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Abstract 

Marketing communication is not only focused on marketing a product, but 

companies must be able to design an integrated marketing communication 

strategy that is in accordance with current modern conditions. In this study aims 

to determine the forms of integrated marketing communication strategies on 

IndiHome digital services carried out by PT Telkom Witel Solo in increasing the 

number of customers in the city of Solo. Starting from the process of analyzing the 

market by determining segmentation, targeting and positioning, the message to be 

conveyed to customers, to determine the selection of promotional media used. 

 This research was conducted at PT Telkom Witel Solo with a descriptive 

qualitative research method. This method aims to describe certain social 

circumstances or phenomena. Data collection techniques used were in-depth 

interviews, observation and study of documents. Withdrawal of respondents is 

based on the method of purposive sampling technique. As for data analysis, 

researchers used Miles and Huberman's interaction analysis with the stages of 

data reduction, data presentation, drawing conclusions. Then to test the validity 

of the data, researchers used source triangulation. 

 PT Telkom Witel Solo implements five marketing communication tools, 

namely advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, and 

public relations, but in the implementation of an integrated marketing 

communication strategy, there is a dominance of personal selling used. 

Keywords: Digital Service, Marketing Communications, Integrated Marketing 

Communication (IMC) 
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Pendahuluan 

Layanan digital seperti internet kabel (WiFi) dan TV Kabel merupakan 

kebutuhan manusia akan penggunaan internet tanpa batas dan sebagai sarana 

hiburan yang menjadi kebutuhan pokok. Di era kemajuan teknologi yang sangat 

pesat koneksi penggunaan akses internet dalam waktu yang lama yang tentu 

membutuhkan paket data internet yang besar mendorong masyarakat untuk 

menggunakan layanan pasang WiFi untuk akses internet tanpa batas atau 

unlimited acces. Begitu pula dengan kebutuhan manusia dalam mendapatkan 

hiburan melalui media TV yang juga menjadi sumber informasi yang mempunyai 

peranan penting. Perkembangan teknologi TV ini juga mendorong manusia untuk 

menonton lebih banyak channel TV nasional maupun internasional. Maraknya 

penggunaan internet tanpa batas yang dapat mengakses berbagai aplikasi yang 

menggunakan internet menjadikan muncul para penyedia internet atau internet 

service provider (ISP) yang berlomba-lomba menawarkan berbagai promosi 

untuk konsumen. Persaingan bisnis yang ketat, produsen penyedia internet 

menawarkan produk-produk mereka dengan kelebihan masing-masing kepada 

konsumen. Para produsen penyedia internet ini berupaya menarik konsumen agar 

memperoleh market share sebanyak-banyaknya untuk dapat menjadi penguasa 

pasar diantara penyedia  layanan internet kabel lainnya. 

Dalam persaingan bisnis, promosi memegang peranan yang penting bagi 

sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Di 

Kota Solo, PT Telkom menjadi pionner penyedia layanan digital internet sejak 

2004. Pada awalnya, PT Telkom hanya menyediakan layanan digital untuk 

telepon rumah dan akses internet. Namun, seiring dengan perkembangan produk 

layanan digital dan kebutuhan konsumen yang meningkat maka kemunculan 

IndiHome menjadi solusi bagi kebutuhan layanan digital dengan produk premium 

mereka.  

Dalam hal ini, PT Telkom Witel Solo memiliki keunggulan dengan jaringan 

yang tersebar di seluruh daerah di Kota Solo. Saat ini, PT Telkom Witel Solo 

menjadi market leader layanan digital di Kota Solo dengan jumlah pelanggan 

pada tahun 2019 sejumlah 113,962 ribu pelanggan. Dengan kelebihan tersebut, 
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PT Telkom Witel Solo mampu bersaing dengan kompetitor layanan digital 

lainnya yang ada di Kota Solo.  

Melihat dari strategi komunikasi pemasaran yang telah dilakukan untuk 

memasarkan produk IndiHome di Kota Solo dapat dilihat dari iklan, promosi 

penjualan, personal selling, pemasaran langsung dan Hubungan Masyarakat yang 

terintegrasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemasaran IndiHome sebagai 

peyedia layanan digital menarik untuk diteliti, karena mampu sebagai market 

leader layanan digital di Kota Solo.  

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana bentuk-bentuk strategi komunikasi pemasaran terpadu pada layanan 

digital IndiHome yang dilakukan PT Telkom Witel Solo? 

 

Kajian Teori 

1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran memegang peranan penting bagi pemasar. Tanpa 

komunikasi, konsemen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 

mengetahui keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran merupakan 

usaha unuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar. Konsep yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi (Sutisna, 2002:267-268).  

