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Monica : Selamat sore Ibu Angelica, perkenalkan saya dari Universitas
Multimedia Nusantara dan nama saya Monica Anggraini. Saya ingin
mewawancarai ibu dan meminta waktunya sebentar untuk menanyakan
seputar Garyman Indonesia terkait dengan penelitian yang saya teliti,
kebetulan saya meneliti perusahaan tempat dimana anda bekerja.
Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya bagaimana proses pemasaran PT
Garyman Kreasi Indonesia secara umum menurut Ibu sendiri selaku praktisi
pemasaran perusahaan?

Olivia : Okay sebelumnya saja jelaskan terlebih dahulu yah, Garyman itu adalah
perusahaan merchandising. Nah untuk proses pemasaran itu sendiri kita
biasanya lebih ke direct selling dan digital juga sih karena kita juga lumayan
aktif sih di bagian digital. Jadi misalnya kalau kamu lebih ke direct selling
yah kamu lebih ke client lansung atau kita follow up client nya lansung yang
lebih eksisting kemudian kasih tau produk apa aja yang kita punya dan
inovasi produk baru dari kita gitu, kalau digital itu kita lumayan aktif di
website kita, itu semua program dan promo yang lagi ada kita atau produk
terbaru dari kita itu lansung update di website kita, nah selain itu juga kita
suka ikut pameran atau exhibition dan event event tertentu yang sesuai
dengan perusahaan kita, nah yang terakhir exhibition yang kita ikuti dan
sesuai dengan yang perusahaan mau yaitu memasarkan produk dan jasa
yang ingin kita perkenalkan berupa integrated merchandise, jadi seperti
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event yang terakhir perusahaan kita ikuti pameran di BSD yaitu untuk bisnis
expo yang berada di ICE BSD City tahun lalu.

Monica : Kemudian dalam menjalankan proses pemasaran tersebut yang ibu
jelaskan barusan, apakah Garyman ada strategi khusus dalam menjalankan
proses pemasaran tersebut?
Olivia : Ohh tentu ada, biasanya itu strategi khusus yang kita lakukan adalah
membuat list client, dan kita juga membuat list kira-kira produk apa sih yang
selama ini di pesan sama client kita. Nah kan kita punya tuh data-datanya
semua, lalu dari data yang dikumpulkan semuanya dari tim pemasaran
perusahaan yang sudah kita kumpulkan data base nya, itu kita lihat dan
rencanakan bersama, kira- kira ingin strategi seperti apa yang akan
dijalankan kedepannya jadi seperti itu.
Monica : Ow seperti itu yah, lalu biasanya ibu dan tim pemasaran perusahaan
mendapatkan data client itu darimana yah?
Olivia : Data client itu kita kumpulkan dari client-client yang memang sudah ada
dan menjadi loyal customer kita, jadi tuh dari client yang sudah ada kan
banyak tuh list nya, lalu kita kumpulkan kita lihat semuanya, kira-kira item
seperti apa yang sering dipesan oleh mereka dan kemudian kita lihat dan
tinjau lebih lanjut lagi
Monica : Kemudian dalam menjalankan setiap strategi yang dijalankan, apakah
terdapat kendala?
Olivia : Untuk kendala pasti adalah yah, namanya menjalankan suatu bisnis atau
perusahaan seperti itu.
Monica : Lalu jika ada, bagaimana sih cara anda mengatasi kendala-kendala
tersebut? Kemudian bisa diberikan contoh kendala apa yang pernah ada?

Olivia : Kalau cara mengatasinya sih lebih ke arah tergantung orangnya sih gimana
cara menyikapinya dan tergantung lagi problem apa yang sedang dihadapi,
kalau terdapat kendala dari pihak internal itu biasanya kita review ulang dan
kita lihat, apa sih yang menjadi kendala dan salahnya dimana sih, jadi
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semuanya itu tergantung dan kembali lagi kendala seperti apa yang
dihadapi, karena biasanya faktor kendala sendiri itu ada berasal dari faktor
internal maupun eksternal dengan win-win solutions.
Monica : Lalu, setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan tersendiri yah Ibu dalam
mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Nah apa saja tujuan perusahaan
dalam proses pemasaran melalui komunikasi pemasaran? Dimana
perusahaan Garyman sendiri bergerak di bidang industri kreatif.
Olivia : Yang pasti tujuan nya itu dalam proses pemasaran yah pertama- tama sih
itu uda pasti selling yah barang yang kita tawarkan ke client-client itu laku
lah yah atau customer tuh jadi tahu yah Garyman itu apa sih, nah yang kita
mau itu tujuaannya sih profit yah dibalik itu semua, kita tuh mau semua
client yang sedang membutuhkan merchandise unik dan kreatif tuh tahu
akan Garyman, biasanya client yang membutuhkan merchandise untuk
keperluan promotional gift perusahaann atau anggotanya di bidang industri
kreatif seperti kita itu tahu bahwa Garyman Indonesia itu siapa dan apa, jadi
lebih ke pesan kita itu ingin membangun awareness mereka tentang kita
begitu.
Monica : Kemudian, perusahaan seperti apa saja yang Garyman targetkan untuk
proses pemasaran berlansung?
Olivia : Untuk target perusahaan kita itu tidak ada yang spesifik sih yah, jadi kita
menargetkan semua perusahaan yang membutuhkan merchandise, jadi balik
lagi ke merchandise yang mau kearah mana nih yang mereka mau, soalnya
kita kan lebih kearah industri kreatif nih yaitu memproduksi produk produk
kreatif, kemudian dalam arti disini tuh kita bukan hanya menyediakan
merchandise saja, tetapi tugas kita disini itu untuk membatu sih client dalam
menentukan kira-kira merchandise apa sih yang cocok untuk corporate
promotional gift mereka, kira-kira gimmick seperti apa yang cocok dan
dibutuhkan mereka untuk mereka kasih dan bisa berkesan serta menarik
konsumen mereka, jadi disini tuh kita memberikan solusi sama mereka
untuk brainstorming bersama mengenai apa yang mereka butuhkan,
terkadang client yang membutuhkan merchandise untuk promotional gift
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perusahaan mereka itu sudah kehabisan ide ingin custom merchandise
seperti apa, nah disini tugas kita membantu mereka dan memberikan solusi
terbaik untuk mereka dan memahami setiap kebutuhan yang diinginkan
client secara detial, karena setiap client memiliki kebutuhan yang berbedabeda, bisa diambil contoh misalnya client A dengan client B sudah pasti
memiliki kebutuhan merchandise dan target perusahaan mereka yang
berbeda-beda sehingga produk dan jasa yang kita tawarkan otomatis
masing-masing berbeda dan harus sesuai dengan apa yang mereka
butuhkan, jadi disini juga kenapa kita sebut Garyman bergerak di bidang
industri kreatif karena perusahaan Garyman hadir bukan cuma hanya
mengandalkan sebuah barang saja tetapi juga mengandalkan setiap ide-ide
kreatif yang bersumber dari orang-orang yang ada di dalam Garyman.
Monica : Kemudian, seberapa pentingnya buat anda dalam mencari calon prospek
untuk perusahaan?
Olivia : Ohh itu penting banget karena dengan mencari banyak prospek baru itu kita
bisa jadi banyak tahu latar belakang berbagai macam perusahaan.
Monica : Terus setelah anda mendapatkan banyak calon prospek, bagaimana cara
anda untuk memilah kira-kira calon prospek mana sih yang tepat untuk
perusahaan anda?
Olivia : Cara kita memilih dari banyak calon prospek yang kita dapat itu contantnya
yah kita pelajari sih calon prospek itu dari website perusahaan mereka, atau
mungkin kita bisa cari tahu tetang perusahaan mereka lebih detail dari salah
satu karyawan yang bekerja disana , supaya kita tahu background dari klien
yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Kira-kira dia ada perusahaan yang
tepat nih untuk kita prospek, terus supaya kita bisa tahu juga nih kira-kira
produk unik apa yang bisa kita provide ke mereka kalau kita sudah tahu
banget tentang perusahaan mereka. Nah dari situ aja sih cara kita
memilahnya.
Monica : Bagaimana cara anda selaku praktisi pemasaran perusahaan, saat
mengatasi berbagai kendala yang ada dengan calon prospek pada saat
sedang proses pendekatan?
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Olivia : Yah dengan cara menggunakan pendekatan positif, menggali keberatan
yang tidak nampak terlihat, meminta pelanggan untuk mengutarakan
keberatannya, menggunakan keberatan sebagai peluang untuk memberikan
informasi lebih banyak dan mengubah keberatan menjadi alasan untuk
membeli.
Monica : Lalu jika dilihat dari target pasar Garyman sendiri, fokus di perusahaan
wilayah mana saja yang Garyman cakup? Apakah komunikasi pemasaran
khusus menargetkan perusahan di wilayah sekitar Jakarta saja atau wilayah
pulau Jawa saja atau seluruh Indonesia?
Olivia : Sebenarnya fokus wilayah yang kita target kan untuk komunikasi
pemasaran perusahaan kita tidak terbatas yah, kedepannya bahkan itu kita
ingin mengadakan kerjasama bersama perusahaan luar negeri sih (ekspor),
hanya saja untuk saat ini kita di wilayah Jakarta sih namun lebih fokus ke
wilayah Jakarta sih karena kebetulan cabang perusahaan kita hanya ada di
wilayah Jakarta saja jadi kita lebih fokus melayani disekitar, tapi tidak
menutup kemungkinan juga sih untuk client yang berada di luar kota, jika
dia ingin bekerjasama dengan kita itu tidak menutup kemungkinan akan kita
bantu, barang tersebut kita kirim ke luar kota sesuai permintaan sih client
begitu, kemarin bahkan ada client dari luar negeri yaitu dari Singapura.
Monica : Lalu, apakah Garyman memiliki kategori kelas target pasar berdasarkan
social economy status ga sih? Dimana sepengetahuan saya,

bahwa

perusahaan Garyman itu memiliki client-client dari perusahaan yang
namanya sudah tidak asing lagi dikalangan umum ?
Olivia : Hmm… Untuk itu sih tidak ada yah, kita itu balik lagi sih kepada
kemampuan client, dia mempunyai budget

berapa untuk merchandise

kebutuhan mereka, jadi barang yang akan kami tawarkan kepada client
biasanya itu sesuai dengan budget yang mereka request diawal, tapi
biasanya sih merchandise yang kita pasarkan itu semuanya lumayan
premium quality sih yah, jadinya untuk segi harga yang kami pasarkan
biasanya sesuai kualitas dari barang itu sendiri.
Monica : Baik bu, jadi dari yang ibu sudah jelaskan sebelumnya, saya ingin
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bertanya mengenai target perusahaan kembali, namun yang ingin saya
tanyakan ini mengenai target profit dari pemasaran yang ditargetkan
Garyman setiap tahunnya itu berapa yah? Karena sudah pasti setiap
perusahaan memiliki target profit dong yang setiap tahunnya.

