Hak cipta dan penggunaan kembali:
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah,
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat
yang serupa dengan ciptaan asli.
Copyright and reuse:
This license lets you remix, tweak, and build upon work
non-commercially, as long as you credit the origin creator
and license it on your new creations under the identical
terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

TRANSKRIP WAWANCARA I

Narasumber: Mira
Jabatan: Marketing Communication (Brand A-Mild)
Tanggal Wawancara: 20 Maret 2017
Tempat Wawancara: Plaza Senayan, Jakarta

Q: Selamat malam Mbak Mira.
A: Iya selamat malam Citra. Jadi bagaimana? Apa yang bisa saya bantu?
Q: iya Mbak, mungkin kita langsung mulai aja. Aku kasih beberapa pertanyaan ya
Mbak.
A: Silahkan Citra
Q: Jadi gini mbak, skripsi saya itu tentang bagaimana strategi marketing
Communication Sampoerna untuk menghadapi pembatasan promosi produknya di
Media. Nah pertanyaan pertama bagaimana sih struktur organisasi atau posisi
Marcomm di PT Sampoerna sendiri?
A: Oke, jadi begini Citra, sebetulnya untuk di bidang marketing, Sampoerna
sendiri bagian marketing itu dibagi jadi dua bagian, yaitu brand dan
function. Kalau dibagian brand itu semua yang berhubungan dengan seluruh
produk Sampoerna dan Marlboro. Lalu di bagian function terdapat
beberapa divisi. Ada Public Relations, Complience, Channel dan P2P.
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Q: Oh begitu Mbak, kalua di bagian function itu bisa dijelasin enggak Mbak untuk
job Desk atau pengertiannya?
A: Iya jadi di bagian function sendiri kan tadi pertama ada PR, PR itu
bertugas untuk menjalin serta menjaga hubungan dari pihak eksternal dan
internal Sampoerna, kalau compliance itu divisi atau bagian yang menyetujui
materi promosi, atau mereka itu bisa dikatakan sebagai konsultan dan tim
legal. Kalau channel ini melakukan kegiatan marketing melalui semua media
yang dibagi menjadi digital, yang didalamnya ada web, platform dan
membuat konten, lalu media EDP yaitu Televisi, radio, banner, placement,
OOH atau billboard dan sebagainya. Lalu ada juga CRM yang selalu
membuat dan mengirim newsletter untuk para pihak tertentu.
Q: Lalu mbak, bagaimana sebenarnya proses regulasi yang dilakukan pemerintah
dalam melakukan pembatasan promosi rokok di media?
A: Sebetulnya promosi memang selalu dibatasi dan itu sudah terjadi cukup
lama, namun memang sekarang ini pemerintah semakin tegas dalam
membuat regulasi dalam promosi produk rokok. Contohnya saja sekarang
ini Sampoerna sudah gak bisa main e-commerce, iklan di TV hanya boleh di
jam tertentu tanpa ada bentuk fisik dari produk kita, untuk media cetak
pembacanya 75% harus diatas 17 tahun, saat membuat iklan, talent yang
dipakai hanya boleh berusia 19 tahun ke atas dan membuat perjanjian,
kemasan rokok dikasih gambar yang menakutkan.
Q: Wah banyak juga ya Mbak, lalu sebenarnya bagaimana cara marketing
communication dalam mengatasinya?
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A: Melalui pengamatan, Sampoerna sebenarnya yang paling tegas dan nurut
buat

menjalankan

peraturan

pemerintah,

sebetulnya

kami

sebagai

perusahaan rokok selalu cari celah dan curang-curangin namun tetap
berada di koridor peraturan Pemerintah. Contoh, billboard di Jakarta sudah
tidak diperbolehkan, jadi kita lebih main ke dunia digital, digital placement
dikembangkan (budget diperbesar ke dalam bentuk digital), lalu rekanan
juga dengan media lain, lalu membuat media sendiri. Kita sekarang sudah
rekanan dengan Net Tv. Sampoerna encourage Sendiri untuk nyari platform
sendiri buat pengganti TV dan OOH.
Q: Kalau di bidang digital sendiri, adakah kesulitan dalam melakukan promosi?
A: Jadi begini, untuk brand A Mild, kami punya web dengan nama
goaheadpeople.co.id, untuk masuk ke web itu harus login dan user yang
masuk harus memasukkan nomor KTP, DOB, Gender. Lalu sistem akan
memvalidasi apakah user tersebut benar sudah berusia 18 tahun.
Kesulitannya sih itu, kalau dilihat dari luar, web tersebut bukan seperti web
rokok, karena Sampoerna tidak mau dipikir jualan, hanya mereka yang
sudah bisa login saja yang bisa melihat bahwa web tersebut merupakan web
produk Sampoerna. Kamu kalo lihat ya, setiap tahun logo A pada event atau
yang terpampang di media sosial tuh pasti selalu beda, kalo kemarin 2016
lambang A yang kita pakai itu namanya A electric karena bentuknya kayak
ada kilat-kilatnya, nah kalo yang sekarang ini 2017 kita pake lambang A
dengan sebutan A brush. Itu kenapa di bedain setiap tahunnya, karena kita
tuh enggak mau kelihatan branded kita di event-event atau di media sosial,
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biar ada perbedaan atau nyaru gitu sama lambang A kita yang sebenarnya
yang disebut A stylish
Q: Ooo begitu mbak, memang kalau untuk web A mild sendiri isinya seperti apa
ya mbak?
A: Jadi web kita itu isinya konten-konten inspiratif, yang sebenarnya
ditujukan untuk seniman, anak muda yang berjiwa seni. Didalamnya kita
juga ada submission untuk mereka yang ingin submit karya mereka sesuai
dengan

bidang

mereka.

Sebenarnya

tujuannya

adalah

kita

ingin

menyediakan wadah bagi mereka untuk menyalurkan karya seni mereka
masing-masing. Karena kita memang ingin menghargai anak-anak muda
melalui karya mereka.
Q: Adakah dampak regulasi pemerintah terhadap penjualan produk rokok
Sampoerna?
A: Ya memang ada, kemarin mempengaruhi penjualan rokok A-mild.
Padahal A-Mild merupakan penjualan terbesar Sampoerna dan ujung
tombak perusahaan. Tahun 2016 kemarin penjualan Mild itu turun sekitar
sebesar 3%. Sebenarnya kita ketar-ketir Kalau Mild turun, karena produk A
Mild sudah ada sejak dulu dan penggemarnya sudah banyak.
Q: Lalu mbak, apakah A-Mild sendiri melakukan kegiatan promotion mix seperti
direct marketing dan personal selling?
A: Kalau itu pasti, semua konsep promotion mix sebenarnya memang kita
lakukan semua. Misalnya saja dengan membuat event. Tapi sekarang ini A
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Mild kalau bikin event didalamnya ada promosi produk, namun nama event
tersebut tidak ada nama produknya sama sekali. Contohnya saja
Generation-G Present…sekilas GG bukan rokok, namun lama kelamaan
khalayak bakal sadar kalau itu event yang dibuat oleh kami. Atau contoh
lain SoundrenAline, itu khlayak tidak tau langsung kalau itu acara dibuat
oleh kami, tapi lama kelamaan akan tahu karena memperhatikan ada
lambang A capital di nama event SoundrenAline tersebut. sebenarnya itu kita
main di semiotik jadi terlihat terselubung.
Q: Apakah dengan adanya regulasi pemerintah ini, adakah perbedaan dalam
membuat event?
A: Jadi begini, kita membuat event itu sudah dari dulu, tapi sekarang ini kita
lebih prefer untuk membuat acara musik yang tidak ada hubungannya
dengan

