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ABSTRAK  

 

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis startegi pemasaran produk indihome di PT.Telkom Datel 

Kalsel(Banjarmasin).Data diperoleh secara langsung Asisten Manajer Marketing dan Customer Care PT Telkom 

Datel (Banjarmasin). Dengan cara mengumpulkan data dengan metode observasi (pengamatan), dokumentasi, 

wawancara. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa 

strategi pemasaran produk indihome adalah sebagai berikut : (1) Melihat tujuan pasar kepada kalangan 

menengah keatas untuk daerah banjarmasin. (2) Produk indihome yang termasuk 3P(play internet, play useetv, 

dan play phone) ditawakan dengan paket indihome FTTH(indihome yng berakses pada jaringan fibber optical). 

(3) Harga yang ditawarkan beraneka ragam tergantung coustemer(pelanggan) memilih paket yang sesuai 

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

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

masyarakat.  
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ABSTRACT 
This research was made to analyze the strategy of product marketing at PT.Telkom Datel Kalsel (Banjarmasin). 

Data obtained directly from the Marketing and Costumer Service Assistant Manager of PT.Telkom Datel 

(Banjarmasin). By colleting data with the method of observation, observation interviews. Analysis of the data 

used is descriptive qualitative.The result showed that the marketing strategies of indihome product are as 

follows: (1) Looking at market objectives for the middle and upper classes for the Banjarmasin area. (2) 

Indihome products including 3P (playing internet, playing TV, and playing telephone) are offered with FTTH 

indihome packages (indihome wich accesses on fiber optic network). (3) Prices offered vary depending on the 

costumer (costumer) choosing a package that suits your needs. (4) For the promotion of  indihome product, 

more is done in personal selling with door to door, also the promotion of personal selling person to person by 

introducing indihome product to the public 
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PENDAHULUAN  

Pada era globalisasi sekarang ini, kita berada di generasi milenial dan era industri 4.0 yang di mana 

kebutuhan akan telekomunikasi menjadi peranan penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui 

teknologi komunikasi manusia dapat bertukar informasi atau mendapat informasi dari jarak jauh dengan waktu 

yang sangat cepat dan efisien. Sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat masa kini, masyarakat 

membutuhkan akses informasi yang beragam, mudah, cepat dan handal. Di sini merupakan peluang dan 

tantangan bagi operator layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyrakat tersebut. PT. Telkom 

Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menyediakan layanan fasilitas komunikasi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor komunikasi menyediakan layanan yang beraneka ragam 

Diperkenalkannya produk layanan indihome ini berhubungan dengan mulainya peralihan jaringan 

Telkom dari era jaringan tembaga ke era jaringan fiber optik. Akan tetapi produk indihome ini masih banyak 

tidak diketahui oleh khalayak publik apa itu indihome dan berbagai macam keunggulan serta fasilitas yang 

didapatkan dari penggunaan indihome, Oleh karena itu PT. Telkom Indomesia TBK Banjarmasin harus 

melakukan pemasaran yang efektif agar pelanggan tetap loyal terhadap produk baru PT. Telkom yaitu 

IndiHome. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis strategi pemasaran PT. 

Telkom Witel Bandung, dengan judul: “Analisis Strategi Pemasaran Produk IndiHome PT. Telkom Indonesia 

TBK Banjarmaasin. 

 

METODE  

Jenis Penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, Metode 

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bagaimana strategi pemasaran produk indihome yang diterapkan pada PT. Telkom Indonesia Tbk 

Banjarmasin ? PT. Telkom Indonesia Tbk Banjarmasin menerapkan promosi personal selling dimana 

menggunakan marketing untuk mendatangi calon pelanggan dari rumah ke rumah untuk menawarkan 

produk indihome kepada pelanggan. Personal selling yang dilakukan PT. Telkom ini tidak semata mata 

hanya menjadi sales marketing namun dapat menjadai solution selling dan consultative selling bagi 

pelanggan. 

2. Apakah strategi pemasaran produk indihome yang diterapkan pada PT. Telkom Indonesia Tbk 

Banjarmasin sudah dilakukan dengan baik dan efekitf dalam pencapaian peningkatan pengguna 

indihome ? Menurut hasil wawancara hasil permintaan pemasangan layanan indihome selalu meningkat 

ditambah dengan adanya pandemic Covid-19 yang memharuskan bekerja dengan system online.  

 

 

 

PENUTUP 
Kesimpulan penjualan/pemasaran produk Indihome di daerah Banjarmasin masih memiliki banyak 

peluang untuk meraup banyak pelanggan dimana karena jaringan yang sudah terstruktur dibandingan pesaing 

yang baru mas dan karena masih belum ketatnya persaingan di Banjarmasin dan strategi pemasaran yang 

digunakan sudah bagus tapi dapat lebih dimaksimalkan jika jangkauan jaringan FTTH dapat dibangun lebih 

luas.Saran Kurangnya sosialisasi promosi yang intensive kepada calon pelanggan mengenai produk indihome. 

Banyak masyarakat yang tidak mengeyahui apa itu indihome fiber optic. Dengan demo produk di tempat umum 

mungkin bisa dengan penyebaran brosur di daerah yng baru terpasang jaringan fiber. 
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