Olivia : Hmm sebenarnya kita ada target sih yah, sudah pasti ada yah… Hmm target
kita sebagai praktisi pemasar yah, ini apakah harus disebutkan nominal
angka nih berapa target profitnya?
Monica : Hmm saya sih terserah ibu ingin memberitahukannya kepada saya atau
tidak, tapi jika ibu bersedia bisa disebutkan di interview ini, namun untuk di
transkrip nanti akan saya tidak lampiran di transkrip, jadi hanya di record
nya saja.
Olivia : Okay baik, jadi target profit yang ditentukan perusahaan per tahun nya itu
sekitar puluhan miliyar per tahunnya, nanti akan saya beri tahu nominalnya
berapa diluar record , namun untuk mencapai profit tersebut saya tidak
melakukannya sendiri, tapi saya lakukan dan capai profit itu bersama rekanrekan saya satu tim pemasaran perusahaan.
Monica : Lalu, apakah target profit yang ditargetkan Garyman kepada tim
pemasaran itu tercapai setiap tahunnya?
Olivia : Hmm… Jadi kadang itu ada tahun dimana target profit tersebut terpenuhi
dan ada juga yang tidak terpenuhi yah, karena disini saya sudah bekerja
lebih dari satu tahun yah, jadi saya tahu. Jika tidak mencapai profit yang
ditargetkan itu biasanya kita sesuaikan, kemudian kita review bersama
dengan tahun-tahun sebelumnya yang dimana profit yang ditargetkan itu
tercapai seperti itu.
Monica : Kemudian, saya ingin mengetahui nih, anda di perusahaan Garyman
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berlaku sebagai praktisi pemasaran perusahaan. Nah, bagaimana cara anda
meyakinkan calon pelanggan anda mengenai produk dan jasa yang anda
tawarkan, serta bagaimana cara anda meyakinkan mereka tentang
Garyman?
Olivia : Hmm, biasanya jika perusahaan itu sudah tau dan biasanya sudah pernah
bekerjasama dengan kita sih, pertama yah dia pasti sudah tahu kualitas serta
pelayanan kita ke mereka itu seperti apa, tetapi kalau memang belum pernah
mengetahui kita atau belum pernah bekerjasama dengan kita, itu biasanya
cara untuk meyakinkannya itu lebih ke introduction nya yah yang harus
benar-benar meyakinkan mereka, serta product knowledge nya harus
mengetahui betul agar mereka tahu Garyman itu apa sih dan tugas kita
sebagai marketing nih harus tahu Garyman itu apa dan jelaskan kepada
client secara detail dan jelas apa aja sih, karena Garyman sendiri kan
bergerak di dunia kreatif yaitu di bidang integrated merchandise, dimana
produk dan jasa yang dihasilkan Garyman itu berupa merchandise yang
berkualitas, kreatif, dan unik dengan pelayanan yang terbaik dari kami.
Monica : Kemudian saya ingin bertanya sedikit menurut pandangan anda mengenai
praktisi marketing, menurut anda selaku supervisor marketing bagaimana
seorang praktisi marketing yang baik dan benar dalam menjalankan
tugasnya dalam menghadapi calon prospek perusahaan?
Olivia : Hmm … Kalo menurut saya sih, seorang praktisi marketing itu yah harus
mempunyai

skill

komunikasi

yang mempuni

supaya

pada

saat

berkomunikasi dengan sih calon prospek mereka bisa yakin sama kita dan
tidak ragu dengan untuk menjalin kerjasama dengan Garyman. Selain itu,
berpenampilan rapih saat pertama kali bertemu dengan calon prospek kita
supaya menimbulkan first impression yang baik juga sangat diperlukan tuh.
Dan harus mempunyai product knowledge nya harus tinggi supaya
mengetahui betul agar mereka tahu Garyman itu apa sih dan tugas kita
sebagai marketing nih harus tahu Garyman itu apa dan jelaskan kepada
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client secara detail dan jelas sehingga tercipta dibenak mereka kalau kita tuh
benar-benar sangat prepare sebelum bertemu dengan mereka.
Monica : Lalu setiap pemasaran sudah pasti ada proses atau aktivitas komunikasi
pemasaran yah ibu Oliv, nah di perusahaan Garyman sendiri, aktivitas
komunikasi pemasaran apa saja yang digunakan dan dijalankan oleh
Garyman? Seperti tadi diawal salah satu dan beberapanya ibu ada
menjelaskan Garyman ada mengikuti exhibition, sponsorship, event
marketing dan sebagainya.
Olivia : Hmm…. Biasanya kegiatan komunikasi pemasaran kita sih ke direct yaitu
direct marketing yah, setelah itu biasanya itu kita lansung ke target
perusahaan yang kita tujuh yah seperti follow up mereka by e-mail, personal
selling dengan cara buat janji dengan mereka dan mengadakan meeting
dengan mereka dan semacamnya; lalu ada biasanya itu kita dari website yah
dan kebetulan kita juga lumayan aktif di website karena kita memang juga
ada tim yang menangani website tersebut, nah biasanya dari website itu
mereka telepon gitu ke perusahaan kita, lalu melalui media sosial yaitu
instagram, facebook,dll ; kemudian seperti mengikuti special event seperti
exhibition bisnis, event marketing, expo, sponsorship, atau dimana loyal
customer kita mengadakan sebuah event kemudian kita ikut berpartisipasi
juga di event tersebut (client existing), atau memang event-event yang
kiranya memang cocok dan sesuai dengan perusahaan Garyman gitu.
Monica : Nah dari aktivitas komunikasi pemasaran yang dijalankan Garyman
seperti yang ibu jelaskan barusan, kira-kira komunikasi pemasaran mana
saja yang lebih sering ibu gunakan atau yang digunakan praktisi pemasaran
Garyman?
Olivia : Hmm… Yang sering digunakan oleh Garyman sih untuk sekarang ini lebih
kearah digital marketing yah, seperti melaui instagram, website, dan media
sosial gitu sih dan itu lebih jalan sih untuk saat ini dan terbukti, karena
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memang lumayan banyak customer-customer yang datang dalam arti tahu
Garyman itu yah dari website kita, nah itu juga saya bingung tuh gimana dia
tahu kita, apa entah dia memang cari search di google apa yang mereka cari
seperti merchandise perusahaan atau hadiah perusahaan sehingga muncul
perusahaan kita Garyman dan mereka mengetahui kita dari website kita
begitu dan mungkin juga nama kita di google jika di search muncul di batch
bagian yang rada atas atau batch satu sehingga mereka tahu, mungkin kamu
juga boleh check sendiri di google gitu, tapi tanpa tulis nama perusahaan
kita Garyman gitu yah, dicobanya klik souvenir perusahaan, merchandise
perusahaan, atau gimmick perusahaan dan sebagainya coba di check sendiri.
Nah dari hal ini juga bia jadi pr nih untuk Garyman sendiri, khusunya tim
pemasaran kita dan tim designer kita untuk bagusin website kita supaya
makin membuat setiap orang yang berkunjung ke website kita tuh bisa
tertarik dan makin banyak lagi orang yang tertarik dengan Garyman, baik
dari segi content, materi, visualisasi, dan semacamnya seperti itu. Kemudian
kan setelah itu, jika mereka tertarik dengan kita, mereka biasanya kan bisa
lansung telepon atau e-mail tuh ke Garyman yang mereka dapat dari website
kita. Nah dari situ baru setelah mereka telepon dan sebagainya baru saya
dan tim pemasaran lainnya biasanya menangani client tersebut sampai ke
proses dari direct selling ke personal selling untuk meeting dengan client,
lalu follow up client dan sebagainya. Jadi menurut saya yang paling penting
dalam komunikasi pemasaran itu adalah digital yah karena aktivitas yang
dilakukan di digital akan menciptakan terjadinya komunikasi pemasaran
yang lainnya begitu.
Monica : Lalu setelah aktivitas komunikasi pemasaran yang anda jelaskan tadi
sebelumnya, bagaimana cara anda membangun awareness pelanggan
dengan Garyman selama ini?
Olivia : Hmm… balik lagi sih jawabannya ke digital tadi lebih ke memperhatikan
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content setiap bulan nya baik di website maupun di instagram dengan setiap
bulannya kita menentukan tema-tema tertentu untuk menciptakan
awareness kita kepada setiap orang yang visit ke website ataupun instagram
kita gitu, kemudian selain di luar digital itu yang paling penting kita
menjalin dan membangun hubungan yang baik sih sama client-client gitu.
Biasanya tuh misalnya kalau kita terus-menerus membangun dan menjalin
hubungan yang baik ke client A, nah itu tuh biasanya dia bakalan bisa repeat
to order tuh setiap bulannya ke kita, nah bahkan bisa juga mereka tuh
mereferensikan perusahaan kita ke teman mereka yang mungkin bekerja di
perusahaan mana dan yang kebutulan mempunyai kebutuhan yang serupa
seperti mereka atau sebagainya seperti itu.
Monica : Owh jadi seperti kegiatan worth of mouth begitu yah bu ke teman-teman
mereka antar perusahaan?
Olivia : Oh ia betul sekali WOM.
Monica : Kemudian saya ingin bertanya lagi, berdasarkan tadi yang ibu ada jelaskan
sebelumnya. Garyman mengikuti berbagai events. Nah, biasanya jika
Garyman mengikuti event, bagaimana sih cara anda sebagai bagian dari
Garyman untuk meningkatkan awareness Garyman pada saat event
berlansung?
Olivia : Hmm jadi sama lah yah, seperti kamu untuk pertama kalinmya ketemu
orang begitu, biasanya untuk pertama kali pastinya yang akan kamu lihat
adalah fisik begitu yah, jadi penampilan fisik kita sangat perhatikan yah
pada saat event berlansung. Lalu kita membangun booth di event tuh akan
kami buat semenarik mungkin supaya mereka tuh tertarik untuk berkunjung
ke booth kita begitu, terus kita juga ada pajang beberapa produk-produk
unik dan bernilai tinggi yang pernah kita buat dan sudah dibeli client untuk
menciptakan daya tarik penasaran bagi pengunjung yang datang ke event,
kemudian dari kami sendiri entah marketing Garyman maupun sales
promotion yang kami adakan di event harus tahu betul tentang Garyman
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yaitu balik lagi ke product knowledge nya dan tidak lupa memperhatikan
cara kita berbicara komunikasi kepada mereka gimana caranya buat mereka
tuh nyaman gituloh saat berkomunikasi sama kita begitu.
Monica : Lalu, saya ingin bertanya seputar events yang sudah Garyman ikuti, dari
beberapa event yang ibu sebutkan tadi, saya menarik kepada event Expo
yang ada ibu sebutkan sebelumnya. Apa nama dari event tersebut? Dan
berdasarkan dengan alasan apa Garyman memilih untuk berpartisipasi di
dalam event tersebut ?
Olivia : Okay, jadi itu adalah Expo Business to Business yah namanya Trade Expo
Indonesia 2018. Tentu saja ada alasannya, karena sekarang tuh kita
mempunyai tujuan untuk memperluas pasar kita sampai meraba bidang
ekspor ke negara lain. Jadi, setelah di research dan di cari-cari apa sih event
yang cocok untuk kita ikutan pameran gitu. Nah kebetulan banget ada event
Business ini sih Trade Expo, dimana yang saya tahu event ini tuh suatu
wadah atau sarana pembuka jalan lah yah buat kita untuk Garyman bisa
ekspor produk yang perusahaan kita hasilkan karena produk yang kita
hasilkan itu termasuk hasil kriya yang unik dan bernilai begitu. Lalu setelah
kita review lebih dalam lagi, orang-orang yang datang ke event tersebut
adalah orang-orang yang berasal dari luar negeri dan kebetulan tahun
kemarin itu banyak lebih buka ke orang-orang yang berasal dari Timur
Tengah sih. Maka dari itu, kemarin pada saat Garyman ikut berpartisipasi
di dalam event tersebut tuh kita lebih banyak memasarkan produk yang
berasal dari produk kriya, seperti buatan kerajinan tangan, kayu-kayu,
pokok nya yang Indonesia banget deh karena kan event TEI ini juga atas
naungan Bekraf juga kan, jadinya sudah pasti kita akan menampilkan
produk kriya versi andalan kita yang kreatif, unik, dan tentunya bernilai
tinggi di event bertaraf internasional ini begitu.
Monica: Atas dasar tujuan apa Garyman ingin berpartisipasi di dalam event TEI
tahun 2018 kemarin?