Philip Kotler (2000:189) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

serangkaian variabel pemasaran terkendali yang dipakai oleh perusahaan untuk 

menghasikan tanggapan yang dikendalikan perusahaan, dari pasar sasarannya, 

bauran pemasaran terdiri atas hal yang bisa dilakukan perusahaan unuk 

mempengaruhi permintaan produknya yang dikenal dengan “4P”, yaitu 

product, price, place, dan promotion”.  

Menurut Tjiptono (2015: 219) ada tiga unsur pokok dalam struktur proses 

komunikasi pemasaran:  

1. Pelaku komunikasi, terdiri atas pengirim (sender), atau komunikator yang 
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Menyampaikan pesan dan penerima (receiver) atau komunikan pesan. 

Dalam konteks ini, komunikannya adalah produsen/ perusahaan, sedangkan 

komunikatornya adalah khalayak, seperti pasar pribadi, pasar organisasi, 

maupun masyarakat umum (yang berperan sebagai inititor, influencer, 

decider, purchaser, dan user). 

2. Material komunikasi, ada beberapa material komunikasi pemasaran yang 

penting, yaitu :  

a. Gagasan, yaitu materi pokok yang hendak disampaikan pengirim.  

b. Pesan (message), yakni himpunan berbagai simbol (oral, verbal, atau 

nonverbal) dari suatu gagasan. Pesan hanya dapat dikomunikasikan 

melalui suatu media.  

c.  Media, yaitu pembawa (transporter) pesan komunikasi. Pilihan media 

komunikasi pemasaran bisa bersifat personal maupun non-personal.  

d. Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh 

penerima.  

e. Feed-back, yaitu pesan umpak balik dari sebagian atau keseluruhan 

respon yang dikirim kembali oleh penerima.  

f. Gangguan (noise), yaitu segala sesuatu yang dapat 

menghambat kelancaran proses komunikasi.  

3. Proses komunikasi, proses penyampaian pesan (dari pengirim kepada 

penerima) maupun pengiriman kembali respon (dari penerima kepada 

pengirim) akan memerlukan dua kegiatan yaitu encoding (fungsi mengirim) 

dan decoding (fungsi menerima). Encoding adalah proses merancang atau 

mengubah gagasan secara simbolik menjadi suatu pesan untuk disampaikan 

kepada penerima. Sementara decoding adalah proses menguraikan atau 

mengartikan simbol sehingga pesan yang diterima dapat dipahami. 

 

2. Strategi Komunikasi Pemasaran 

Menurut Dr. Neni Yulianita (2005) Peran komunikasi pemasarakn dari 

tahun ke tahun dirasakan semakin penting dan memerlukan pemikiran ekstra, 

terutama dalam rangka untuk memperkenalkan, menginformasikan, 
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menawarkan, mempengaruhi dan mempertahankan tingkah laku pembeli dari 

konsumen dan pelanggan potensial suatu perusahaan. 

 Menurut Kotler dan Armstrong (dalam Tjiptono, 2015: 399) Total bauran 

promosi (promotion mix) sebuah perusahaan juga disebut bauran komunikasi 

pemasaran (marketing communication mix) terdiri dari campuran spesifik 

periklanan, public relations, personal selling, promosi penjualan, dan alat-alat 

direct marketing yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai 

pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ada 

lima alat promosi utama didefinisikan sebagai berikut : 

1. Periklanan (Advertising) 

Semua bentuk penyajian nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa 

yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. 

2. Promosi Penjualan (Sales promotion) 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan masyarakat dan Publisitas (Public Relation and Publicity) 

Berbagai program untuk mempromosikan dan membangun atau melindungi 

citra perusahaan atau produk individualnya. 

4. Penjualan secara pribadi (Personal Selling) 

Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. 

5. Pemasaran langsung (Direct Marketing) 

Penggunaan surat, telepon, faksimili, e-mail, dan alat penghubung 

nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan 

calon pelanggan. 

Menurut Smith (1996:19) Marketing Communication Mix biasanya 

terdiri atas:  

1. Penjualan (Selling)  

Merupakan saluran yang melibatkan dua orang atau lebih yang 

saling berkomunikasi secara langsung. Komunikasi dilakukan secara tatap  
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muka di hadapan khalayak, lewat telepon, media atau surat.  

2. Iklan (Advertising) 

Merupakan saluran media massa yang dilakukan melalui surat kabar, 

majalah, radio, televisi atau media lainnya. Saluran ini merupakan saluran 

komunikasi non personal, karena ditujukan untuk khalayak luas. Advertising 

bertujuan untuk menciptakan brand awareness dan membangun citra 

(images). 

3. Promosi Penjualan (Sales promotion) 

Adalah penggunaan intensif yang diberikan oleh perusahaan 

untuk membujuk konsumen membeli satu produk. 

4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Merupakan bentuk komunikasi langsung dengan khalayak 

untuk mengetahui respon konsumen. 