badan. Karena ada peraturan

internal,

maka Sampoerna

meninggalkan event yang berhubungan dengan olahraga dan kesehatab. Jadi
sebenarnya event-event yang kita buat lebih ditargetin untuk anak-anak
muda atau kaum millenial.
Q: Apakah strategi Sampoerna ada yang diubah?
A: Perubahan pasti ada, channel development ada beberapa touch point atau
platform, join dan investasi ke media lain, dan sekarang ini memang
Sampoerna sudah pelan-pelan ingin meninggalkan promosi lewat tv, radio
atau OOH. Paling tidak kami mengurangi sedikit demi sedikit untuk
antisipasi ketika pemerintah melarang kami untuk melakukan promosi di
dunia televise radio dan OOH. Hal tersebut sebenarnya kami sebut dengan
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sebutan “dark age”. Jadi sekarang ini kita memang lebih concern untuk
melakukan promosi lewat dunia digital tadi. Sebetulnya untuk investasi pada
dunia digital sendiri lebih murah dibanding TV, namun kelemahannya
adalah dunia digital ini belum terukur peernya, belum kelihatan lah cara
promosi yang paling tepat bagaimana.
Q: Apakah Sampoerna juga menggunakan konsep 4P?
A: Sampoerna sendiri menggunakan konsep itu, tapi mungkin agak berbeda
ya karena sekarang kita menggunakan konsep 7P bukan 4P. Yaitu product,
place, price, promotion, process, physical environment dan people.
Q: Apakah Sampoerna juga menggunakan marketing mix?
A: Semua konsep dan teori tentang promosi dan marketing sebetulnya kami
gunakan, semua cara promosi dibalikin ke objective masing-masing.
Misalnya saja kalau objective yang mau dicapai awareness, kita investasi di
TV, kalau objective nya participation, yaitu membuat khalayak untuk ikut
kuis, terus kalau objectivenya purchase, kita bikin new product. Sebetulnya
semua itu memang tergantung dari objective yang ingin dicapai.
Q: Kalau Sampoerna sendiri apakah menggunakan konsep pull, push dan profile
strategy?
A: Iya kita juga menggunakan itu, namun kita mungkin agak beda ya, kita
sendiri juga menggunakan strategi paid, owned, dan earned di media. Iya
kalau pull strategy itu kita lakukan dengan cara melakukan investasi di
berbagai media dengan membuat konten misalnya atau membuat iklan di
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televisi. Kalau push kita melakukannya dengan menjual produk kita secara
langsung melalui personal selling di event atau acara-acara tertentu. Kalo
profile strategy itu gimana kita ngebentuk web atau gambaran perusahaan
kita semenarik mungkin sih, supaya kebentuk citra dari Sampoerna sendiri
itu seperti apa. Untuk paid strategy yaitu dengan menggunakan media media
yang berbayar, owned yaitu merupakan media yang kita buat atau bangun
sendiri seperti web yang kita buat, lalu kalau erned kita memanfaatkan
konten yang unik dan inspiratif yang akan disebarluaskan oleh khalayak dan
membuat video viral di media. Kalau rokok sendiri memang enggak
diperbolehkan memiliki social media seperti facebook, Instagram dan
sebagainya.
Q: Adakah konsep STP dari produk Sampoerna?
A: Ada, untuk Segmentingnya produknya sendiri dibagi menjadi 3 yaitu
SPM, SKT dan SKM. Ketiga segmentasi tersebut terdapat positioning nya
masing-masing. SPM diposisikan sebagai Sigaret Putih Mesin yaitu rokok
putih yang diproduksi menggunakan mesin yaitu seluruh produk Marlboro.
Untuk SPM ini yang ditargetkan adalah kaum milenials atau core yang
berusia antara 18-25 tahun dan mereka yang menganggap rokok memiliki
prestige. Lalu SKT diposisikan sebagai Sigaret Kretek Tangan yaitu rokok
kretek yang diproduksi atau dilinting menggunakan tenaga manusia sendiri
tanpa menggunakan mesin. Salah satu rokok ini adalah Magnum dan Dji
Sam Soe. Target dari produk tersebut adalah GEN-X yang berumur 25-45
tahun, biasanya dikonsumsi oleh bapak-bapak, mas-mas dan para buruh
pabrik. Dan yang terakhir itu SKM yaitu Sigaret Kretek Mesin, ini
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merupkan rokok kretek yang dibuat oleh mesin. Contohnya adalah A Mild
dan Umild, rokok ini juga ditargetkan untuk anak-anak muda yang suka
dengan rasa dan sensasi yang didapatkan dari rokok kretek.
Q: Tetapi sebenarnya apakah promotional goals dari Sampoerna?
A: Goals kita sih sebenarnya ingin menarik konsumen yang belum
menggunakan produk Sampoerna untuk pindah ke produk kami. Sebetulnya
goals kami bukan untuk menarik mereka yang “belum” atau “tidak”
merokok menjadi perokok. Namun kita ingin membuat mereka yang
merokok dan belum mengkonsumsi produk kami menjadi mengkonsumsi
atau pindah ke produk kami. Sebenernya kalo diliat competitor itu suka
sekali memainkan harga. Mereka suka jual rugi biar masyarakat mau trial
atau mencoba produk mereka, sehingga mereka mengharapkan dengan
begitu masyarakat mau dan menjadi terbiasa untuk mengkonsumsi produk
mereka.
Q: Tetapi apakah Sampoerna mengalami kerugian di bidang product setelah
adanya regulasi ini?
A: Sebenarnya kami tidak rugi secara ongkos product, namun yang lost itu
adalah 3% dari market share. Sekarang ini yang lebih laku adalah produk A
Mild yang berisi 12 batang dibanding 16 batang.
Q: Oh ya mbak, sebenarnya kemarin perbedaan yang paling terlihat adalah ketika
pemerintah membuat kebijakan bahwa pack rokok harus disertai dengan gambargambar penyakit yang menakutkan, apakah itu juga mempengaruhi penjualan
produk?
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A: Ya betul, orang sekarang jadi takut merokok 10% gara-gara ada gambar
yang menakutkan dari bungkus rokok itu. Untuk gambar sendiri sebenarnya
ada kuota produksi. Maksudnya adalah dari masing-masing gambar udah di
takarin, setiap gambar harus berapa banyak. Misalnya untuk gambar
kanker mulut, itu misalnya harus berapa ribu pack, untuk kanker
tenggorokan harus berapa ribu pack. Jadi kita enggak bisa milih misalnya
kita mau gambar bapak-bapak gendong anak itu dibanyakin pack-nya. Jadi
enggak bisa karena setiap gambar udah ada jatahnya masing-masing.
Q: Kalau sampai mengalami itu, adakah inovasi Sampoerna untuk hal tersebut?