Implementasi personal selling..., Monica Anggraini, FIKOM UMN, 2019

Olivia : Tujuannya itu pertama, memang Garyman ingin meraba kanca
internasional yaitu ekspor kan siapa tahu event ini adalah pembuka jalan
dari tujuan perusahaan, lalu yang kedua itu kita berharap dengan mengikuti
event ini kita bisa mendapatkan pelanggan baru nih karena setau saya orangorang yang datang ke event itu tuh semuanya memang orang-orang yang
diundang secara khusus atau potential buyers gitu dan untuk public
pengunjungnya itu dibuka pada hari dan jam-jam tertentu gitu. Jadi, di event
itu tuh ga sembarangan setiap orang bisa datang dan rata-rata disana tuh
yang buka booth atau pameran disana tuh mereka ga fokus jualan disitu
secara fisik tapi kita tuh lebih ke perkenalan perusahaan kita kepada para
pengunjung seperti itu, kecuali makanan minuman dan sejenisnya begitu.
Kemudian yah, selain kita bisa dapat potensial buyer dari pengunjung, kita
juga bisa dapat potensial buyer dari perusahaan-perusahaan yang ikut
berpartisipasi juga di dalam event tersebut karena perusahaan-perusahaan
yang ikut berpartisipasi di dalam event TEI juga namanya sudah tidak asing
lagi di telinga, sehingga kita juga bisa gitu datang ke booth-booth mereka
juga berkunjung sekaligus menawarkan kerjasama dengan perusahaan kita
seperti itu.
Monica : Lalu terkait dengan pengunjung nih, apakah dari Garyman sendiri ada
turut mengundang secara khusus loyal customers kalian untuk datang
berkunjung ke booth Garyman di acara TEI 2018?
Olivia : Untuk itu tentu ada, biasanya yang kita undang itu perusahaan yang sudah
lama menjadi loyal pelanggan kita gitu yang sering repeat order ke kita
setiap bulannya seperti itu.
Monica : Terus, atas dasar apa Garyman mengikuti sebuah event? dan kenapa event
tersebut harus diikuti oleh Garyman?
Olivia : Hmm biasa tuh atas dasar cocok atau gak nih event tersebut dengan bisnis
Garyman sesuai gak dengan tujuan perusahaan begitu, kedua tuh biasanya
itu untuk mencari ide sih ya mungkin dengan megikuti event tersebut kita
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bisa membuat portfolio kita ke client supaya client tuh yakin dan percaya
sama perusahaan Garyman begitu.
Monica : Lalu, dalam mengikuti sebuah event, apakah Garyman terdapat publikasi
tertentu begitu? Untuk orang-orang tuh aware kalau Garyman Indonesia
juga ikut berpartisipasi di acara tersebut seperti itu.
Olivia : Ohh ia tentu ada, biasanya setiap kita ikut berpartisipasi di dalam event
yang diselenggarakan oleh partner kita dan sebagainya itu biasa nya kita
juga dapat publikasi mereka yah, seperti logo perusahaan kita bisa masuk di
iklan event mereka bisa di media cetak seperti majalah, koran ; lalu di
televisi ; ataupun di sosial media mereka seperti Facebook dan Instagram
seperti itu.
Monica : Jika dari Garyman sendiri, apakah ada kegiatan publikasi juga supaya
loyal pelanggan anda dan publik bisa tahu kalau anda akan ikut
berpartisipasi di event tersebut?
Olivia : Kalau dari Garyman ada, itu kita biasanya iklan kan di sosmed seperti di
adv instagram, facebook seperti itu. Kemudian untuk para pelanggan setia
itu kita sebar invitation sih ke mereka by e-mail supaya mereka tahu kalau
kita ada mengikuti event tertentu seperti itu.
Monica : Kembali lagi saya bertanya ke event TEI 2018 tahun lalu, dari mengikuti
event tersebut, seberapa efektif bagi perusahaan mengikuti event TEI?
Olivia : Untuk efektif, hmm ada sih ya bagi perusahaan.
Monica : Kemudian profit apa yang Garyman dapatkan dari event TEI 2018?
Olivia : Untuk profit sih perusahaan kita tidak mendapatkan profit yah karena kita
tidak berjualan disana jadi tidak ada profit yah, tapi disana tuh yang kita
lihat adalah profit jangka panjang yang akan kita dapatkan disana seperti
mendapatkan new client dan potential buyers seperti itu.
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Monica : Lalu, apakah Garyman mempunyai budget khusus dalam mengikuti setiap
event?
Olivia : Untuk budget khusus sih tidak ada yah, setiap budget itu consider sih,
biasanya kita tuh memang sudah ada budget marketingnya sendiri untuk
mengikuti event begitu dan ditentukan setiap tahunnya seperti itu.
Monica : Lalu menurut anda sendiri nih selaku praktisi pemasaran perusahaan,
event manakah yang paling efektif dari beberapa event yang Garyman ikuti
di tahun 2018 kemarin dan berdampak positif bagi Garyman?
Olivia : Hmm menurut saya pribadi sih, Trade Expo okay, tetapi biasanya yah
selain kita ada ikut berpartisipasi di dalam event yang perusahaan lain buat
yah, kita juga suka ada mengadakan training untuk marketing kita seperti
mengikuti dan menghadiri event marketing di luar negeri gitu.
Monica : Apakah dalam acara TEI 2018, Garyman mempunyai target khusus di
event tersebut yang ingin dicapai?
Olivia : Ohh pasti ada, target khusus Garyman mengikuti event marketing Trade
Expo Indonesia adalah ingin orang-orang yang berkunjung di event tersebut
jadi lebih aware gitu sama Garyman yaitu dari yang awalnya gatau Garyman
itu bisa jadi tahu gitu sama Garyman setelah berkunjung ke event itu begitu,
terus tentunya ingin mendapatkan calon prospek dong yah di event itu dan
harapannya setelah event tersebut selesai kita bisa mendapatkan new client
dari event tersebut dan bisa menjadi loyal customers perusahaan kita begitu
dengan sering melakukan repeat order setiap bulannya ke Garyman seperti
itu.
Monica : Lalu, berkaitan dengan target perusahaan ini. Setiap perusahaan sudah
pasti mempunyai perencanaan awal dong yah sebelum mengikuti sebuah
event. Kemudian berkaitan dengan mendapatkan calon prospek, apakah ada
target tertentu yang Garyman tentukan? Dan berapa banyak target awal
Garyman dalam mendapatkan calon prospek di event TEI 2018 sebelum
event berlansung?
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Olivia : Tentunya untuk target pasti ada yah karena kalau tidak ada target
sebelumnya itu bagaimana cara kita untuk mempertanggungjawabkannya
ke perusahaan dalam mengikuti sebuah event tersebut, lalu kalau ditanya
berapa nya sih yah sebanyak-banyaknya yah yang kita mau.
Monica : Nah untuk target calon prospek yang ingin Garyman dapat di event
tersebut yah, jika diukur menggunakan presentase angka 1 sampai 100 %,
kira-kira target perusahaan optimists mendapatkan calon prospek di event
TEI 2018 tersebut berapa gitu?
Olivia : Hmm... optimist nya kita sih 80% yah bisa kita dapatkan calon prospek di
event tersebut, namun kan kembali lagi nih dari target yang kita optimiskan
diawal itu kan setelah dijalankan itu hasilnya bisa lebih melampaui target
dari 80% tersebut atau bahkan bisa dibawah dari target semula seperti itu.
Monica : Lalu, bagaimana cara anda untuk meyakinkan calon prospek anda selama
event TEI 2018 berlansung?
Olivia : Caranya itu adalah kita yang standby di event tersebut harus
mempersiapkan materi dan harus mempunyai kemampuan product
knowledge yang mempuni yaitu bener-bener harus di training sebelumnya
terutama mengenai perusahaan sendiri kita harus tahu betul bahwa Garyman
itu apa, produk dan jasa apa yang dipasarkan Garyman. Jadi, pada saat
ditanya seputar Garyman beserta produk dan jasa yan ditawarkan itu, kita
yang standby sudah harus meguasai semuanya sehingga orang yang
bertanya juga jadi puas gitu dengan jawaban dari kita begitu aja sih. Terus
sama penampilan juga yah harus diperhatikan juga, kita yang standby di
event tersebut harus good looking, supaya orang yang berkunjung ke booth
kita juga percaya gitu sama perusahaan kita seperti itu.
Monica : Terus setelah event selesai, bagaimana cara anda untuk membangun relasi
dengan para calon prospek yang anda dapat di event tersebut?
Olivia : Biasanya kita akan contact mereka semua itu melalui e-mail yah, tetapi ada
juga yang melalui telepon yah yang menurut kita memiliki peluang lebih
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nih sih client ini, kemudian dari situ kita bisa ajak mereka meeting supaya
lebih dekat dengan janjian sama mereka dan atur jadwal masing-masing
seperti itu, kemudian biasanya setelah meeting itu akan terjadi kegiatan
deal-deal lainnya gitu. Jadi, awalnya sudah pasti harus contact dulu melalui
email ataupun telepon, tergantung dari client nya seperti apa dan biasanya
diusahakan harus adanya meeting gitu.
Monica : Lalu, bagaimana upaya anda untuk mempengaruhi sih calon prospek
tersebut agar tertarik dengan perusahaan anda, dengan apa yang anda
tawarkan mengenai produk dan jasa yang Garyman pasarkan kepada
mereka seperti itu?
Olivia : Hmm satu yang unik yah, jadi tuh terkadang client tuh tidak tahu yang apa
yang mereka mau dan butuhkan, jadi kita itu harus lebih aktif ke mereka,
lebih banyak menawarkan ke mereka barang-barang yang kita punya secara
aktif, bahkan kalau perlu sebelum kita meeting dengan mereka kita buatkan
proposal Merchandise special dengan design untuk perusahaan mereka. Nah
dari situ aja tuh kita akan mendapatkan impresses lebih dari mereka, mereka
tuh bisa berpikir ohh perusahaan ini tuh berati sangat persiapan sekali yah.
Terus yang kedua itu, gimana komunikasi kita sih ke merekanya lebih ke
hubungan personalnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu balik lagi ke
yang pertama dan kedua setelah membuat proposal serta berkomunikasi
yang baik itulah yang bisa kita gunakan sebagai jalan utama untuk pembuka