5. Pemberian Sponsor (Sponsorship) 

Yaitu pada satu kegiatan yang diperkirakan dapat memenuhi tujuan seperti 

meningkatkan penjualan, meningkatkan reputasi perusahaan, brand image, 

brand awareness dan lain-lain.  

6. Identitas Korporasi (Corporate Identity) 

Adalah strategi komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka 

panjang perusahaan.  

7. Kemasan (Packaging) 

Adalah kegiatan untuk mendesain dan membuat bungkus satu 

produk. Packaging juga menjadi elemen penting dalam 

Marketing Communication Mix, karena seringkali keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh pembungkusannya (desain, warna, bentuk).  

8. Point of Sale and Merchandising  

Adalah komunikasi dengan melakukan display atau store design. Selain itu 

termasuk di dalamnya adalah leaflet, stiker, poster, spanduk dan lainnya.  

9. Word of Mouth (WOM) 

Adalah komunikasi personal yang dianggap penting efektif 

dalam memberikan informasi tentang suatu produk. WOM juga efektif 
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untuk mempengaruhi seseorang karena informasi dari individu lainnya 

biasanya dianggap tidak biasa. Khalayak cenderung lebih mempercayai 

informasi produk yang mereka dengar dari kenalannya 

dibandingkan dengan informasi yang dipasang di media. Menurut Joseph D. 

Fridgen (1996:270) yang dimaksud dengan Word of Mouth adalah promosi 

yang dilakukan melalui mulut ke mulut dengan cara 

menceritakan pengalaman atau keunggulan dari produk. Promosi melalui 

mulut ke mulut yang dilakukan oleh teman atau kerabat ini kredibilitasnya 

tinggi, jadi lebih bersifat persuasive atau mempengaruhi daripada promosi 

melalui iklan. 

 

3. Integrated Marketing Communication 

 Menurut Kotler & Keller (2012:204) yang mengemukakan bahwa 

komunikasi pemasaran terpadu adalah sarana yang digunakan perusahaan 

dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk atau merek yang 

mereka jual. Dalam pengertian tertentu, komunikasi pemasaran 

menggambarkan “suara” merek dan merupakan sarana yang dapat 

digunakannya untuk membangun dialog dan membangun hubungan dengan 

konsumen. Komunikasi adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

perusahaan serta penentu suksesnya pemasaran.  

 IMC mengarah pada total strategi komunikasi pemasaran yang bertujuan 

membangun hubungan pelanggan yang kuat dengan menunjukkan bagaimana 

perusahaan dan produk yang dapat membantu pelanggan memecahkan masalah 

mereka. Berikut gambar bauran komunikasi pemasara terpadu (integrated 

marketing commuication):  
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Gambar 2.1 Integrated Marketing Communication 

(Kotler, 2000: 413) 

 

Metodologi 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitiatif dengan menggunakan deskriptif 

kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT Telkom Witel Solo yang terletak di 

Jalan Mayor Kusmanto No. 01 Solo. Data primer diperoleh langsung dari 

keterangan narasumber melalui wawancara mendalam (indepth interview). 

Sedangkan data sekunder diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. 

 Pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi non partisipan, 

dan studi dokumen. Validitas data adalah dengan teknik triangulasi data (sumber). 

Analisis data yakni menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2007: 274). Dalam model 

analisis interaktif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya. 

 

Sajian dan Analisis Data 

1. Kolaborasi Marketing Communication dan Public Relations  

Perkembangan usaha bisnis dalam suatu perusahaan yang bergerak 

dengan bidang yang sama saling bersaing ketat untuk dapat menguasai pasar. 

Maka dalam hal ini sangat diperlukan penyusunan strategi komunikasi 

pemasaran yang tepat dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut, PT Telkom Witel 

Solo menyusun strategi komunikasi pemasaran untuk memasarkan produk 

IndiHome. 
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Untuk itu, hal yang perlu dilakukan PT Telkom Witel Solo dalam 

melakukan proses penyusunan strategi komunikasi pemasaran untuk 

memasarkan produk IndiHome adalah menentukan segmentation, targetting 

dan positioning. Hal tersebut yang menjadi tujuan dalam menentukan strategi 

komunikasi pemasaran IndiHome. 

1. Segmentation 

 Dari menentukan segmentasi dalam perusahaan akan memudahkan 

untuk menentukan karakteristik pelanggan yang akan disasar oleh 

perusahaan. Dapat diketahui segmentasi IndiHome individu atau rumah 

tangga, industri baik Mikro (UKM) atau Makro (perusahaan), pemerintahan, 

dan instansi sekolah. 