A: Jadi sebelum dikeluarkan peraturan itu, sebenarnya Sampoerna udah tau
kalau pemerintah bakal membuat kebijakan bungkus rokok harus diberi
gambar yang menakutkan. Jadi setelah peraturan itu keluar, tidak lama
kemudian Sampoerna memproduksi ‘tint’ atau tempat rokok. Jadi rokok
yang udah dibeli bisa dikeluarin semua dari bungkusnya dan dipindahin ke
‘tint’ atau tempat rokok yang kami produksi.
Q: Sebenarnya spesifikasi regulasi yang dirasakan Sampoerna mengenai bungkus
rokok itu seperti apa?
A: Iya contohnya adalah 1 pack itu 40%nya berisi lambang GHW (Global
Health Warning), lalu lambang atau logo kami sendiri hanya boleh berapa
persen saja, dan kalau kita membuat materi promosi baik di event, OOH,
iklan dan media lainnya tidak boleh 3D. Jadi rokok kita hanya boleh terlihat
2D.
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Q: Oh ya mbak, bagaimana Sampoerna menanggapi issue kemarin yang sempat
heboh mengenai pemerintah mau menaikkan harga rokok sampai dengan harga 50
ribu?
A: Hahaha kalau itu Sampoerna bener-bener ga nanggepin issue itu sama
sekali, jadi kalo emang harganya dinaikin, kita perbanyak aja packnya, jadi
misalnya 50 ribu yang kita banyakin lagi aja stiknya. Itu tuh issuenya malah
dari NGO sih bukan dari pemerintah. Jadi orang-orang yang besarin. Tapi
sebetulnya dari issue itu malah bikin sales kita jadi naik, gara-gara orangorang malah jadi beli rokok sampe ber slop-slop untuk stock mereka
sebelum harga itu beneran naik. Hehehe jadi sebetulnya itu malah bikin
untung sendiri di kitanya sih..
Q: Nah kalau pembuatannya sendiri itu pabriknya apakah di Indonesia?
A: Ya kami memproduksinya di Indonesia yaitu pabriknya di Karawang,
lalu kami malah mendistribusikan produk-produk tersebut ke luar. Itu
sistemnya tuh gini, misalnya dari jam 10 pagi sampe jam 1 siang kita
produksi buat Singapore ya, jam 1 sampe 3 kita produksi buat Amerika ya.
Jadi sebenarnya kita itu sudah ada sistemnya sendiri untuk bidang produksi
nya dan itu berlangsung secara sistematis. Tapi harganya diluar yang bakal
lebih mahal sesuai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah sana.
Q: Untuk regulasi, apakah yang diperbahatui hanya dari sisi promosi?
A: Nah itu dia, kita bukan hanya perbaharuin dari sisi promosi aja, kita
perbaharuin juga dari sisi produknya. Kalo sekarang ini kan space orang
untuk merokok kan udah terbatas juga ya, sekarang kita gaboleh rokok
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sembarangan dan hanya di smoking area saja, di mall dan kantor juga
begitu. Tapi karena kita merupakan perusahaan yang menjual rokok, jadi
kita gamau membiarkan begitu saja sih, jadi sebetulnya kita udah bikin
inovasi mau memproduksi rokok eletrik kayak vape, di Indonesia belum kita
keluarkan, ini baru kita produksi untuk Jepang dan Amerika. Jadi isinya ini
adalah rokok Marlboro, nama alatnya adalah icost. Disini belum ada, tapi
tahun-tahun ini amin akan kita launching. Icost itu bukan dibakar tapi kita
angetin, jadi bentuknya itu kayak tabung sebesar pulpen, lalu rokoknya
dimasukin dan ujungnya diangetin bukan dibakar, jadi itu asap yang
dikeluarin bakal lebih sedikit sih, jadi bisa dipakai untuk rokok indoor. Jadi
itu sebenernya emang salah satu inovasi kami untuk akalin peraturan
pemerintah tentang larangan merokok di tempat umum sih.jadi sebenarnya
memang kita selalu cari cara untuk akalin pembatasan-pembatasan yang
kita rasain.
Q: Kalau untuk STP nya apakah sudah ada untuk produk Icost tersebut?
A: Sebetulnya kita emang lagi observasi sih, kita lagi mau nentuin
segmentasi, target sama positioning nya untuk produk ini, soalnya kan kalo
masuk Indonesia harganya juga bakal beda dan disesuain juga sama
kebijakan pemerintah dan bea cukai-nya.
Q: sebetulnya ya mbak kalau kerja di perusahaan rokok itu harus mencicipi atau
mengkonsumsi rokok enggak sih?
A: Kalau di Sampoerna sendiri memang ada bagian yang harus merasakan
rokok tersebut, jadi misalnya ada produk baru atau inovasi baru, bagian ini
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harus mencoba rokok itu dulu baru rokok itu di sebarluaskan dan
diproduksi lalu dipasarkan. Bagian ini disebut NPD. Mereka-mereka ini
harus tau bagaimana tembakau yang bagus, yang cocok, lalu bagaimana
kualitasnya, terus mereka juga musti tau apa-apa aja printilan dari satu
batang rokok, bagaimana filternya dan sebagainya. Tapi enggak semua
diharuskan ngerokok sih.
Q: Tapi kalau untuk vendor tembakau, kertas atau filter itu ada semua ya mbak?
A: Iya betul, kita punya vendornya sendiri-sendiri, di masing-masing tim kita
emang punya vendor masing-masing. Tapi setiap vendor itu di batasin hanya
boleh setahun saja, lalu kita pitching lagi dan kita lihat bagaimana
performance dan kualitas mereka, kalau enggak sesuai bakal kita ganti lagi
sama vendor-vendor yang lain. Kalau untuk tembakau sendiri memang
Sampoerna punya beberapa lahan besar di Indonesia, jadi kita juga punya
petani-petani tembakau sendiri.
Q: Tapi kalau untuk kualitasnya sendiri bagaimana mbak?
A: Untuk kualitasnya, kita punya quality controlnya sendiri, jadi semua
tembakau yang diambil dari lahan bakal di cek dan dipilih-pilih dulu sesuai
dengan standar kulitasnya sebelum di produksi. Jadi sebetulnya memang
kita selalu menjaga kualitas, kalau memang tembakau yang datang
kualitasnya tidak sesuai, enggak akan kita gunakan itu tembakaunya.
Q: Jadi memang Sampoerna sangat mementingkan kualitas ya?
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A: Iya betul kita enggak mau main harga, kita gamau nurunin harga supaya
narik konsumen, kita lebih baik pertahanin kulitas kita sesuai dengan mind
orang bahwa produk kami dari tembakau yang terbaik.
Q: Apakah setiap tahun memang harga rokok selalu naik mbak?
A: Iya memang setiap tahun itu bakal naik, tapi sebenernya yang naikin itu
bukan kami, tapi yang naikkin itu dari pemerintah. Pajak dan cukai naik,