awalan masuk ke perusahaan mereka seperti itu, walaupun awalnya ohh
mungkin ga cocok nih atau tidak suka sama kita nih karena ga cocok sama
perusahaan mereka tapi setidaknya pada saat kita bawa barangnya ke
mereka secara lansung dan mereka bisa lihat lansung, setidaknya mereka
akan comment dan bilang iihh lucu yah, barang-barang yang kamu bawa ini
unik yah, dan bagus-bagus yah barangnya seperti itu nah itu sih yang kita
tekankan dari awal bahwa Garyman itu selalu full di service kepada client
kita agar mereka tuh benar-benar merasa dihargai begitu.
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Monica : Nah dari event TEI sendiri, apakah Garyman mendapatkan calon prospek
yang sudah mencapai proses ke closing to order?
Olivia : Tentu ada, mereka berasal dari perusahaan yang namanya sudah tidak asing
lagi lah yah di telinga umum, nanti saya infokan setelah sesi interview
Monica : Lalu mereka kan perusahaan besar tuh, apakah terdapat kendala dalam
menangani dan mem follow-up mereka?
Olivia : Pastinya ada yah karena setiap client itu kan mempunyai perbedaan sifatnya
nih yah tapi semuanya kembali lagi sih ke professional yah
Monica : Terus di event TEI sendiri kan seperti yang ibu ada jelaskan sebelumnya,
ada memberikan invitations kepada beberapa loyal customers anda untuk
berkunjung ke event TEI dan berkunjung ke booth anda di event tersebut,
lalu apakah mereka menjadi lebih loyal lagi kepada Garyman dan semakin
yakin dan bisa berdampak feedback positive bagi Garyman sendiri?
Olivia : Membawa feedback postive ia karena mereka impress sama kita karena
mereka lihat kita bisa ikut berpartisipasi di event ini, lalu karena memang
mereka sudah loyal jadinya yang pasti mereka akan tetap menjadi loyal
seperti itu yah, kemudian bagi client kita yang awalnya biasa-biasa saja
sama kita namun mereka secara tidak sengaja berkunjung ke event TEI dan
berkunjung ke booth kita juga, terus mereka yang awalnya biasa saja ke kita
bisa jadi loyal customer ke kita gitu juga ada seperti itu karena event TEI
ini begitu
Monica : Baik Ibu Angelica, saya rasa sudah cukup saya bertanya banyak hal
kepada anda tentang Garyman secara mendalam mengenai pemasaran
perusahaan dan pelaksanaanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
untuk saya dan mohon maaf jika ada salah perkataan dan sebagainya
Olivia : Owkay baik, terima kasih juga …
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Monica : Selamat siang Bapak Sunardi, perkenalkan saya dari Universitas
Multimedia Nusantara dan nama saya Monica Anggraini. Saya ingin
mewawancarai bapak secara mendalam dan meminta waktunya sebentar
untuk bertanya ke bapak seputar Garyman Indonesia terkait dengan
penelitian yang saya teliti, kebetulan saya meneliti perusahaan tempat
dimana bapak bekerja. Menurut Bapak secara pribadi, bagaimana proses
pemasaran PT Garyman Kreasi Indonesia secara umum selaku praktisi
pemasaran di perusahaan?
Sunardi : Ia selamat siang Monic, ia untuk pemasaran Garyman sendiri kita masih
menggunakan sistem pemasaran jemput bola sih karena memang banyaknya
permintaan dan kita lebih banyak permintaan demand nya sih ke Garyman
dan memang permintaan dari client existing kita terus berlanjut, jadi kita
lebih memfokuskan sementara ini pada client-client yang sudah ada seperti
itu. Cuman kita tidak menutup kemungkinan terhadap peluan kepada client
yang baru mungkin bisa saja misalnya dari website, instagram, dan media
sosial lainnya ataupun dari telepon dan juga ada permintaan ke kita, nah itu
kita siap untuk melayaninya.
Monica : Apakah Garyman dalam menjalankan pemasaran yang bapak jelaskan
sebelumnya memiliki strategi khusus dalam menjalankannnya?
Sunardi : Ya beberapa strategi jitu telah kita lakukan sih yah Monic untuk
pelaksanaan pemasaran perusahaan
Monica : Apakah saja strategi yang dilakukan pak kalau boleh saya tahu?
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Sunardi : Beberapa diantaranya sih yang kita lakukan adalah direct marketing yah,
salah satunya adalah kita mem-propose design, lalu kita ada brainstorming
bareng bersama dengan client, lalu kita juga ada mengadakan janjian
bertremu untuk kunjungan kepada client dengan tujuan merefreshing
kemudian menggunakan teknik personal selling seperti itu sih lebih kearah
memberikan ide-ide baru ke client gitu
Monica : Ow seperti itu yah pak, lalu yang saya tahu tentang Garyman. Garyman
itu kan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif yah pak
, nah apa saja tujuan perusahaan dalam melancarkan kegiatan pemasaran
yang dilakukan perusahaan?
Sunardi : Yah kurang lebih sih kita mempunyai visi dan misi yah, kita selaku
praktisi pemasaran tentunya ingin menjadikan Garyman ini sebagai suatu
perusahaan yang memberikan barang atau jasa yaitu merchandise saja,
tetapi kita ingin mencoba memberikan arti dan makna sebenarnya dari
barang itu begitu, jadi kita coba develop bersama, kita coba mengartikan
suatu brand tersebut yang dimiliki client kemudian diartikan ke sebuah
barang , jadi ada artinya begitu seperti itu
Monica : Lalu berkaitan dengan kata client yang dari tadi sering disebutkan oleh
bapak, target client dari perusahaan seperti apa yang perusahaan target kan
untuk menjadi client Garyman?
Sunardi : Semenjak Garyman di bentuk pada tahun 2011 kita banyak bermain di
perusahaan rokok dan minuman keras yah dan juga banyak perusahaan
lainnya yah yang menegah keatas karena mereka termasuk perusahaan yang
kelasnya tinggi, tapi memang sebagian besar loyal pelanggan kita itu berasal
dari perusahaan-perusahaan rokok dan semacamya yah Monic seperti itu
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Monica : Lalu, dari perusahaan-perusahaan yang bapak sebutkan tadi, berapa target
Garyman setiap menjalin kerjasama dengan perusahaan seperti rokok,
minuman keras dan semacamnya? Apakah ada target tersendiri atau profit
yang diharapkan oleh Garyman? Karena setiap perusahaan pasti selalu
mempunyai target yah pak.
Sunardi : Untuk berbicara permasalahan target dan profit yah Monic, hmm kita itu
biasanya selalu mengambil profit dari perusahaan tersebut 20-30% yah per
tahunnya, namun tergantung lagi yah barangnya apa lalu seperti apa gitu
yah, tetapi kita setiap tahunnya juga memiliki target yah sudah pasti,
biasanya target kita itu dalam pemasaran setiap tahunnya di perusahaan itu
minimal 24 miliyar dan bahkan bisa lebih yah untuk omset kita seperti itu
Monica: Kemudian, menurut anda sebagai praktisi pemasaran di perusahaan ini.
Bagaimana cara anda untuk meyakinkan para pelanggan dengan produk
atau jasa yang anda tawarkan kepada mereka, supaya tertarik dengan
Garyman?
Sunardi : Ada beberapa metode cara yang memang biasanya saya lakukan sih, salah
satunya adalah kita mencoba mem- propose dan men-develop yah dimana
menawarkan mereka produk-produk yang memang diluar akal sehat kita
gitu yah, seperti produk unik, lucu, dan memang tidak pasaran lah yah yang
sesuai dengan sih perusahaan yang kita targetkan atau sih calon pembeli
seperti itu
Monica : Kemudian dalam proses komunikasi pemasaran yang anda gunakan,
kegiatan komunikasi seperti apa yang anda gunakan? Lalu kegiatam
komunikasi pemasaran seperti apa yang Garyman sudah lakukan selama
ini?
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Sunardi : Yah seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita melakukan
direct marketing, personal selling, atau turut berpartisipasi dalam sebuah
expo atau event marketing, bahkan kita juga bisa menjadi sponshor di suatu
acara yang loyal pelanggan kita adakan, dimana itu semua tujuannya adalah
untuk meningkatkan awareness Garyman di mata masyarakat, seperti siapa
sih Garyman seperti itu
Monica : Bagaimana cara bapak biasanya memperkenalkan Garyman kepada calon
prospek pada saat pendekatan supaya mereka yakin dengan perusahaan?
Sunardi : Jawabannya cukup simple sih yah, selain menceritakan profil perusahaan
secara lengkap kepada calon prospek dengan yakin dan percaya diri, kita sih
praktisi pemasaran pada saat bertemu dengan klien yah membawa materi
presentasi yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan dari
pelanggan. Materi yang dipersiapkan adalah visualisasi dalam bentuk
proposal power point, catalog, brosur kita, serta pemahaman kita mengenai
product knowledge praktisi pemasaran dan produk custom merchandise
yang sudah pernah di produksi harus tau banget tuh. Supaya kalau dia ada
bertanya tentang produk itu kita harus lebih tau begitu sih
Monica : Terus dari apa yang bapak jelaskan tadi, apakah terdapat kendala dalam
menjalankan kegiatan komunikasi pemasaran tersebut?
Sunardi : Kendala sih pasti selalu ada yah di dalam setiap kegiatan, memang itu
adalah hal umum sih yah di dalam suatu pemasaran, jadi menurut saya sih
itu sah-sah saja jika terdapat kendala
Monica : Lalu dari kendala tersebut, bagaimana cara anda mengatasi kendala
tersebut? Kemudian apa solusinya dari kendala tersebut?
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Sunardi : Untuk setiap masalah sih biasanya kita win-win solusition sih yah,
masalah sih sudah pasti banyak terjadi dan sering tapi biasanya
permasalahan tersebut lebih sering terjadi di pihak bagian divisi produksi
sih yah seperti soal timeline, produk cacat, seperti itu lah bu, biasanya kalau
kendala itu hamper tidak terkendala lah seperti itu, dan kita masih banyak