2. Targetting 

Setelah PT Telkom Witel Solo menentukan segmentasi, langkah 

selanjutnya adalah menentukan target pasar. Menurut Kotler & Keller 

(2012:292), targeting diartikan sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, 

yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayanin. Dengan 

menentukan target pasar akan mendapatkan pelanggan yang jelas. Selaras 

dengan kutipan Zainal Abidin (2018) target pasar merupakan targetting 

yang berdasarkan segmen yaitu segmen konsumennya jelas, sehingga dapat 

dipilih satu atau beberapa segmen, sebagian segmen atau semua segmen 

pasar yang ada.  Adapun target pasar IndiHome adalah orang-orang 

kalangan menengah ke atas yang membutuhkan digital service seperti 

telepon rumah, internet, dan TV kabel. 

3. Positioning 

 Dalam melakukan positioning, PT Telkom Witel Solo melihat data 

survey mengenai pengguna IndiHome dengan pesaing digital service yang 

ada di Kota Solo. Oleh karena itu, PT Telkom Witel Solo menentukan 

positioning IndiHome sebagai brand premium dan market leader penyedia 

digital service dengan perolehan 40% pengguna di Kota Solo. 

 Penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan 

Marketing Communications PT Telkom Witel Solo adalah dari menyusun 
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strategi periklanan, melakukan personal selling, direct selling, promosi 

penjualan. Kolaborasi dengan Hubungan Masyarakat PT Telkom Witel Solo 

dengan adanya strategi yang dilakukan yaitu menjaga citra produk 

IndiHome dengan melakukan kerjasama dengan media-media untuk 

publisitas IndiHome. 

Dalam proses penyusunan strategi komunikasi komunikasi pemasaran 

IndiHome yang dilakukan PT Telkom Witel Solo menunjukan adanya 

keterkaitan yang penting dalam perecanaan komunikasi antara Marketing 

Communication dan Hubungan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori 

Daymon &Holloway (2008) bahwa keterkaitan antara  Hubungan 

Masyarakat dan Komunikasi Pemasaran sebagai praktik-praktik tumpang 

tindih, tapi saling melengkapi. Hubungan Masyarakat berkonsentrasi pada 

pengembangan relasi yang menguntungkan secara internal dan dalam 

konteks yang lebih luas sehingga meningkatkan kesediaan pasar, khalayak 

dan masyarakat untuk mendukung perusahaan tersebut. Hal ini 

melapangkan jalan bagi Komunikasi Pemasaran guna menjalankan promosi 

mengenai produk-produk dan jasa perusahaan. Pada giliranya, Aktivitas-

aktivitas Komunikasi Pemasaran memberi kontribusi bagi reputasi dan citra 

perusahaan, yang merupakan kunci dari agenda Hubungan Masyarakat.  

 Hubungan Masyarakat PT Telkom Witel Solo berupaya untuk 

mengintegrasikan hubungan yang baik dengan pihak internal maupun 

eksternal (pelanggan). Segala bentuk hubungan yang diintegrasikan oleh 

Hubungan Masyarakat PT Telkom Witel Solo bertujuan untuk membangun 

citra merek IndiHome agar dikenal masyarakat luas melalui kerjasama 

media dan event yang telah dilakukan.  

 Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hubungan Masyarakat PT 

Telkom Witel Solo akan memudahkan tugas Marketing Communication PT 

Telkom Witel Solo dalam melakukan promosi produk IndiHome kepada 

pelanggan. Begitupun aktivitas Marketing Communication dalam 

melakukan kegiatan promosi untuk menarik pelanggan akan membawa citra 
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positif yang berdampak bagi keberhasilan Hubungan Masyarakat PT 

Telkom Witel Solo. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan dalam strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan Marketing Communication dan 

Hubungan Mayarakat PT Telkom Witel Solo dalam memasarkan produk 

IndiHome di Kota Solo. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan 

peneliti, seluruh penyusunan strategi komuikasi pemasaran dilaksanakan 

oleh PT Telkom Witel Solo sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

diharapkan. 

2. Memadukan Marketing Communication Mix 

Dari hasil wawancara dan observasi pada pembahasan diatas, diketahui 

strategi komunikasi pemasaran IndiHome yang digunakan PT Telkom Witel 

Solo sesuai dengan teori Kotler mengenai Integrated Marketing 

Communication.  Penggunaan teori ini memang dibutuhkan dan dilakukan 

semua oleh PT Telkom Witel Solo.  

 Dalam strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan 

memiliki inti yang menjadi perhatian setiap pemasar yaitu bauran pemasaran, 

dimana bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan dan dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar. Bauran 

pemasaran juga sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 

sebuah produk dari perusahaan.  

  Menurut Kotler dan Amstrong (dalam Tjiptono, 2015: 399) Total bauran 

promosi (promotion mix) sebuah perusahaan juga disebut bauran komunikasi 

pemasaran (Marketing Communication mix) terdiri dari campuran spesifik 

periklanan, Public Relations, personal selling, promosi penjualan, dan alat-alat 

direct marketing yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai 

pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan.  

