. Door to door ke rumah – rumah para warga yang di daerah rum ah mereka 

telah terpasang jaringan fiber optik yang dilakukan dapat dikatakan tidak 

terlalu efektif namun masih perlu untuk dilakukan. 

4.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis kem ukakan selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Jatim Surabaya yaitu : 

1. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan milik Negara yang  

bergerak di bidang teknologi inform asi dan te lekomunikasi hendaknya  

dapat m elakukan usaha untuk m engembangkan brand image atau citra 

merek yang lebih baik. Karena pada saat  ini di m asa tra nsisi dar i k abel 

tembaga ke fiber optik banyak se kali tanggapan yang kurang baik 

mengenai produk Indihom e dari T elkom. Banyak yang m erasa kurang 

puas terhadap pelayanan, inform asi m engenai produk yang diberikan 

kurang jelas, harga yang diberikan tidak sesuai, dan lainnya. Dengan 

pengembangan brand image atau citra m erek yang lebih baik, m aka akan 

membuat nilai dari produk Indihom e sendiri serta layanan Telkom  juga 

akan m enjadi lebih baik. Hal terse but dapat m embuat kem balinya rasa  

percaya dan m enghilangkan keraguan dari m asyarakat kepada Telkom 

serta produknya.  

2. Sebaiknya PT Telekomunikasi Indone sia dapat m emperbaiki siste m 

layanan, terutam a sistem layanan yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan dan yang m enjadi tujuan pertam a pelanggan saat akan 

melakukan pengaduan  keluhan. 

3. PT Telekomunikasi Indonesia perlu lebih sering m engadakan kegiatan 

promosi dan event untuk m elakukan pendekatan kepada masyarakat agar 

kesadaran  masyarakat terhadap produk Indihome semakin meningkat. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU ... IRDE MUTIARAHMA WAHIDANI



40 

 

4. PT Telekomunikasi Indonesia sebaga i perusahaan BUMN sebaiknya 

konsisten dengan janji yang sudah di berikan dan dikatakan kepada  

pelanggan. Karena dengan begitu, pelanggan akan m erasa bahwa Telkom  

dapat membuktikan apa yang sudah dijanjikan dan pelanggan akan lebih 

mempercayai produk serta pelaya nan yang diberikan oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia.   
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