yang perlu kita gali lagi sih untuk perusahaan kami lebih baik lagi,
permasalahan itu biasanya terjadi kendala di bagian internal kami seperti itu
Monica : Kemudian , bagaimana cara anda menciptakan awareness sih calon
pelanggan melalui komunikasi pemasaran yang anda sudah lakukan?,
seperti yang sudah anda jelaskan tadi sebelumnya
Sunardi : Dengan kita menghadiri setiap acara-acara bergengsi yang sesuai dengan
target kita, kemudian mengikuti event-event yang sesuai dengan bidang
perusahaan kita seperti itu sih
Monica : Lalu seperti yang anda jelaskan sebelumnya, bahwa Garyman suka
mengikuti expo, event marketing, sponsorship dan semacamnya. Nah,
bagaimana cara anda mengukur keberhasilan sebuah event yang Garyman
ikuti, menurut anda pribadi?
Sunardi : Biasanya kita menggunakan parameter presentasi pengunjung yang hadir
itu minimal 50% itu masuk kendalam tangkapan kita atau target kita, jadi
seperti masuk kedalam calon prospek kita gitu, namun yang sangat
disayangkan tahun lalu kita coba berpartisipasi di beberapa event itu
menurut saya pribadi itu kurang signifikan berpengaruh besar bagi
perusahaan kami, jadinya untuk tahun ini kami menjadi lebih selektif lagi
dalam memilih sebuah acara yang akan kami ikuti seperti itu
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Monica : Kemudian dari yang bapak sudah jelaskan tadi, Garyman selalu ikut
berpartisipasi dalam sebuah acara nasional setiap tahunnya. Nah saya ingin
bertanya, berdasarkan apa biasanya Garyman memilih ikut berpartisipasi di
suatu event?
Sunardi : Okay, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya
kita mencoba menggali dan menelusuri lebih dalam untuk event-event yang
berbau duniawi yah, seperti event rave party seperti SHVR Ground,
INVASION, Djakarta Warehouse Project, dan semacamnya seperti itu sih
Monica : Lalu yang saya ketahui dari narasumber sebelumnya yang saya
wawancarai, Garyman pernah mengikuti event Business to Business (B2B)
yaitu Trade Expo Indonesia. Nah, menurut bapak pribadi, kenapa Garyman
memilih untuk ikut berpartisipasi dalam event tersebut? Apa alasannya
Garyman memilih untuk berpartisipasi dalam acara itu?
Sunardi : Tujuan kita sih hanya satu sih yah, yaitu ingin mencari potensi client yah
serta mendapatkan relasi-relasi baru dan kebetulan kita juga ingin
mengembangkan bisnis kita sampai ke internasional yah karena acara Trade
Expo ini pengunjungnya bukan hanya dari perusahan dalam negeri saja,
melainkan perusahaan dari lar negeri juga seperti itu, lalu kita juga sekaligus
ingin mencoba dan ingin tahu istilah kata test market lah yah, ingin tahu
bagaimana pada saat mengikuti acara tersebut, apakah ada pengaruh baik
bagi perusahaan, apakah dapat menambah calon prospek baru dari acara
tersebut yang signifikan seperti itu
Monica : Baik, kemudian apakah terdapat budget khusus dari perusahaan setiap
tahunnya untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah acara?
Sunardi : Yah itu lebih kearah atasan kita sih yah, sudah pasti setiap event sudah
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ada budget nya sendiri-sendiri yah seperti itu, itu semuanya sudah
ditentukan dan diselektif oleh atasan kita yah baik dari segi kelayakan dan
budget seperti itu
Monica : Kemudian saya ingin bertanya menurut anda sendiri mengenai pandangan
bapak tentang seorang praktisi marketing, apa yang harus dimiliki seorang
praktisi marketing secara umum?
Sunardi : Yah menurut saya pribadi sih, seorang harus mempunyai kemampuan
komunikasi yang baik, terus juga open minded, pandai bergaul, dan jago
melobi klien dengan baik, mampu meyakinkan klien tentang perusahaan
kita seperti itu.
Monica : Lalu dalam mengikuti setiap event, apakah Garyman memiliki strategistrategi khusus untuk menarik calon prospeknya agar tertarik dengan apa
yang ditawarkan?
Sunardi : Salah satu yang kita implementasikan adalah pada saat mengikuti setiap
event maupun bertemu dengan para calon prospek di luar event yang paling
utama adalah dengan kita itu harus menyambut mereka dengan jabatan
tangan dan senyuman hangat, berpakaian rapih, lebih stay cool, agar
terkesan dapat merepresentatif perusahaan kepada calon prospek seperti itu,
kemudian mencoba untuk menjalin kedekatan dengan calon prospek istilah
katanya melakukan pendekatan menggunakan personal selling yang ramah,
baik, sopan, dan kepandaian dalam berbicara, karena kita sendiri di
Garyman sebenarnya bukan hanya bertugas sebagai sales saja, tetapi bisa
dibilang kita juga bisa disebut sebagai konsultan seperti itu karena kita juga
di Garyman selain menjual produk kita juga menjual ide seperti itu
Monica : Lalu mengenai event Trade Expo Indonesia sendiri. Menurut anda, apakah
event Trade Expo Indonesia sangat relevan untuk Garyman berpartisipasi di
dalamnya?
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Sunardi : Sangat relevan yah, karena event Trade Expo ini jangkauannya luas sih
yah jadi menurut saya sangat relevan. Dari event tersebut pun kita jadi
banyak belajar yah dan mendapatkan banyak hal positif dari event tersebut.
Monica : Kemudian, dari ikut berpartisipasi dalam TEI 2018. Apakah Garyman
mendapatkan feedback positive dari event tersebut?
Sunardi : Ia, dari event TEI tahun lalu, kita mendapatkan feedback positive yah
seperti kita mendapatkan calon propek atau mendapatkan klien dari
perusahaan-perusahaan kuncian yah seperti BUMN, Kemendang, ANTAM,
seperti itu. Kemudian hal positif nya lagi yah, kita bisa melayani mereka itu
menurut saya itu adalah sebuah terobosan baru dengan bisa bekerjasama
dengan perusahaan milik Negara seperti itu
Monica : Lalu kembali lagi nih ke strategi komunikasi pemasaran yang sebelumnya
ada bapak jelaskan, kebetulan saya tertarik melakukan penelitian
perusahaan Garyman terkait dengan kegiatan komunikasi pemasarannya
yaitu personal selling. Nah menurut bapak sendiri selaku praktisi pemasaran
perusahaan, apakah strategi personal selling di dalam perusahaan Garyman
adalah strategi utama yang diterapkan Garyman dalam meyakinkan para
calon prospek perusahaan?
Sunardi : Ia startegi personal selling adalah startegi terpenting bagi perusahaan
Garyman karena strategi itu kan merupakan bagian dari komponen dari
berbagai cabang pohon kita di dalam direct marketing gitu yah, kita anggap
startegi personal selling itu adalah strategi yang penting yaitu dengan
adanya strategi itu kita tuh harus tau bagaimana cara kita menghandle client
dengan ramah, sopan, dan berbicara yang baik dan benar lalu dipadu dengan
direct marketing yang kita lakukan seperti itu
Monica : Kemudian, saya kembali lagi nih ke pertanyaaan tentang Garyman di
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Trade Expo, apakah perusahaan ada menargetkan secara khusus calon
prospek yang harus di dapat oleh praktisi pemasaran selama acara
berlansung seperti itu? Lalu, apakah ada strategi-strategi khusus yang harus
praktisi pemasaran lakukan selama event tersebut berlansung?
Sunardi : Untuk target yang signifikan sih tidak ada yah, kita hanya melakukan yang
terbaik dari kita kepada calon prospek kita pada saat berkunjung ke booth
kita karena kami melihat potensi besar sih yang ada di dalam event ini, event
Trade Expo sendiri setahu saya dihadiri oleh tamu-tamu yang memang
diundang secara khusus oleh kementerin perdagang Negara yang berasal
dari luar negeri dengan kelas internasional, sehingga kami mempunyai
harapan nama Garyman bisa dikenal dipasar-pasar luar dan pemilik
perusahaan yang ada diluar seperti itu
Monica : Lalu dari event Trade Expo sendiri yang saya tahu, event tersebut kan
merupakan event skala business to business international . Nah apakah
Garyman mempunyai rencana untuk ekspansi pasar hingga ke luar negeri?
Sunardi : Tidak menutup kemungkinan sih yah kita akan melakukan hal seperti itu
Monica : Kemudian, dalam mengikuti event Trade Expo Indonesia 2018 tahun lalu,
apakah Garyman mempunyai kendala dalam mempersiapkan perusahaan
untuk berpartisipasi di dalam event yang kelasnya sudah besar seperti itu?
Sunardi : Untuk hal itu tentu tidak yah, kita selalu siap 100% dalam menjalankan
setiap tindakan dan dalam upaya apapun itu baik dari materi dan pemahan
kita tentang Garyman sudah pasti otomatis diluar nalar dan kepala, kita
selalu menjalankan itu dengan sepenuh hati dan selalu siap.
Monica : Lalu di dalam mengikuti event Trade Expo, apakah Garyman mempunyai
objective khusus yang ingin dicapai dari mengikuti event tersebut? Setiap
perusahaan pasti mempunyai objektifnya masing-masing dong sebelum
mengikuti setiap acara
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Sunardi : Yah kami ingin lebih mengarah kea rah menambah pengalaman kami dan
menambah calon prospek kami yang berpotensi dari event tersebut
sekaligus kami juga ingin memperluas pengetahuan orang tentang Garyman
sih, supaya orang tuh lebih tahu tentang perusahaan kami, siapa itu
Garyman, apa yang Garyman tawarkan seperti barang yang unik service
yang berkesan, dan semacamnya seperti itu
Monica : Terus biasanya kan setiap perusahaan sebelum melakukan suatu tindakan
atau mengikuti sebuah event sudah pasti terdapat perencanaan tertentu dong
dalam mengiktui event supaya tujuan utama perusahaan dapat tercapai. Nah
dalam mengikuti event Trade Expo, apakah Garyman mempunyai
perencanaan-perencaan