  Sedangkan menurut Smith (1996: 19) marketing commuication mix 

terdiri dari penjualan (selling), iklan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), pemasaran langsung (direct marketing), pemberian sponsor 
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(sponsorship), Identitas korporasi (corporate identity), kemasan (packaging), 

point of sale and merchandising, dan Word of Mouth (WOM). 

Dari penjabaran elemen-elemen Marketing Communication mix diatas, 

dapat diketahui alat-alat strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh 

PT Telkom Witel Solo dalam memasarkan produk IndiHome dengan 

menerapkan Integrated Marketing Communication (IMC) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Periklanan (advertising) 

Dalam memasarkan IndiHome dilihat dari segmentasi dan target pasar 

yaitu orang-orang yang membutuhkan layanan digital service seperti 

Internet, Telepon Rumah, dan TV Kabel, PT Telkom menggunakan semua 

media baik dari media cetak, media elektronik, hingga media online untuk 

mengiklankan produk IndiHome. 

PT Telkom Witel Solo telah melakukan kerjasama dengan beberapa 

media cetak dan elektronik di Kota Solo dengan berbayar maupun sistem 

barter produk IndiHome dengan iklan media tersebut. Strategi periklanan 

menggunakan media cetak dan elektronik ini terus dilakukan oleh PT 

Telkom Witel Solo berhasil menaikkan angka penjualan IndiHome, 

sehingga PT Telkom Witel Solo tetap mempertahankan menggunakan 

media cetak dan eletronik untuk beriklan produk IndiHome. 

Menurut klasifikasi Kotler & Keller (2012:203)  mengenai tujuan iklan 

yaitu menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, atau memperkuat. 

Berdasarkan tujuan iklan yang dijelaskan Kotler & Keller, iklan yang 

dilakukan PT Telkom Witel Solo menginformasikan segala jenis produk dan 

fitur IndiHome, iklan yang dilakukan PT Telkom Witel Solo bersifat 

meyakinkan pelanggan dengan menawarkan produk secara persuasif bahwa 

produk IndiHome memiliki kualitas produk unggulan fiber optik yang baik, 

serta PT Telkom Witel Solo melalui iklan yang disebarkan juga 

menyakinkan pelanggan bahwa pilihan mereka menggunakan produk 

IndiHome sudah tepat.  
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2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang 

sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang 

pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh 

konsumen atau pedagang (Kotler & Keller, 2012:266).  

PT Telkom Witel Solo menggunakan promosi penjualan sebagai strategi 

komunikasi pemasaran IndiHome berupa promo paket, diskon (potongan 

harga), cashback, hadiah dan lain sebagainya. Promosi penjualan dilakukan 

dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan agar tetap menggunakan 

produk IndiHome dan untuk menarik calon pelanggan yang lebih banyak.  

 Selaras dengan pendapat Kennnedy dan Soemanagara (2006: 32) bahwa 

sales promotion dianggap berhasil menjangkau sasaran pasar yang spesifik 

dengan menawarkan produk mereka melalui penggunaan kupon pembelian, 

sampel, dan cara lainnya pada suatu lingkup atau area yang didasarkan atas 

pemilihan sasaran pasar: 

• Aspek geografis 

• Aspek demografis 

• Aspek psikografis 

• Aspek etnisgrafis 

Berdasarkan penjelasan diatas, PT Telkom Witel Solo  telah berhasil 

melakukan promosi penjualan dengan pengguanaan alat-alat sales 

promotion serta dalam pemilihan sasaran pasar PT Telkom Witel Solo telah 

menentukan dalam segmentation, targetting dan positioning (STP). 

Secara geografis, IndiHome menjual digital service mengunakan Fiber 

Optik dengan produk unggulan triple play Telepon Rumah, Internet (Wifi), 

dan Usee TV di sudah digunakan di seluruh Indonesia. Pada segi psikografis 

segmentasi untuk individu atau rumah tangga dibagi menjadi tiga segmen 

yaitu perumahan biasa, perumahan premium (menengah ke atas), dan high 

rice building, segmen Industri UKM (mikro) ataupun makro (perusahaan), 

segmentasi korporasi atau pemerintahan, dan segmentasi instansi sekolah. 

Pada segi demografis, IndiHome menargetkan semua kalangan yang 
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membutuhkan digital service Telepon Rumah, Internet (Wifi), dan dan Usee 

TV. 

Dari pernyataan tersebut, sesuai dengan Kotler dan Armstrong (2015:76) 

bahwa promosi yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan. 

Sehingga, promosi yang digunakan PT Telkom Witel Solo sesuai dengan 

pernyataan tersebut bahwa terdapat alat-alat promosi yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk IndiHome. 

3. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal dengan menggunakan sales force merupakan strategi 

komunikasi pemasaran IndiHome yang berhasil memperoleh angka 

penjualan tertinggi dibanding dengan strategi lainnya. Menggunakan 210 

sales force yang tersebar di seluruh daerah-daerah Kota Solo memudahkan 

dalam menjangkau calon pelanggan. Dalam strategi ini, sales force 

melakukan beberapa kegiatan personal selling seperti door to door, open 

table dan word of mouth. 