pasti harga kita bakal ikut naik kan. Tapi yang bikin sulit adalah konsumen
Indonesia itu kan price sensitive, kita harus do something untuk compromise
harga itu ke konsumen. Jadi misalnya harga rokok sebelumnya 10 ribu tapi
gara-gara cukai kita harus naikin jadi 10.500, nah kan 10rb itu kan bulet ya,
hanya 1 lembar, tapi gara-gara 500 rupiah kita jadi musti nambahin, itu
namanya breakeven price. Jadi kadang itu yg harus kita compromise sama
konsumen. Kenaikan harga memang gabisa dihindari. Soalnya itu semua
tergantung pemerintah, padahal kalo di kitanya sih sama-sama saja ya.
Ongkos sama aja, keuntungan sama aja, hanya pajak aja yang selalu beda.
Q: Sebetulnya apa sih mbak hal yang paling ditakutkan oleh perusahaan rokok?
A: Yang paling ditakutin itu apa yaa, dark age tadi itu sih, disaat perusahaan
rokok udah tidak diperbolehkan promosi sama sekali, bukan hanya
dibatasin. Sebetulnya di negara luar udah ada yang begitu ya, nggak
dibolehin sama sekali, dan kita sadar bahwa kita menuju kesitu ya. Itu sih
yang jadi concern kita. Terus hal lain lagi, makin kesini pikiran orang itu
semakin terbuka dan sadar akan kesehatan, makan makin dijaga, olahraga,
ya kedepannya memang not looking so good ya, tapi paling enggak itu masih
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akan agak lama ya. Lagian kalau di Indonesia sendiri emang masih lama
banget sih. Bahkan banyak kaum bawah atau pinggiran yang rela enggak
makan yang penting bisa ngerokok, jadi masih banyak sih orang yang kayak
gitu ditemuin di Indonesia. Dasar orang Indonesia memang habbit rokoknya
masih sulit dihilangin sih. Sebenernya ada contoh, salah satu yang bikin
orang jadi ketagihan sama rokok kan karna nikotin ya, nah di Norwegia itu
di produksi tempelan atau kayak koyok gitu yang di temple di bawah lidah
yang isinya itu nikotin. Jadi mereka menanngulanginya dengan buat itu sih,
jadi memang perusahaan rokok selalu berinovasi untuk selalu cari cara terus
menerus. Dan sebenernya gak menutup kemungkinan kita juga bakal
produksi kayak gitu sih untuk di Indonesia.
Q: Apakah brand A-Mild selalu menggunakan SPG?
A: Jadi sebetulnya untuk semua produk Sampoerna itu menggunakan SPG,
tapi SPG itu hanya untuk new product, jadi misalnya kalo Sampoerna lagi
ngeluarin product baru, nah kita pakai SPG untuk mengenalkan produk kita
ke masyarakat. Jadi kalau bukan new product kita udah gaperlu lagi pakai
SPG.
Q: Untuk menjalankan semua strategi, apakah sampoerna melakukan control dan
evaluasi?
A: Iya betul sekali, sebetulnya kita hampir sama dengan perusahaan lain sih
kurang lebih. Tapi gini, contohnya adalah misalnya di bidang marketing,
setelah kita membuat campaign, kita musti make sure apakah campaign
tersebut masuk dan diterima oleh khalayak kan, nah contoh lain adalah kita
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kan udah investasi misalnya ke TVC sebanyak 2 miliar misalnya, nah kita
musti control dan evaluasi tuh apakah sales kita naik apa enggak setelah
menggunakan tool tersebut. jadi apapun yang kita lakukan itu harus
terukur, harus sesuai dengan target kita. Kalau di Sampoerna sendiri, setiap
divisi atau channel itu pasti selalu ngumpulin report, jadi bakal diliat apakah
promosi yang dilakuin itu udah benar apa belum, masih ada yang kurang
atau tidak, apakah mempengaruhi penjualan atau tidak, jadi kita lihat sih
baik dan buruk nya. Kan dari situ kita jadi bisa lihat dan mengevaluasi,
cara-cara apa saja yang sesuai nih, cara-cara apa saja yang bisa mencapai
target atau goals. Jadi semua hal itu punya parameter nya masing-masing.
Lalu setiap bulan itu kita selalu ada workshop untuk seluruh divisi, jadi
melalui workshop itu kita bisa saling bertukar pikiran, dan saling ngasih ide
untuk tahapan selanjutnya bagaimana dan strategi-strategi yang mau
dilakukan selanjutnya bagaimana. Biasanya kita juga brainstorming untuk
memecahkan apabila ada masalah atau kendala dari setiap divisi.
Q: Tapi mbak, apakah antar brand di Sampoerna sendiri bersaing? Misalnya
antara Mild dan Marlboro mungkin?
A: Kita berusaha untuk mengkotak-kotakkan brand. Misalnya gini, kan kalo
A Mild itu kretek mesin, kalo Marlboro sigaret putih mesin, jadi sebenernya
kita kan spesialisasi masing-masing kan jadi sebenernya kita enggak
bersaing, kita sama-sama saling mendukung dan memang kita juga sudah
punya konsumennya sendiri-sendiri. Sesuai sama kebutuhan pelanggan sih.
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Q: Kembali ke regulasi mbak, jadi apakah Sampoerna sendiri memiliki pernyataan
atau tanda tangan misalnya untuk masalah regulasi?
A: Sampoerna sendiri mengikuti dua regulasi, ada regulasi internal yaitu
regulasi dari pihak perusahaan sendiri dan regulasi pemerintah yang sudah
kita ikuti dari awal tanpa ada tanda tangan sih.
Q: Lalu sebenarnya regulasi atau peraturan pemerintah yang mana yang menjadi
acuan oleh Sampoerna?
A: Jadi kita itu mengacu kepada PP No.109 Tahun 2012 dan Federal Trade
Commission Tobacco. Itu kita mengacu kesitu sih
Q: Terimakasih banyak ya mbak Mira atas waktu dan kesediannya. Oh ya mbak
kalau saya mau melihat data-data Sampoerna bisa dimana ya mbak?
A: Boleh kalau kamu mau lihat ada di web kami juga, tapi kalau kamu
masih mau cari data lain, kamu bisa hubungi saya, nanti biar saya tanyatanya juga ke divisi lain yang kamu minta.
Q: Baik Mbak Mira, terima kasih banyak ya mbak
A: sama-sama Citra, goodluck untuk skripsinya ya. Kalau masih ada butuh
lain bisa hubungi saya ya.
Q: Baik Mbak Mira, selamat malam mbak. Saya kembali kesana ya mbak. Terima
kasih mbak Mira
A: Sama-sama Citra selamat malam.
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TRANSKRIP WAWANCARA II
Narasumber: Salihul Hadi
Jabatan: Senior Marketing Communication PT. Djarum Indonesia, Dosen
Marketing Communication Mercubuana, PR Consultant, Dosen Integrated
Marketing Communication 17 Agustus, Dosen Institute Pertanian Bogor
Tanggal Wawancara: 21 Maret 2017
Tempat Wawancara: Institute Pertanian Bogor