khusus

dalam

event

tersebut

entah

baik

perencanaan tentang strategi yang harus dijalankan lah dan sebagainya?
Sunardi : Untuk perencanaan pasti ada, tetapi tidak ada yang secara khusu atau
gimana yah, palingan hanya saja menjalankan dan menerapkan strategi yang
sudah digunakan selama ini di dalam pemasaran Garyman dengan baik dan
benar seperti itu.
Monica : Lalu menurut bapak sendiri selaku pelaku pemasaran di event tersebut,
berapa kira-kira target objective jika dilihat dengan menggunakan
presentase yang Garyman ingin capai?
Sunardi : Dari atasan saya sendiri tidak ada patokan target khusus yah dalam
mencapai objektivitas, namun dari dalam diri saya sendiri selaku individu
mempunyai target paling tidak untuk mendapatkan calom prospek setiap
harinya selama event berlansung itu minimal sekali 10 kartu nama atau 10
perusahaan yang harus saya dapat seperti itu
Monica : Kemudian, bagaimana cara anda menarik dan meyakinkan calon
prospecting anda pada saat event berlansung? Supaya mereka tuh benarbenar percaya dengan anda dan Garyman
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Sunardi : Dalam event tersebut kebetulan kita ada bawa beberapa contoh custom
merchandise yah yang sudah kita buat sesuai permintaan klien-klien kita
sebelumnya yang unik, lucu, dan beberapa kriya yang perusahaan kita
hasilkan, kemudian kita pamer kan di booth kita, jadi hal itu menjadi salah
satu cara kita untuk menarik calon prospek karena setiap calon prospek yang
berkunjung ke Garyman paling tidak bertanya mengenai kriya atau produk
yang kita hasilkan, nah dari situ kita mulai menjelaskan ke mereka bahwa
iniloh hasil buatan kami yang sudah kita buat berusahaan untuk meyakinkan
mereka. Nah dari situ baru mereka kan pasti akan memberikan kita feedback
seperti memberikan kartu nama mereka atau mereka meminta kartu nama
kita atau brosur kita, dari situ adalah titik awal kita sebagai pintu pertama
langkah awal untuk kita bisa lebih dekat dengan calon prospek potensial
kita seperti itu
Monica : Lalu dalam melakukan pendekatan kepada calon prospek selama event,
seberapa siap anda baik dalam mempersiapkan materi, mempersiapkan
startegi apa yang harus digunakan dalam menghandle calon prospek seperti
itu?
Sunardi : Tentu saja persiapan saya sangat matang yah, apalagi untuk hal-hal seperti
itu sudah diluar otak saya yah untuk menjelaskan hal itu kepada calon
prospek yaitu dengan mempresentasikan dan menampilkan portfolio
perusahaan dalam bentuk display produk (kriya) yang dihasilkan Garyman.
Terus dengan menampilkan kriya yang dihasilkan pada saat event akan
menarik calon prospek sehingga timbul pertanyaan dan rasa ingin tahu dari
calon prospek yang berkunjung begitu
Monica : Kemudian selanjutnya, dengan cara apa anda menghubungi para calon
prospek yang anda dapatkan dari event Trade Expo after event untuk
menjalankan strategi personal selling pada mereka?
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Sunardi : Kita terbagi menjadi dua, jadi untuk calon klien kita yang memang
approach sama kita, itu kita akan adakan meeting yah sama mereka, itu
diawali dengan kita menghubungi mereka by calling telepon atau dari email untuk membuat janjian bertemu dengan mereka. Namun untuk klien
yang kita lihat kurang attractive itu biasanya kita melakukan pendekatannya
melalui e-mail saja, seperti mengirimkan company profile kita terus
menawarkan mereka beberapa produk merchandise kita yang unik dan lain
hal semacamnya seperti itu
Monica : Lalu bagaimana upaya anda untuk mempengaruhi calon prospek anda
sendiri agar mereka tertarik tentang Garyman untuk bekerjasama sampai
terjadi ke process to order ?
Sunardi : Ya kita coba melakukan pendekatan sama mereka secara softselling
dengan memberikan list-list unique point of selling kepada klien untuk
biasa kita jadikan sebagai senjata, kemudian menceritakan tentang apa yang
kita punya baik dari teknologinya, mesinnya, apa yang bisa kita produksi,
kualitas produk yang dihasilkan, lalu kecepatan memproses barang, supaya
mereka bisa memilih kita sebagai partnership bisnis, bisa saja kan dengan
menawarkan strategi harga special dan semacamnya begitu
Monica : Kemudian selama event berlansung, apakah Garyman ada turut
mengundang loyal pelanggan mereka untuk hadir di event tersebut dan
berkunjung ke booth Garyman?
Sunardi : Tentu ada yah ada beberapa yah dari klien yang kita pegang, seperti Orang
Tua Group, Sampoerna, Gudang Garam, dan masi ada lagi yang lain
Monica : Kemudian pada saat Garyman mengikuti event Trade Expo Indonesia
2018, apakah Garyman ada publikasi bahwa Garyman akan ikut
berpartisipasi di event tersebut seperti itu?
Sunardi : Ada sih, palingan di sosial media yah baik sosial media yang
meyelenggarakan acara tersebut mauapun di sosial media kami sendiri
seperti itu
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Monica : Terus pada saat event Trade Expo berlansung, apakah Garyman
mengadakan promosi tersendiri untuk menarik calon prospeknya selama
event berlansung?
Sunardi : Itu sudah pasti ada yah, salah satunya adalah strategi harga yang kita
tawarkan special itu metode yang kita lakukan, sehingga mereka tertarik dan
melakukan penawaran ke kita, meskipun selama disana kita tidak berjualan
tetapi kita berusaha untuk melakukan penawaran ke mereka baik harga
maupun penawaran lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Hal itu
dilakukan supaya mereka tertarik dan memilih perusahaan kita gitu setelah
event nanti, kemudiann bisa jadi klien kita seperti itu
Monica : Lalu dari klien-klien yang anda sudah dapatkan dari event dan sudah
melakukan ke tahap process to order or purchase orde, apakah terdapat
kendala saat anda menangani mereka selaku praktisi marketing perusahaan
Sunardi : Tidak ada, semuanya lancer-lancar saja
Monica : Terus, apakah kegiatan follow up dan maintance client terus dilakukan
oleh anda selaku praktisi marketing perusahaan setelah klient sudah
melakukan proses to order atau yang sudah menjadi loyal pelanggan
perusahaan?
Sunardi : Ia benar adanya, karena itu memang adalah bagian dari kebijakan
perusahaan. Kita praktisi marketing perusahaan itu harus melakukan follow
up client at least dua minggu sekali untuk menghubungi klien baru kita
begitu entah by calling, chating by WA, or by e-mail seperti itu, sedangkan
untuk yang sudah loyal kepada kita, kita akan kurangi follow up nya karena
mereka sudah loyal kepada kita, jadi kita ga perlu terlalu sering-sering
menghungi mereka, karena yang ada mereka sudah tertanam di mind set
mereka, jika butuh merchandise unik dan beda dari yang lain mereka sudah
pasti akan cari Garyman seperti itu. Namun tetap harus di maintance yah
loyal pelanggan seperti itu
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Monica : Lalu menurut bapak, seberapa penting kegiatan follow up client bagi
bapak sendiri dan bagi perusahaan sebagai praktisi marketing yang sudah
biasa menjalankannya seperti itu?
Sunardi : Itu sih penting banget sih yah untuk me-refresh pikiran seseoraang untuk
mengingat lagi tentang perusahaan dimana saya bekerja seperti itu
Monica : Baik Bapak Sunardi, saya rasa sudah cukup saya bertanya banyak hal
kepada anda tentang Garyman secara mendalam mengenai pemasaran
perusahaan dan pelaksanaanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
untuk saya dan mohon maaf jika ada salah perkataan dan sebagainya
Sunardi : Baik Monic, sama-sama.
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Monica: Selamat sore Pak Andi Santoso selaku owner dari Garyman Indonesia,
perkenalkan nama saya Monica Anggraini dari Universitas Multimedia
Nusantara. Saya ingin meminta waktu bapak sebentar untuk saya
wawancarai untuk menanyakan seputar Garyman Indonesia terkait dengan
penelitian yang saya teliti untu, tugas akhir saya, kebetulan saya ingin
meneliti analisis personal selling PT Garyman Kreasi Indonesia dalam
mempertahankan loyalitas pelanggannya. Sebelum saya datang kesini, saya
ada sedikit mempelajari Garyman melalui website perusahaan. Yang saya
tahu tentang Garyman secara sigkat adalah perusahaan yang bergerak di
bidang integrated merchandise and POSM. Kemudian termasuk di industri
kreatif, dimana jasa dan barang yang dipasarkan Garyman sendiri adalah
hasil dari ide – ide kreatif. Pertanyaan pertama, yang saya ingin tanyakan
kepada bapak adalah bagaimana cara pemasaran PT Garyman Kreasi
Indonesia secara umum selaku perusahaan yang bergerak di industri kreatif
di Indonesia dalam menarik target pemasaran perusahaan?
Andi : Hmm, cara pemasaran kita itu lebih menggunakan dan lebih kearah digital
and online nah itu untuk channel pemasarannya. Nah tapi yang lebih
penting itu yang diutamakan dari Garyman adalah apa yang kita present
yaitu dari produknya. Kita selalu menyediakan dan memberikan solusi
produk-produk unik kepada pelanggan kita, memberikan pelayanan sebaik
mungkin karena pelanggan kita itu mencari kita untuk memberikan mereka
solusi dalam memilih produk merchandise sebagai promotional gift
perusahaan mereka, sehingga kita harus selalu menyediakan produk yang
unik yang belum ada dipasaran, terus selain produk unik yang kita tawarkan
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kita juga ada produk-produk umum yang bisa kita gunakan untuk bersaing
dengan para kompetitor kita. Nah jadi, untuk yang unik itu juga bisa kita
gunakan sebagai salah strategi perusahaan kita selain dari harga, servis, dan
kualitas yang kita punya.
Monica : Untuk kualitas, kualitas seperti apa yang bapak maksud tentang produk
Garyman?
Andi : Untuk kualitas kita ga pernah mem-provide kualitas barang yang ada di
bawah standart. Kita selalu memasarkan barang dengan kualitas selalu
diatas rata-rata yaitu menengah katas atau tinggi. Jadinya, untuk Garyman
sendiri kualitas barang itu bukan sekedar dari salah satu dari strategi kita
saja, tetapi menjadi prioritas utama dan harus selalu kita jaga. Menurut saya
sendiri, kualitas barang yang kita hasilkan itu selalu tinggi, maka kualitas
sendiri pun sudah menjadi standart perusahaan kita di mata umum.
Monica : Lalu, dimana saja target pemasaran perusahaan Garyman? Apakah
mencakup Indonesia saja atau juga mencakup luar negeri juga?
Andi : Untuk sekarang sih kita lebih fokus mencakup Indonesia terlebih dahulu yah,
terutama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, tapi kita
sudah pernah sih bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di
luar negeri. Kita sudah pernah ekspor produk kita ke Singapore dan
Malaysia. Nah untuk tahun depan nih kita mau coba ikut pameran yang akan
diselenggarakan di Jepang yaitu “Tokyo Gift Fair”. Nah biasanya itu jika
kita ikut pameran di luar itu, biasanya kita bawa resources yang ada di
Indonesia itu banyak banyak salah satunya adalah hasil kriya yang terbuat
dari kayu.
Monica : Kemudian, Siapa saja sih target pemasaran Garyman? Apakah ada target
pemasaran perusahaan-perusahaan khusus dari Garyman sendiri?
Andi : Target pasar kita semuanya adalah perusahaan, Garyman bisa besar seperti
sekarang ini karena target pemasarannya berfokus kepada perusahaanperusahaan. Kebetulan juga Garyman sendiri perusahaan yang mempunyai
konsentrasi pemasaran dengan Business to Business B2B, jadinya untuk
target pemasaran kita adalah selalu perusahaan-perusahaan besar yang ada
di Indonesian yang namanya sudah tidak asing lagi.
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Monica : Dari yang bapak ceritakan tadi, bahwa Garyman berkonsentrasi ke B2B,
apakah selain B2B Garyman mempunyai B2C dalam proses pemasaran
perusahaan?
Andi : Untuk B2C kita ada, tetapi kita tidak terlalu fokus kesana sih, kita lebih fokus
ke B2B. Jadi untuk yang B2C itu hanya sebagai sarana marketing saja pada
saat approach ke klien
Monica : Lalu dari cara pemasaran yang sudah bapak ceritakan tadi, komunikasi
pemasaran seperti apa sudah Garyman lakukan untuk menunjang proses
pemasaran perusahaan dalam mencapai target pemasaran perusahaan?
Andi : Balik lagi karena perusahaan kita berada di industri kreatif, kita tuh benerbener ga pernah nunjukin ke pelanggan kita kalau kita itu menjual dengan
cara hardselling , kita itu selalu melakukan pendekatan kepada klien itu
dengan cara softselling. Pertama kali datang kita ita itu selalu datang ke
klien dan melakukan pendekatan secara personal dengan selalu
mendengarkan permasalahan apa yang klien hadapi dan kita datang untuk
memberikan mereka solusi terbaik, kemudian untuk kedua kalinya setelah
kita mendengarkan permasalahn dari mereka, kita datang lagi ke mereka
dengan membawakan solusi untuk mereka dalam bentuk proposal, kita
datang ke mereka sebagai konsultan atas permasalahan mereka yang
bingung dalam menentukan barang promosi bagi perusahaan mereka dan
datang memberikan solusi serta ide-ide kreatif yang dituangkan kedalam