 Sesuai dengan penjelasan Tjiptono (2015: 559) bahwa program personal 

selling yang menggunakan wiraniaga (sales people) dan menekankan dyadic 

communication (komunikasi timbal-balik antara dua orang atau kelompok) 

memungkinkan perancangan pesan secara lebih spesifik dan customized, 

komunikasi yang lebih personal, dan pengumpulan umpan balik secara 

langsung dari para pelanggan.  

 Tujuan PT Telkom Witel Solo mengunakan sales force sesuai dengan 

penjelasan diatas bahwa PT Telkom Witel Solo dalam memasarkan 

IndiHome dapat berkomunikasi secara personal sehingga mendapat timbal 

balik secara langsung. Sales force melakukan door to door dan open table di 

daerah-daerah yang belum terjangkau produk IndiHome untuk menarik 

pelanggan untuk menggunakan produk IndiHome. 

 Tugas sales force PT Telkom Witel Solo yang menjual produk IndiHome 

sesuai dengan penjelasan Kotler dan Armstrong (2008:183) mengenai 
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wiraniaga adalah seorang individu yang mewakili sebuah peusahaan kepada 

pelanggan dengan melakukan satu atau lebih aktivitas berikut ini yaitu 

mencari calon pelanggan, berkomunikasi, menjual, melayani, 

mengumpulkan informasi dan membangun hubungan.  

 Sales force PT Telkom Witel Solo mencari pelanggan dengan melakukan 

door to door dan melakukan open table, melakukan komunikasi secara 

langsung dan mendapat feedback dari pelanggan seperti melayani 

pertanyaan seputar produk dan fitur IndiHome maupun 

pembelian/pemasangan produk IndiHome dapat dilakukan melalui sales 

force yang berada di tempat pada saat itu. Sales force yang bertanggung 

jawab atas pelanggan yang mereka dapat sehingga mereka perlu melakukan 

follow up kepada pelanggan dan menjaga hubungan dengan baik untuk 

memberikan informasi terkait produk IndiHome. 

 Langkah-langkah yang dilakukan sales force IndiHome saat melakukan 

personal selling saat door to door sesuai dengan The Six Steps menurut 

Kotler & Keller (2012:560) yaitu: 

1. Prospecting and Qualifiying: Sales force IndiHome melakukan prospect 

sesuai dengan segmen pasar yang telah ditentukan PT Telkom Witel 

Solo. Sales force mendatangi daerah tersebut dan melakukan komunikasi 

langsung dengan pelanggan untuk mengetahui ketertarikan pelanggan 

akan produk IndiHome. 

2. Preaproach: Sales force mendatangi calon pelanggan serta melakukan 

pendekatan mengenai kebutuhan calon pelanggan mengenai produk 

IndiHome 

3. Presentation and Demonstration: Sales force IndiHome melakukan 

presentasi dengan menjelaskan harga, produk, fitur serta keunggulan 

yang ada dalam produk IndiHome dibandig produk lain. 

4. Overcoming Objections: Sales force IndiHome menjawab pertanyaan-

pertayaan serta meyakinkan calon pelanggan mengenai produk IndiHome 

selama proses pembelian. 
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5. Closing: Sales force akan mendapatkan hasil dari calon pelanggan 

apakah pembeli melakukan transaksi 

6. Folow Up and Maintenance: Sales force IndiHome masih 

bertanggungjawab hingga pemasangan IndiHome. Sales force melakukan 

follow up untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemasangan produk 

IndiHome. Selain itu, pelanggan dapat menghubungi sales force apabila 

pada suata saat pelanggan melakukan upgrade produk IndiHome. 

 Dalam memasarkan produk IndiHome, PT Telkom Witel Solo 

memanfaatkan website sebagai sarana untuk memudahkan pelanggan untuk 

membeli serta memberikan informasi mengenai produk IndiHome. Seperti 

halnya yang dijelaskan oleh Wahyudi (2018) bahwa website informasi 

dibuat untuk menginformasikan tentang seluk beluk sebuah produk. 

Diharapkan dengan website yang berisi informasi tentang produk yang 

dijual akan memberikan penjelasan pada calon konsumen agar membeli 

produk yang dijual. Hal tersebut sama dengan tujuan website yang dibuat 

IndiHome 

 Website indihomesolo.com dapat dikategorikan sebagai sales website 

karena dalam startegi komunikasi pemasaran online ini bekerja layakya 

seperti sales force. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong 

(2008) bahwa seorang individu yang mewakili sebuah perusahaan kepada 

pelanggan dengan melakukan satu atau lebih aktivitas berikut ini: mencari 

calon pelanggan, berkomunikasi, menjual, melayani, mengumpulkan 

informasi dan membangun hubungan. 