Q: Selamat pagi Bapak Hadi, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan
untuk melakukan wawancara dengan bapak.
A: Iya sama-sama Citra. Kamu ini jurusan Public Relations ya?
Q: Betul pak, saya di Ilmu Komunikasi di bidang Public Relations
A: Okee kalau begitu, ada apa nih, skripsi kamu apa judulnya?
Q: Jadi begini pak, skripsi saya itu tentang strategi marketing communication PT
Sampoerna dalam menghadapi pembatasan promosi produk rokok di media.
Dalam hal ini berhubungan juga sama regulasi pemerintah. Jadi pertanyaan yang
ingin saya ajukan berhubungan dengan topik saya ini.
A: Ooo ya ya, saya ini sudah menjadi PR di Djarum selama 25 tahun lebih,
jadi semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari kamu.
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Q: Wahhh lama sekali ya pak. Padahal untuk menjadi PR dari perusahaan besar
apalagi perusahaan rokok itu harus punya kredibilitas tinggi ya pak. Kalau begitu
saya mulai saja ya pak. Pertanyaan pertama adalah bagaimana menurut bapak
mengenai peraturan pemerintah tentang pembatasan promosi produk rokok di
media sekarang ini?
Q: Ya begitulah, harus mengerti di semua bidang dari distribusi, sampai dari
hal-hal sekecil pun. Ya jadi begini ya, industry rokok itu memang dilematis,
di satu sisi pemerintah butuh cukainya, di sisi lain melarang produksinya.
Kan dilematis, tetapi konsumen butuh. Ini tidak beda jauh seperti wanita
yang ingin memakai sepatu high heels, sepatunya sakit, tidak nyaman
dipakai, untuk kesehatan berbahaya, tapi tetap saja wanita pakai dan dibeli
untuk kebutuhannya. Ini sama saja seperti rokok, di satu sisi pemerintah
menekan harga rokok itu mahal, jual belinya mahal, diproduksinya
dipersempit, konsumen mau, padahal itu bisa menyebabkan sakit dan
sebagainya.
Q: Betul juga ya pak, lalu apakah kegiatan promosi sangat penting dalam
perusahaan rokok?
A: Salah satu hal atau campaign yang harus diingat oleh perusahaan rokok
adalah tetap harus mengikuti peraturan pemerintah dan yang pemerintah
inginkan. Mau enggak mau walaupun itu susah. Tapi kita harus cerdas
untuk menyusun strategi marketingnya, bagaimana kita harus melakukan
berbagai terobosan. Ini kan bisa disebut juga maling dan penegak hukum.
Pinter-pinter bikin undang-undang, pasti ada kelemahnnya. Cari itu
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kelemahannya dimana dan seperti apa. Ini kan kita dituntut harus seperti
itu, tidak boleh iklan di TV ya iklan di media cetak, tidak boleh di media
cetak ya di event, tidak boleh di event ya di social media, social media tidak
boleh ya sumbangan. Biasanya kalau sumbangan itu masuknya ke eventevent atau acara yang dibuat oleh masyarakat. Misalnya acara bulu tangkis,
penghijauan, program kebersihan, atau bahkan bencana alam. Dengan
begitu kan perusahaan rokok masih bisa dilihat lah sisi positifnya. Selain
mengangkat citra perusahaan kan itu bisa dimanfaatkan juga oleh
marketing sebagai bentuk promosi. Jadi yang namanya kita menjual suatu
produk, ya promosi itu tetap penting, kan promosi itu selain mengenalkan
produk kita, dapat juga dilakukan untuk mengingatkan keberadaan dari
produk kita tho. Jadi kita harus mensosialisasikan dan mengingatkan terus
kepada masyarakat. Dapat menggunakan alat atau media dan dapat
menggunakan manusia seperti SPG, endorsement melalui tokoh-tokoh
panutan. Tinggal kita lihat produk kita itu mau dilarikan kemana, ke
segmen muda, tua, remaja.
Q: Apakah menurut bapak regulasi pemerintah berdampak pada industry rokok
sekarang ini?
A: Ya kalau berdampak itu jelas, seperti yang saya bilang tadi, kebebasan
indutri rokok menjadi terbatas dan mengalami dilema. Kalau ingin
melakukan promosi harus berhati-hati. Harus memperhatikan regulasi yang
sudah dibuat oleh pemerintah, jangan main asal saja. Kan kita juga harus
memperhatikan tho, jangan sampai kita membuat kesalahan yang fatal yang
malah bikin perusahaan kita jadi kena masalah yang berdampak buruk.
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Q: Apakah menurut anda dengan adanya peraturan pemerintah tersebut konsumen
rokok akan menurun?
A: Nah ini, ini menurut saya ya. Regulasi pemerintah ini hanya berdampak
jelas bagi kebebasan promosi perusahaan, tapi tidak berdampak jelas bagi
penurunan konsumen produk rokok. Karena apa, masyarakat Indonesia
belum terlalu sadar akan kesehatan, hanya beberapa persen saja yang sudah
mulai sadar dan memutuskan untuk tidak merokok. Tapi itu semua kalah
dengan mereka yang masih membutuhkan rokok untuk dikonsumsi. Orang
Indonesia masih banyak yang pusing kok, masih banyak yang stress dengan
berbagai masalah, jadi ya kebutuhan rokok masih stabil atau malah makin
meningkat. Coba kamu lihat sekarang anak-anak remaja sudah mulai
merokok, itu pasti disebabkan oleh banyak faktor tho. Yang lebih ekstrim
adalah mereka kalangan bawah, saya tuh sering melihat ya misalnya tukang
sampah, buruh serabutan, mereka lebih memilih untuk tidak makan
dibanding tidak merokok. Itu parah tho, seakan-akan rokok sudah menjadi
kebutuhan pokok bagi mereka. Memang tingkat perokok itu paling besar
adalah kaum miskin.
Q: Sekarang ini banyak sekali gerakan dan kampanye anti rokok di Indonesia,
apakah hal tersebut mempengaruhi perusahaan rokok?
A: Sebenarnya perusahaan rokok peduli dengan adanya gerakan kampanye
anti rokok seperti ini, semakin banyak orang atau komunitas yang
kampanye kan perusahaan rokok pasti berifikir. Tetapi duit mereka itu
berapa, masih banyak duit orang-orang yang punya pabrik rokok. Sampai
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dimana mereka mau kampanye teriak-teriak rokok dilarang dan pasang
larangan dilarang merokok juga paling lama berapa bulan. Nah kalau
industry rokok, mau di bungkus rokok isinya merokok dapat menyebabkan
jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin dan sebagainya dan
sebagainya juga tetep saja orang-orang pada beli rokok. Tetep aja mereka
pada konsumsi rokok, coba bagaimana itu, kyai pada ngerokok, dokter aja
pada merokok, orang-orang yang kerja di departmen kesehatan juga pada
ngerokok. Padahal rokok itu apa ya, bisa bikin orang terhanyut ya, itu
mungkin bukan seperti minuman. Coba kalau orang disuruh langsung
berhenti merokok saat itu juga, mana bisa. Saya 25 tahun kerja di industry
rokok, tapi saya tidak merokok. Jadi merokok itu ya pilihan, mau ya mau,
tidak ya tidak bakalan. Tergantung orangnya
Q: Apakah menurut anda perusahaan rokok merupakan perusahaan yang akan
terus berdiri dan terus ada meskipun promosi mereka dihentikan?
A: Sebetulnya kalau pemerintah ingin perusahaan rokok tutup, kenapa tidak
matikan saja pabriknya sekalian. Pabrik di Indonesia itu kan besar. Saya
kira pemerintah juga tidak akan menghentikan perusahaan rokok untuk
berproduksi. Wong perusahaan rokok itu besar kok pajaknya. Dari pada
pemerintah ngutang terus ke China. Coba kamu bayangkan, perusahaan
rokok itu sangat besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi beriburibu tenaga kerja. Mulai dari petani tembakaunya, pekerja pabrik, orangorang yang melinting, sampai mereka yang bekerja di dalam kantornya. Itu
kan banyak sekali tenaga kerja yang dipekerjakan. Jadi menurut saya
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perusahaan rokok akan terus berdiri lah meskipun mau dibatasi seperti apa
juga.
Q: Menurut anda strategi apa saja yang harus dilakukan marcomm untuk
mempertahankan loyalitas dari konsumen?
A: Ya kita harus memanfaatkan konsep Public Relations untuk melakukan
pendekatan kepada masyarakat. Yang namanya kita membuat produk, kita
survei dulu sebetulnya kebutuhan masyarakat itu apa dan