bentuk merchandise yang digunakan klien untuk corporate promotional
gift.
Monica : Terus Pak dari yang sudah bapak ceritakan tadi mengenai komuniksasi
dan cara pemasaran yang Garyman lakukan, saya ingin mengetahui
objective dari perusahaan. Sudah pasti setiap perusahaan memiliki objektif
tersendiri dalam mencapai tujuan perusahaan, nah untuk Garyman sendiri.
Apa saja objektif Garyman dalam mencapai goals perusahan gitu pak?
Andi : Mungkin untuk target-target serta goals perusahaan kita itu sesuai dengan
visi-misi perusahaan serta values dari Garyman sendiri yah dam kita selalu
mengedepankan kreatifitas, karena creativity itu adalah salah satu dari
values Garyman. Jadinya kita itu selalu datang dengan ide-ide kreatif yang
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dipresentasikan ke klien, selain itu salah satu dari values utama Garyman
sendiri adalah trendsetter.
Monica : Kemudian saya ingin bertanya menurut anda sendiri mengenai pandangan
bapak tentang seorang praktisi marketing, apa yang harus dimiliki seorang
praktisi marketing secara umum?
Andi : Menurut saya sih, seorang praktisi marketing yang harus punya
communication skill, good looking, and open minded.
Monica : Lalu dari komunikasi pemasaran yang bapak terapkan tadi di Garyman
yaitu menggunakan pendeketan kepada klien dengan softselling secara
personal atau bisa disebut dengan personal selling. Bagaimana cara bapak
menerapkan kepada praktisi pemasaran di perusahaan bapak mengenai
komunikasi pemasaran yang harus mereka lakukan pada saat menghandle
klien, dari proses pendekatan dengan mengenali karakteristik calon
prospeknya sampai mempengaruhi calon prospek ke tahap pembelian dan
sebagainya untuk menarik sih klien?
Andi : Hmm, jadi balik lagi yah ke yang sudah saya jelaskan tadi dari pertanyaan
yang pertama. Garyman selalu menerapkan kepada mereka mengenai
knowledge mereka dari apa yang Garyman present ke klien harus luas baik
dari produk dan jasa yang Garyman punya. Dari kategori produk sendiri
Garyman mempunyai dua kategori yaitu produk unik dan produk umum.
Untuk produk unik kita adalah produk yang harus mereka gunakan sebagai
cara untuk menarik klien. Produk umum yang sudah ada dipasaran itu bisa
digunakan untuk memperbesar corporate revenue. Jadi kalau ditanya
mengenai startegi apa dan komunikasi apa yang kita terapkan kepada
praktisi marketing Garyman adalah sebenernya produk unik sendiri itu
sudah menjual sih, karena kalau klien mau cari barang-barang unik yah
cuma ada di kita. Nah itu tuh juga bisa jadi salah satu pembuka jalan
pemasaran Garyman kepada klien. Selain itu, biasanya Garyman itu ada
kegiatan training session untuk praktisi marketingnya. Gunanya adalah
supaya mereka jadi lebih menguasai bidang mereka dan lebih tahu siapa sih
target yang harus mereka capai dengan mengetahui karakteristik calon
prospek sebelum memprospek supaya mereka mengetahui apa yang klien
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mau,produk atau jasa seperti apa yang harus mereka tawarkan ke klien
supaya klien tertarik sama mereka yang mewakili perusahaan.
Monica : Lalu untuk segmentasi perusahaan Garyman sendiri jika dilihat dari social
economy class nya, segmentasi perusahaan-perusahaan seperti apa yang
Garyman inginkan? Siapa saja
Andi : Kalau ditanya untuk segmentasi perusahaan yang kita inginkan jika sesuai
dengan klasifikasi SES itu sih, kita lebih condong ke kelas B keatas, tetapi
kita tidak menutup kemungkinan sama perusahaan yang kelas nya B ke
bawah juga gitu. Tapi Garyman lebih berfokus dan condong ke klasifikasi
perusahaan B keatas seperti itu. Karena kebanyakan dari produk yang kita
present itu produk-produk dengan kualitas premium jadinya kita lebih
berfokus ke perusahaan dengan klasifikasi B keatas, tetapi kita juga ada
menyediakan produk yang bisa kita provide ke perusahaan yang klasifikasi
nya B ke bawah. Karena biar gimana pun target market sih perusahaan yang
klasifikasi B ke bawah itu jumlah kuenya besar sekali istilah katanya,
meskipun kecil tapi daya beli mereka tuh tinggi, sedangkan perusahaan yang
mempunyai klasifikasi B katas itu kebalikannya. Tetapi produk yang kita
tawarkan ke perusahaan klasifikasi B ke bawah juga mempunyai kualitas
yang ada diatas standart rata-rata pada umumnya, karena balik lagi Garyman
sangat mengedepankan setiap kualitas yang dihasilkan dari Garyman. Dari
kelas itu seperti A B C kita coba chatter lagi begitu.
Monica : Kemudian mengenai dari visi misi serta values ysng Garyman punya,
apakah ada pesan atau customer insight kepada klien atau calon prospek
baru Garyman supaya mereka bisa aware dan tertarik nih sama Garyman?
Mungkin bisa dari praktisi pemasaran Garyman, disetiap pertemuan tatap
muka dengan klien mereka ada memberikan pesan apa begitu. Jadi,
meskipun sih klien belum sampai ke tahap order, tetapi setidaknya mereka
jadi aware sama Garyman, sehingga jika mereka membutuhkan
merchandise unik bisa ingat sama Garyman seperti itu.
Andi : Kita selalu menaruh posisi kita sebagai consultant yang menyediakan ideide kreatif dalam bentuk custom merchandise. Kita tidak pernah
menanamkan kepada klien kalau Garyman itu adalah supplier yang
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menyediakan barang-barang unik atau vendor merchandise paling murah.
Yang kita selalu kedepankan sama klien adalah design, creativity, and
uniqueness. Jadi, biasanya seluruh marketing kita akan sampaikan ke klien
yaitu kalau kalian butuh merchandise yang unik dan belum ada dipasaran,
sama Garyman aja karena barang-barang yang kita ada itu bener-bener
barang unik yang ga banyak dipasaran dan sampai saat ini terapan itu sih
berhasil.
Monica : Lalu karena perusahaan-perusahan diluar sana sudah tahu nih kalau
Garyman itu perusahaan yang memasarkan merchandise unik di Indonesia,
otomatis Garyman sudah mempunyai banyak klien yah pak yang bisa saya
sebutkan sebagai loyal customer Nah dari hal itu, bagaimana cara Garyman
mempertahankan klien agar tetap selalu menjadi loyal pelanggan? Apa saja
yang Garyman lakukan untuk hal tersebut?
Andi : Ini sih jawabannya simple aja sih, bisnis itu kan adalah hubungan manusia,
dimana menjaga hubungan manusia antara kita sih marketing Garyman
dengan klien itu harus diterapkan dan dijaga dengan baik. Saya selalu
mengingatkan kepada praktisi marketing, jangan cuma klien yang sedang
ada project saja yang selalu kalian follow-up, tetapi klien yang sedang tidak
terjalin project juga harus kita follow-up karena kalau kita selalu menjaga
hubungan baik dengan mereka, kita itu bisa jadi top of mind mereka, ketika
mereka membutuhkan merchandise apapun itu yah mereka akan ingat sama
kita dan akan contanct kita. Jadi untuk menjalin dan menjaga hubungana
baik itu sih yang paling penting.
Monica : Jadi, cara Garyman dalam mempertahankan loyal pelanggan adalah
menjalin hubungan baik dengan sih klien itu yah pak seperti itu
Andi : Ia betul, jadi yah sekedar kita kayak iseng-iseng aja gitu. Nanya kabar
mereka atau sekedar mengirimkan tawaran terbaik dari kita ke mereka,
entah mengirimkan katalog terbaru dari kita atau basa-basi dan sebagainya
seperti itu atau bisa juga sekedar bertanya apakabar, lagi sibuk atau engga
dan ada waktu ketemu ga seperti itu sih, atau bisa juga kita basa-basi
menawarkan sama mereka mengenai program baru yang akan kita
canangkan untuk konsumen kita seperti itu.
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Monica : Nah dari yang saya dengar dari penjelasan bapak sebelumnya, saya
mendengar kalau praktisi marketing bapak sering mengadakan komunikasi
tatap muka kepada klien.
Andi : Nah ia itu mah haruslah, dengan kita sering mengadakan komunikasi tatap
muka, harus sering di visit.
Monica : Lalu pak dari hasil interview saya sebelumnya dengan beberapa
perwakilan praktisi marketing bapak, bahwa Garyman itu sering mengikuti
event and sponsorship setiap tahunnya dan tahun kemarin bapak ada
mengikuti beberapa event dan sponsor seperti INVASION, DWP, TRADE
EXPO, dll. Nah dalam mengikuti dan memilih setiap event, berdasarkan
atau ada alasan apa Garyman mengikuti sebuah event and sponsorship?
Andi : Hmm… sebenernya lebih ke marketnya sih. Kenapa kita bisa pilih
INVASION sebagai partner sponsorship yah karena kita ada brand
LUMIOZ yang memasarkan party gimmicks dimana produknya sangat
dekat dengan acara rave party, dan semacamnya di Indonesia. Lalu kenapa
kita bisa pilih DWP sebagai partnership di merchandise nya yah karena
alasannya sama dengan yang sponsorship INVASION. Kemudian kenapa
kita bisa pilih event marketing TRADE EXPO INDONESIA 2018 kemarin,
karena kebetulan kita bergerak di industri kreatif jadi kita itu yah sebenernya
juga pedagang, nah menurut saya TRADE EXPO kemarin itu cocok dengan
target market Garyman yang kebetulan kita ada rencana untuk memperluas
usaha kita dan hasil kriya yang kita hasilnya sesuai dengan sumber daya
yang banyak di Indonesia yaitu kayu ke wiilayah ekspor. Jadi pada intinya
semua alasannya adalah lebih ke marketnya alasan saya dalam memilih dan
ikut berpartisipasi di dalam setiap event yang Garyman pilih.
Monica : Nah masi bertanya seputar event TRADE EXPO INDONESIA 2018 nih
pak, karena kebetulan topik yang ingin saya tahui lebih dalam adalah event
marketing yang diikuti Garyman. Jadi pada saat TEI kemarin, apakah
perusahaan Garyman mendapatkan feedback positive dari ikut berpartisipasi
di alam event tersebut?
Andi : YES! Ada banget, kita dapet contact perusahaan-perusahaan dari luar negeri
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karena event tersebut tamunya banyak yang dari luar negeri dan sampai hari
ini juga kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka keep in
touch, meskipun memang belum ada yang sampai ke tahap deal project yah
tapi gapapa, nanti kan kita bisa coba lagi nextnya, terus juga kita juga
mendapatkan beberapa new client yah dari TEI juga yaitu perusahaan dari
dalam negeri dan beberapa institusi pemerintahan begitu, dan ada
berdampak pada awareness perusahaan kita juga sih dengan beberapa
pengunjung yang berkunjung ke TEI.
Monica : Selain dengan mengikuti event and sponsorship dalam meningkatkan
awareness Garyman, apakah ada cara lain diluar cara tersebut dalam
meningkatkan awareness perusahaan pak?
Andi : Sebenernya kita itu lagi mix antara offline and online, kayak yang offline itu
kita lebih ke mengikuti event dan sebagainya, kemudian untuk online ini sih
setiap perusahaan dimana pun itu pasti wajib and at list harus menggunakan
media online.
Monica : Apakah disetiap event yang Garyman ikuti terdapat loyal pelanggan dari
Garyman yang secara sengaja khusu bapak berikan invitation untuk datang
berkunjung ke event tersebut?
Andi : Tentu ada, hal itu sudah pasti akan saya lakukan. Hal itu saya lakukan guna
untuk membuat mereka semakin yakin dan percaya dengan Garyman dan
bisa membangun relation yang baik antara kita dengan mereka.
Monica : Lalu pak, dalam pemilihan setiap event seperti salah satu event marketing
B2B yaitu TRADE EXPO INDONESIA 2018. Apakah Garyman
mempunyai target khusus di event tersebut yang ingin dicapai sebelum
mengikuti event ?
Andi : Sebenernya di event TEI itu kita lebih ke meningkatkan awareness sih
dengan melakukan pendekatan marketing jadi kita bener-bener engga ada
target speksipik yang kita bebankan ke marketing team kita, jadi kita tuh
lebih ke perkenalan Garyman ke market supaya mereka para pengunjung
disana itu tau tentang kita lebih dalam dan lebih bangun koneksi yang lebih
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luas sih, terus kalau koneksi itu bisa dibilang target sih yah kita ada nyampe
70% sih jika dibilangkan dalam bentuk persentase dari target semula kita.
Monica : Lalu pak dari penjelasan bapak sebelumnya mengenai feedback positive
yang bapak dapatkan dari TEI 2018 yaitu salah satunya mendapatkan new
client, apakah ada salah satu dari mereka atau semuanya yang menjadi loyal
customers Garyman?
Andi : Ada ada.
Monica : Terus apakah ada juga pak, klien Garyman yang sebelum event TEI
berlansung dia belum pernah process to order ke Garyman, namun setelah
sih klien itu mengetahui Garyman ikut berpartisipasi di TEI , mereka jadi ke
process to order ke Garyman seperti itu?
Andi : Ada juga ada.
Monica : Baik pak Andi, saya rasa sudah cukup atas meminta waktu luangnya bapak
untuk saya tanyakan banyak hal tentang Garyman secara mendalam
mengenai pemasaran perusahaan dan pelaksanaanya. Terima kasih sudah
meluangkan waktunya untuk saya dan mohon maaf jika ada salah perkataan
dan sebagainya
A : Ia thank you, bye …
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Berikut dibawah ini adalah tabel observasi dari penelitian yang dilakukan
peneliti dalam event Trade Expo Indonesia 2018, sebagai berikut :
Tanggal