 Website indihomesolo.com menjadi sarana yang efektif untuk 

memasarkan produk IndiHome karena pelanggan hanya perlu membuka 

website untuk membeli dan mendaptakan informasi mengenai produk 

IndiHome. Website tersebut diisi dengan segala informasi mengenai produk 

dan cara membeli produk IndiHome melalui website. Selaras dengan 

Wahyudi (2018) bahwa sales website adalah bentuk terbaik dari Internet 

Marketing. 
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4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung (direct marketing) menurut Kotler dan  Armstrong 

(2008: 7), adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media iklan untuk 

berinteraksi langsung dengan konsumen, biasanya menelepon konsumen 

untuk mendapat respon langsung. Dengan layanan Customer Care yang ada 

di PT Telkom Witel Solo, strategi pemasaran langsung ini dibutuhkan untuk 

mendapatkan feedback langsung dari pelanggan IndiHome. PT Telkom 

Witel Solo dalam strategi ini melakukan beberapa tahapan untuk melayani 

penjualan tatap muka atau secara langsung dengan pelanggan yang datang 

ke Plasa Telkom Solo atau melalui directcall 147. Selain itu, melalui 

Instagram @indihomesolo untuk melakukan pemasaran langsung dengan 

menjawab pesan langsung atau direct message di Instagram yang 

ditanyakan oleh pelanggan ataupun calon pelanggan terkait produk 

IndiHome. 

  Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa PT Telkom Witel Solo 

menggunakan saluran pemasaran langsung seperti yang dijelaskan kotler 

(2008: 246) yang terdiri dari penjualan tatap muka, pemasaran direct mail, 

melalui katalog, telemarketing, media dengan tanggapan langsung, kios dan 

saluran online.   

Strategi pemasaran langsung ini dilakukan PT Telkom Witel Solo agar 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan terkait pembelian produk 

IndiHome, perpanjangan penggunaan IndiHome ataupun untuk 

mengingatkan pembayaran. Selain itu, strategi ini dilakukan karena 

merupakan cara yang cukup efektif dan mudah untuk mendapatkan 

tanggapan langsung dari pelanggan. 

Selaras dengan penjelasan Kotler dan Keller (2012: 288) bahwa dalam 

pemasaran langsung pemasar (produsen) dapat berkomunikasi langsung 

dengan pelanggan, baik satu per satu dan berbasis interaktif, pemasaran 

langsung yang dilakukan PT Telkom Witel Solo bertujuan untuk 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan senantiasa dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan IndiHome. Dalam hal ini 
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dapat dikatakan bahwa pemasaran langsung yang dilakukan PT Telkom 

Witel Solo sesuai apa yang diharapkan 

5. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan Masyarakat (Public Relation) menurut Kotler & Armstrong 

(2012: 601) adalah membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk 

memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik dan 

menangani atau mengklarifikasi isu, cerita, dan peristiwa yang dapat 

merugikan. Strategi yang dilakukan Hubungan Masyarakat PT Telkom 

Witel Solo yang disebut Asman Communication & Secretariate yaitu 

bekerjasama dengan media-media di Kota Solo merupakan strategi yang 

sangat dibutuhkan dalam strategi komunikasi pemasaran terpadu.  

 Ditinjau dari penjelasan Kotler & Armstrong (2012: 601) mengenai 

publisitas adalah stimulasi nonpersonal terhadap permintaan barang, jasa, 

ide dan sebagainya dengan berita komersial yang berarti dalam media massa 

dan tidak berbayar untuk mempromosikan dan untuk melindungi citra 

perusahaan atau produknya untuk menjaga citra positif kepada masyarakat.  

Dengan mendapatkan publisitas dari media-media di Kota Solo terkait 

produk IndiHome serta kegiatan-kegiatan PT Telkom Witel Solo yang 

membawa produk IndiHome. Melalui publisitas tersebut, PT Telkom Witel 

Solo dapat membangun citra positif dibenak masyarakat terkait produk 

IndiHome sehingga menguntungkan bagi PT Telkom Witel Solo dengan 

menjalin kerjasama tersebut sehingga meningkatkan kesadaran (awareness) 

terhadap produk digital service IndiHome dan menarik pelanggan untuk 

membeli produk IndiHome. 

Dalam strategi komunikasi pemasaran secara online IndiHome, PT 

Telkom Witel Solo menggunakan media online untuk memasarkan produk 

IndiHome. PT Telkom Witel Solo dalam penggunaan media baru sebagai 

strategi komunikasi pemasaran secara online IndiHome sesuai dengan 

empat  pengelompokkan media baru menurut McQuail (2000). Pertama, 

IndiHome menggunakan media komunikasi interpersonal seperti directcall 

147, email marketing, dan direct message melalui instagram 
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@indihomesolo. Kedua, IndiHome menggunakan media interaktif degan 

memanfaatkan jaringan internet dalam media baru yang digunakan. Ketiga, 

IndiHome memanfaatka portal online dengan membuat website 

indihomesolo.com. Keempat, IndiHome sebagai media partisipasi kolektif, 

dimana melalui media sosial dan email marketing IndiHome selalu 

memberikan informasi. Selain itu, pelanggan dapat berpartisispasi melalui 

komentar pada konten-konten yang diunggah dalam instagram 

@indihomesolo.  