bagaimana.

Kalau kita sudah tau masyarakat butuhnya apa, lalu kita bikinkan itu
produk. Dengan begitu kan konsumen akan percaya dan loyal sama kita
karena kita terus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan mereka.
Q: Strategi promosi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan rokok mengingat
produk rokok sudah ditentang oleh banyak pihak?
A: Promosi harus tetep jalan, tinggal kita pintar-pintar melihat kondisi dan
situasinya bagaimana. Kita harus tetap menyesuaikan peraturan yang ada,
harus memperhatikan batasan-batasan yang ada. Misalnya kita main di
event, kita misalnya menjadi sponsor event musik. Karena memang sekarang
ini perusahaan rokok juga sudah tidak boleh untuk menjadi sponsor pada
event kesehatan, jadi industry rokok sudah move kepada event-event seni,
music, seni tari, drama dan semacamnya yang memiliki unsur seni.
Q: Bagaimana strategi marcomm yang tepat untuk perusahaan rokok di Indonesia?
A: Sebetulnya strategi yang tepat itu tetap tergantung oleh situasi dan
kondisi. Untuk sekarang ini selama rokok masih boleh beriklan meskipun
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sudah sangat dibatasi, ya tetap saja

beriklan selama itu

masih

diperbolehkan. Gunakan media-media yang ada. Gunakan promotion tools
yang sudah ada, tetap menggunakan konsep STP misalnya, 4P, gunakanlah
semua itu promotion mix dan marketing mix. Semua konsep dan teori itu
masih digunakan, namun mungkin cara aplikasikannya saja yang sedikit
berbeda. Asal kembali lagi, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Coba
kamu bayangkan, kalau rokok sudah tidak diperbolehkan diproduksi, nanti
malah para petani tembakau atau pihak-pihak lain malah memanfaatkannya
dengan menjual tembakau secara bebas lalu dilinting sendiri. Kan itu malah
bahaya tho, malah bisa jual bebas, jual gelap. Tanpa ada bea cukai dan
pajak. Kita-kita juga perusahaan rokok yang rugi. Jadi, strategi masih sama
saja, namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Kamu tau enggak itu,
dengan orang-orang merokok dan bungkusnya di taroh di meja sambil
ngobrol-ngobrol, nongkrong, itu kan sama saja seperti promosi kan.
Bungkus rokok di taroh di atas meja, di tenteng-tenteng, dibuang
sembarangan, itu kan tanpa kamu sadari itu juga salah satu bentuk promosi.
Ada orang yang melihat oh ini rokok, oh ini rokok apa, ini rokok merek apa,
iya kan semua orang bisa melihat kan.
Q: Siapa musuh besar perusahaan rokok?
A: Penggiat kesehatan, komunitas kesehatan,
Q: Apakah dengan bungkus rokok yang mengerikan dengan adanya gambargambar penyakit mempengaruhi penjualan?
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A: Ngaruh tapi paling hanya sedikit. Orang-orang tetap saja membeli. Kan
sekarang juga sudah ada yang jual tempat rokok tho, jadi rokok yang kalian
beli akan dikeluarin semua isinya lalu dipindahkan ke tempat rokok yang
tidak ada gambar penyakitnya tho. Itu kan sebenarnya juga salah satu
inovasi yang dibuat oleh perusahaan rokok untuk menanggulangi regulasi
pemerintah terhadap bungkus rokok. Ini juga malah dijadikan kesempatan
bisnis, bisa bikin box-box kecil atau tempat rokok, bahkan banyak kan
sekarang yang membuat bisnis tempat rokok yang bisa di custome sendiri.
Nah ini malah jadi kesempatan bisnis untuk orang lain tho.
Q: Jadi sebenarnya apakah promosi industry iklan dapat dihentikan?
A: Kalau menurut saya bisa, tapi kembali lagi, hal itu dapat dilakukan kalau
masyarakat Indonesia sudah makmur, tidak membutuhkan rokok lagi, dan
Indonesia juga sudah makmur tanpa harus menjual dan memproduksi
rokok lagi. Kan kalau rokok memang sudah tidak dibutuhkan oleh semua
pihak, ya untuk apa rokok masih melakukan promosi, untuk apa juga rokok
masih di produksi. Nah tapi kan sekarang ini masih dibutuhkan kan,
produksinya masih dibutuhkan kan untuk lapisan masyarakat manapun tho.
Jadi ya belum bisa itu promosi dan produksi rokok dihentikan.
Q: Kemarin kan sempat ada issue kenaikan rokok, bagaimana menurut bapak?
A: Itu pemerintah yang mau, perusahaan rokok sebenarnya tidak mau.
Wong sama saja kok, mau itu rokok dinaikin sampai berapa persen juga
keuntungan yang didapat oleh perusahaan ya segitu-segitu saja, hanya yang
berbeda kan pajaknya tho. Industri rokok kan maunya harga rokok tetap
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terjangkau oleh masyarakat, yang mau kan hanya pemerintah untuk
dinaikkan. Sebetulnya juga ini bukan pure pemerintah yang mau, ini kan
faktor bisnis, pasti pemerintah juga menghadapi tekanan-tekanan dari pihak
luar.
Q: Oh ya pak, apakah perusahaan rokok di Indoneisa pernah duduk bersama untuk
membahas masalah regulasi pemerintah?
A: Jelas pernah, kami memiliki komunitas besar bernama GAPPRI
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia. Ya isinya adalah gabungan
para pemangku kepentingan di berbagai perusahaan rokok. Kami sering
ngopi bareng untuk membahas atau bertukar pikiran. Dan mengembangkan
ide-ide atau gagasan yang dapat digunakan dan dilakukan oleh perusahaan
rokok ke depannya. Jadi kami ini competitor, tapi kami juga saling
membutuhkan dan mendukung.
Q: Wah begitu ya pak jadi meskipun competitor tetapi saling mendukung ya pak.
Terima kasih banyak ya pa katas waktu nya untuk wawancara. Lalu ini bapak mau
mengajar lagi ya pak?
A: Iya betul nih saya harus mengajar lagi 4 SKS, lalu saya langsung pulang
janjian mau ada yang konsultasi masalah perusahaannya.
Q: Wah bapak sibuk sekali ya pak. Berarti bapak harus selalu mobile ya pak?
A: Betul citra, saya harus pulang pergi Jakarta juga. Karena kan saya juga
masih ada ngajar di Jakarta tho.
Q: Baik pak kalau begitu, sekali lagi terimakasih banyak ya bapak Hadi.
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A: Sama-sama nak, kalau kamu ingin konsultasi ke saya atu mau tanyatanya boleh lho yaa, kamu hubungi saya saja. Itu tadi, kamu sudah saya
kasih jadwal kosong saya kan.
Q: Wah pak terimakasih ya pak, nanti kalau ada apa-apa saya hubungi bapak lagi.
Kalau begitu ini saya pamit sekalian ya pak pulang ke Jakarta.
A: Baik Citra, nanti kalau kamu sudah lulus dan butuh pekerjaan kamu
hubungi saya ya. Nanti biar kamu saya bantu.
Q: Waduh bapak terimakasih ya pak. Sampai berjumpa ya pak
A: Okee Citra saya ke atas ya ngajar lagi. Hati-hati di jalan.
Q: Baik pak selamat ngajar ya pak, saya pamit pak. Selamat siang pak Hadi