Proses Komunikasi

Keterangan

Pemasaran
Hari Pertama

Sender

25 Oktober 2018

Direktur perusahaan, manager and
supervisor marketing, dan marketing
support

Encoding

First impression dengan ramah-tamah,
good looking, dan optimis

Message

Ingin

mendapatkan

calon

prospek

mancanegara dari TEI 2018 sebanyakbanyaknya yang potensial
Noise

Suara musik yang ada dan ramainya
pengunjung dihari pertama

Decoding

Menyampaikan

pesan

kemampuan
berkomunikasi

dengan

keterampilan
yang

baik

dan

memahami secara keseluruhan tentang
perusahaan.
Receiver

Pengunjung event TEI 2018

Feedback and

Mendapatkan banyak calon prospek

response

potensial mancanegara, sesuai dengan
yang ditargetkan

Hari Kedua

Sender

26 Oktober 2018

Direktur perusahaan dan dua praktisi
marketing

Encoding

First impression dengan ramah-tamah,
good looking, dan optimis

Message

Ingin mendapatkan calon prospek dalam
negeri maupun luar negeri dari TEI
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2018

sebanyak-banyaknya

yang

potensial
Noise

Suara musik yang ada dan ramainya
pengunjung dari hari pertama

Decoding

Menyampaikan

pesan

kemampuan

dengan

keterampilan

berkomunikasi

yang

baik

memahami

karakteristik

pengunjung

secara

berdasarkan

dan
para

keseluruhan

pengalaman

dari

hari

pertama.
Receiver

Pengunjung event TEI 2018

Feedback and

Mendapatkan banyak calon prospek

response

potensial dari dalam negeri lebih banyak
dibandingkan luar negeri

Hari Ketiga

Sender

27 Oktober 2018

Encoding

Tiga praktisi marketing perusahaan
First impression dengan ramah-tamah
dan good looking

Message

Ingin mendapatkan calon prospek dalam
negeri maupun luar negeri dari TEI
2018

sebanyak-banyaknya

yang

potensial
Noise

Suara musik yang ada dan keterbatasan
pemahaman yang mendalam tentang
perusahaan

Decoding

Menyampaikan

pesan

kemampuan

keterampilan

berkomunikasi yang baik
Receiver

Pengunjung event TEI 2018
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dengan

Feedback and

Mendapatkan calon prospek, namun

response

tidak sebanyak dihari pertama dan
kedua

Hari Keempat

Sender

28 Oktober 2018

Direktur perusahaan dan dua praktisi
marketing

Encoding

First impression dengan ramah-tamah,
good looking, dan optimis

Message

Ingin mendapatkan calon prospek dari
TEI 2018 sebanyak-banyaknya yang
potensial

Noise

Suara musik yang ada dan ramainya
pengunjung yang datang

Decoding

Menyampaikan

pesan

kemampuan

dengan

keterampilan

berkomunikasi

yang

baik

memahami

karakteristik

pengunjung

secara

berdasarkan

dan
para

keseluruhan

pengalaman

dari

hari

sebelumnya
Receiver

Pengunjung event TEI 2018

Feedback and

Mendapatkan banyak calon prospek

response

potensial dari dalam negeri maupun luar
negeri

Hari Kelima

Sender

29 Oktober 2018

Encoding

Tiga praktisi marketing perusahaan
First impression dengan ramah-tamah,
good looking, dan optimis

Message

Ingin mendapatkan calon prospek dari
TEI 2018 sebanyak-banyaknya yang
potensial
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Noise

Suara musik yang ada dan ramainya
pengunjung yang datang

Decoding

Menyampaikan

pesan

kemampuan

dengan

keterampilan

berkomunikasi

yang

baik

memahami

karakteristik

pengunjung

secara

berdasarkan

dan
para

keseluruhan

pengalaman

dari

hari

sebelumnya
Receiver

Pengunjung event TEI 2018

Feedback and

Mendapatkan banyak calon prospek

response

potensial dari dalam negeri lebih banyak
dibandingkan luar negeri

Aspek

Tanggal

Keterangan

“The Six Steps”

25/9

26/9

27/9

28/9

29/9

Prospecting

√

√

√

√

√

and Qualifiying

Setiap pengunjung yang melewati
booth Garyman Indonesia,
diberikan brosur company profile
oleh praktisi pemasaran
perusahaan, kemudian calon
prospek yang tertarik dengan
perusahaan saling bertukar
business card.

Pre-approach

√

√

√

√

√

Setelah bertukar business card,
praktisi pemasaran menanyakan
jasa dan produk yang dibutuhkan
oleh calon prospek dan berusaha
meyakinkan mereka dengan skill
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communications dan first
impression perusahaan.
Presentations

√

√

√

√

√

Selanjutnya, proses meyakinkan

and

calon prospek (pengunjung event)

Demonstration

yang dilakukan praktisi pemasaran
perusahaan, dimana menjelaskan
berbagai macam keunggulan,
manfaat, solusi, dan keunikan
yang dimiliki Garyman Indonesia
dengan cara menampilkan
customize products yang sudah
penah di produced, brosur, dan
company profile.

Overcoming

√

√

√

Objections

√

Proses menangani calon prospek
lebih mendalam dengan cara
menjawab berbagai pertanyaan
calon prospek menggunakan
keterampilan komunikasi setiap
praktisi pemasaran, untuk
mengatasi berbagai pertanyaan
yang bersifat keberatan dan
mengubahnya menjadi alasan
pembelian.

Closing

Selama event berlansung,
Perusahaan hanya melakukan
perkenalan perusahaan kepada
para pengunjung TEI 2018.

Follow-up and
Maintenance

√

√

√

Loyal Pelanggan dari perusahaan
datang berkunjung ke booth
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Garyman Indonesia di event TEI
2018 pada hari kerja, berdasarkan
invitation melalui e-mail blast
perusahaan.
Kemudian, calon prospek yamg
didapatkan dari event TEI 2018 di
follow-up oleh praktisi pemasaran
perusahaan after event.

Sumber : Olahan Penulis (2019)
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LAMPIRAN B
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1. Foto bersama Narasumber

Andi Santoso

Olivia Angelica

Sunardi Oetomo
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2. Website Perusahaan

3. Event Marketing - Trade Expo Indonesia, ICE BSD City,
Tangerang Selatan
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4. Event Marketing – Booth PT Garyman Kreasi Indonesia in
Trade Expo Indonesia, ICE BSD City, Tangerang Selatan
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5. E-mail Blast Garyman Indonesia

6. Publisitas Garyman Indonesia ikut berpartisipasi di dalam
Trade Expo Indonesia 2018 di Instagram @GarymanIndonesia
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7. Publisitas Garyman Indonesia ikut berpartisipasi di dalam
Trade Expo Indonesia 2018 di Instagram @TradeExpoId

8. Aktivitas pendekatan praktisi marketing saat melakukan
personal selling di event Trade Expo Indonesia 2018
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9. Foto bersama divisi praktisi pemasaran PT Garyman Kreasi
Indonesia dan penulis pada saat event Trade Expo Indonesia
2018
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10. Contoh Proposal yang dibuat PT Garyman Indonesia untuk
Kliennya (Starbucks Indonesia)
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Riwayat Hidup Penulis
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