Strategi komunikasi pemasaran secara online yang digunakan PT Telkom 

dari hasil wawancara dan observasi sesuai dengan teori online marketing 

Kotler dan Armstrong (2002) yaitu dengan membuat sebuah situs web, 

menempatkan iklan dan promosi online, ikut serta/berpartisipasi dalam 

jaringan sosial online, atau menggunakan e-mail. PT Telkom Witel Solo 

menggunakan semua media online tersebut dalam memasarkan indiHome di 

Kota Solo.  

Media Online instagram official IndiHome Solo merupakan strategi 

komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan PT Telkom Witel solo yang 

berhasil meningkatkan jumlah pelanggan di Kota Solo. Dalam strategi 

komunikasi pemasaran online IndiHome yang dilakukan PT Telkom Witel 

Solo dalam menggunakan jaringan media sosial official instagram 

@indihomesolo. PT Telkom Witel Solo menggunakan media sosial 

instagram @indihomesolo untuk bertukar informasi dengan pelanggan baik 

berupa gambar ataupun video beserta audio yang diunggah melalui laman 

instagram. Selain itu, pada setiap unggahan selalu memberikan teks dekripsi 

untuk memberi keterangan pada gambar. Begitupun sebaliknya, konsumen 

dapat langsung memberikan feedback pada unggahan @indihomesolo.  

Sehingga dapat dikatakan jaringan media sosial IndiHome yang digunakan 

PT Telkom Witel Solo sesuai dengan pengertian media sosial menurut 

Kotler dan Keller (2012: 348).  

 PT Telkom Witel Solo dalam strategi komunikasi pemasaran online 

IndiHome berupaya untuk memperluas pasar dan menarik millenials di Kota 
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Solo dengan menggunakan media sosial instagram. Strategi komunikasi 

pemasaran melalui media sosial Instagram @indihomesolo yang dilakukan 

PT Telkom Witel Solo dalam memasarkan IndiHome bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran kepada masyarakat luas mengenai produk 

IndiHome dengan mengunggah informasi produk IndiHome hampir setiap 

hari. 

Selaras dengan pemasaran sosial media Gunelius (dalam Santoso et. al, 

2017: A-218) yaitu bentuk pemasaran yang dipakai untuk menciptakan 

kesadaran, pengakuan, ingatan dan bahkan tindakan terhadap suatu merek, 

produk, bisnis, individu, atau kelompok baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan alat dari web sosial seperti blogging, 

microblogging, dan jejaring sosial. Oleh karena itu, instagram 

@indihomesolo bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai produk IndiHome dan untuk menarik pelanggan di 

Kota Solo agar menggunakan produk IndiHome.  

 Keberhasilan media sosial Instagram dari interaksi yang dibentuk dari 

konten-konten yang telah dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini, PT Telkom 

Witel Solo membuat konten-konten yang menarik dan mengikuti tren untuk 

diunggah di instagram @indihomesolo. Seperti yang dikatakan Nathan 

(dalam Saniya, 2015: 19) brand harus menemukan percakapan atau topik 

apa yang khalayak sedang geluti, dan brand harus menjadi bagian dari 

percakapan tersebut secara natural.  

 Penggunaan instagram @indihomesolo sesuai dengan kriteria promosi 

online Kotler dan Armstrong (2004: 74), bahwa e-promotion 

menggambarkan usaha-usaha perusahaan untuk menginformasikan, 

berkomunikasi, mempromosikan dan memasarkan produk dan jasanya 

melalui internet. Ditinjau dari penjelasan tersebut, iklan dan promosi online 

masuk dalam e-promotion yang dilakukan PT Telkom Witel Solo dengan 

menggunakan jaringan internet melalui saluran-saluran online untuk 

memasarkan produk IndiHome 
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Kesimpulan 

 Penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) PT Telkom Witel Solo dalam 

proses penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu dilakukan dengan 

kolaborasi antara Marketing Communication dan Hubungan Masyarakat. (2) PT 

Telkom Witel Solo menerapkan lima marketing communication tools yaitu 

periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, dan 

Hubungan Masyarakat tetapi dalam penerapan strategi komunikasi pemasaran 

terpadu yang dilakukan terdapat dominasi personal selling yang digunakan. (3)        

PT Telkom Witel Solo memanfaatkan media instagram dan website sebagai media 

promosi secara online dan untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan 

informasi mengenai produk IndiHome.  
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