119
Strategi Marketing Communication..., Citra Kusuma Wardani, FIKOM UMN, 2017

TRANSKRIP WAWANCARA III
Narasumber: Hanantyo Riantomo
Jabatan: Brand Marketing British American Tobacco
Tanggal Wawancara: 9 April 2017
Tempat Wawancara: Kencana Loka, BSD

Q: Selamat siang pak, sebelumnya saya mau berterima kasih atas waktu yang
bapak sediakan untuk saya
A: Iya Citra sama-sama, maaf jadi diundur banyak hari karena saya tunggu
pulih dahulu. Ini saja kamu harus kesini karna saya memang belum
berkegiatan ke luar
Q: Tidak apa-apa pak malah saya yang harus berterima kasih ke bapaknya.
A: Iya jadi bagaimana nih? Apa yang bisa saya bantu untuk tugas akhir
kamu? Ini kamu sudah sampai mana skripsinya?
Q: Ini saya masuk ke bab 4 pak, bab 4 itu isinya pembahasan mengenai hasil
wawancara saya ini pak. Jadi begini pak, skripsi saya ini mengenai strategi
marketing communication perusahaan rokok dalam menghadapi pembatasan
promosi produk rokok di media yang disebabkan oleh regulasi dari pemerintah.
Sebenarnya dalam hal ini saya studi kasus terhadap TP Sampoerna sih pak.
A: Wah ya menarik ya. Jadi apa saja yang bisa saya bantu?
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Q: Mungkin saya langsung saja ya pak memberikan beberapa pertanyaan.
A: Iya boleh sekali lah ya malah jangan diem-dieman dong hehehe.
Q: Hehe iya pak. Jadi gini pak, yang pertama sekarang ini kan industry rokok
sebenarnya lagi mengalami pembatasan ruang gerak dalam bidang promosi kan
ya, lalu bagaimana tanggapan bapak sendiri sebagai salah satu orang yang bekerja
pada industry rokok khusunya dalam bagian marketing pak?
A: Hmm sebenarnya peraturannya pemerintah itu bukan hanya di
komunikasi beriklan aja yang mereka buat. Kalau dalam komunikasi
beriklan kan memang dalam 3 tahun ini lumayan strik. Jadi kita hanya
boleh beriklan di atas jam setengah 10 malam ke atas, lalu yang kedua semua
event yang dibuat oleh perusahaan rokok kan hanya boleh dihadiri oleh
mereka yang sudah berumur 18tahun ke atas, terus yang ketiga kan ukuranukuran baliho dan billboard kan udah dibatasin, nah sebetulnya kalau diliat
dari peraturannya BAT sama Phillip Moriss kan perusahaan rokok besar
yang multinasional di Indonesia ada BAT, Philip Moriss, Japan International
Tobbaco, cuman di global kan yang paling besar itu Phillip Moris dan BAT
kan jadi peraturannya mereka itu jauh lebih ketat dari peraturan
pemerintah yang sekarang. Jadi sebenarnya kalau peraturan tentang
beriklan dan segala macem itu sih Phillip Moriss dan BAT udah membuat
pertauran itu dengan ketat dibanding pemerintah. Nah yang kedua,
pemerintah itu kan menerapkan harga cukai rokok, itu sebetulnya yang
bikin berat, karena gini, target market nya perokok kan macem-macem, ada
yang premium, ada yang value for money, ada yang economical, kalo yang
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premium tuh kayak misalnya Marlboro, dunhill, lucky strike, sampoerna a
mild, itu kan harganya yang termasuk mahal ya 15ribu ke atas. Kalo
misalnya yang value for money itu seperti sampoerna hijau, djarum cokelat,
djarum 76, nah kalau yang economical itu yang lumayan terpukul ya karena
peraturan cukainya pemerintah. Rokok-rokok yang murah itu di Indonesia
banyak sekali Citra, kalau misalnya ngomongin merek, mungkin ada sekitar
800an merek untuk rokok-rokok murah doang. Total untuk seluruh merek
yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada sekitar 1700an banyaknya kalau
ngeliat data Nielson. Banyak banget yang kita enggak tahu. Nah untuk BAT
sendiri sebenarnya 60% penyumbang duitnya itu sebenernya berasal dari
rokok-rokok yang murah. Rokok-rokok yang economical ini mungkin
enggak dijual secara nasional, tapi dijual secara regional aja. Kayak
misalnya di Sumatra Selatan kana da rokok sawit dan jagat itu kan yang
terkenal, dia market leader disana, cuman kalau keluar dari lampung,
keluar dari Sumatra selatan itu rokok enggak ada, terus misalnya kalau ke
padang itu ada lintang 6, nah itu juga kuat banget disana, tapi kalau keluar
dari Padang rokoknya enggak ada. Kalau di Jawa Timur ada Tali Jagat, itu
di Jawa Timur kuat banget tapi kalau keluar dari Jatim udah enggak ada
rokoknya. Di jogja dan Solo itu ada rokok namanya Bintang Buana, tapi
kalau udah keluar dari Solo dan Jogja ya rokok itu tidak ada. Itu banyak
banget rokok-rokok yang kayak gitu. Nah pemerintah, kalau secara cukai
sebenernya pemerintah juga nerapin sistem excise. Nah excisenya
pemerintah itu juga bertahap, jadi kalau untuk rokok-rokok yang murah,
cukainya bakal murah juga, rokok-rokok yang agak mahal, cukainya agak
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mahal juga, nah rokok-rokok yang mahal, cukainya juga bakal mahal sekali.
Nah cukai ini dihitung berdasarkan penjualan yang bisa dilakukan oleh
brand tersebut. Nah biasanya itu 2 miliar batang seminggu, jadi kalau lebih
dari 2 miliar batang seminggu, dia bakal naik excise, naik cukainya. Nah
kalo dia naik cukai, berarti cukainya harganya lebih mahal. Kalau lebih dari
10 miliar batang, cukainya naik lagi. Nah pokoknya yang paling tinggi,
cukainya akan paling mahal begitu.
Q: Tetapi berarti untuk produksi rokok sendiri tidak dibatasi ya?
A: Enggak, tetapi penjualannya yang dibatasi. Kan setiap kita jual rokok
kan kita harus beli cukai ke pemerintah. Cukai itu harus dibeli ke bea dan
cukai, ke pemerintah. Nah kalau misalnya saja Phillip Morris ini beli cukai,
nah misalnya cukai yang dibeli ini sebanyak 2 miliar cukai, itu artinya
Phillip Morris bisa jual produknya lebih dari 2 miliar batang begitu. Nah itu
langsung ketawan sama pemerintah. Pemerintah langsung bisa mendeteksi.
Wah kenapa nih Phillip Moriss bisa beli cukai lebih dari 2 miliar, jamganjangan produknya lebih tinggi, jangan-jangan yang dijual bakal lebih dari 2
miliar batang nih, nah itu dia naik kelas ke cukai yang lebih tinggi. Nah itu
strateginya pemerintah. Tapi sebenernya pemerintah serba salah, rokokrokok yang murah itu kebanyakan rokok SKT atau Sigaret Kretek Tangan,
nah SKT itu kan banyak banget. Kalo pemerintah naikin cukai, yang kena
ini rokok-rokok yang bawah ini, kenapa? Karena kalo naikin cukai yang
rokok mahal, a mild misalnya, Sampoerna enggak akan masalah kalau harus
naikin harga a mild, karena konsumen a mild udah enggak sensitive gitu
sama harga. Jadi kalau harganya mau dinaikkin, ya konsumen a mild akan
123
Strategi Marketing Communication..., Citra Kusuma Wardani, FIKOM UMN, 2017

tetep beli karena uang yang mereka punya memang cukup dan bisa untuk
membeli rokok a mild gitu, mereka gak complain kalau harganya musti
dinaikin sampai 18 ribu misalnya. Tetapi kalau misalnya rokok-rokok
murah yang harganya rata-rata sekitar 6 ribu, 8 ribuan , terus harganya
dinaikin sampai 12 ribu aja, nah mereka problem, mereka jadi enggak bisa
beli lagi. Nah kalau mereka enggak bisa beli lagi, artinya orang-orang yang
bikin rokok SKT, kan rokok SKT itu dikerjain pake tangan tuh, pake tenaga
buruh, bukan pakai mesin. Nah berarti tenaga kerja tinggi kan, kalau
misalnya rokok Sigaret Kretek Tangan ini enggak ada yang beli, berarti
buruhnya kehilangan pekerjaan. Kalau buruhnya enggak ada kerjaan,
tingkat penganggurannya naik, nah itu dilemma nya pemerintah sendiri.
Nah kalau rokok-rokok yang tinggi misalnya gudang garam, sampoerna a
mild, Marlboro, segala macem kan mereka pakai mesin tuh, jadi kalo
mereka enggak laku pun pemerintah enggak terlalu pusing sebenarnya,
orang yang kerja disana sedikit. Tapi kalau rokok SKT, itu kan butuh tenaga
kerja buruh gitu, kayak Gudang Garam itu punya 35 ribu pegawai yang
tugasnya hanya untuk melinting, Sampoerna aja punya 50 ribu orang yang
spesialis untuk melinting saja, itu banyak sekali kan. Jadi kalau sampai
misalnya rokok lintingnya ini hancur karena orang udah enggak mampu beli
lagi, ya di Kediri atau di Malang sana bakal ada sekitar 85 ribu orang yang
bakal nganggur. Nah itu beginning nya perusahaan rokok terhadap masalah
excise tadi. Nah sehubungan dengan masalah excise tadi, pemerintah juga
punya modelnya sendiri dengan bikin excise jadi 3 kelompok, per jumlah
jualan yang bisa dilakukan, nah beberapa tahun lagi excisenya dibikin 1
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kelompok. Jadi kalau sekarang ada 3 kelompok, ada yang harganya murah,
sedang dan mahal cukainya, nah beberapa tahun lagi bakal dipecah jadi 2
aja, dan beberapa tahun ke depan lagi pemerintah mungkin hanya membuat
1 kelompok saja. Kalau sampai 1 kelompok, itu yang kesal adalah
perusahaan-perusahaan rokok yang jual rokok dengan harga murah.
Kenapa, karena nanti harganya Dji Sam Soe sama harganya djarum cokelat
bakal sama, nah kalo djarum cokelat harganya sama, orang-orang bakal
mikir ngapain rokok djarum cokelat lagi, rokok aja dji sam soe. Nah itu
problemnya begitu, tapi itu masih beberapa tahun ke depan. Nah itu dari
segi excise. Dengan memperlakukan seperti itu, sebenarnya harapan
pemerintah adalah duitnya yang masuk ke pemerintah semakin banyak, dan
perokok berkurang. Tetapi yang berkurang itu adalah perokok-perokok
dengan harga murah. Nah kalau sampai itu benar-benar kejadian, yang
terjadi adalah kemungkinan besar bakal banyak rokok-rokok illegal, rokokrokok yang tidak pakai cukai. Kalo di Malaysia gitu, mereka menerapkan
satu harga cukai jadi semua rokok harganya sama. Nah kalau semua rokok
harganya sama, yang terjadi kayak di Malaysia. Mau beli Marlboro,
Sampoerna, Dji Sam Soe, Sekar Jagat, sampe rokok-rokok yang enggak
terkenal bakal harganya semua sama. Nah yang terjadi disana adalah
sebagian

besar

sekitar

80%

merupakan

rokok-rokok

selundupan.

Selundupan dari mana, ya selundupan dari Indonesia. karena harganya
dipukul rata sama semua. Nah itu kalo dari segi harga. Kalau dari segi
komunikasi, sebenarnya penjualan rokok bisa dikurangin enggak sih. Itu
bisa, seperti yang tadi saya bahas, kalau excisenya dinaikin, penjualan rokok
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bakal berkurang. Nah lalu kalau misalnya pembatasan komunikasi segala
macam tadi itu bisa ngurangin penjulan rokok enggak sih? Nah kalau
menurut pengalaman saya sih itu hampir tidak berpengaruh sih, terutama
untuk rokok-rokok Marlboro, sampoerna a mild, lucky strike, dunhill, itu
tuh hampir tidak ngaruh ya. Walaupun peraturan pemerintah memang
sangat ketat sih. Kalau saya ini di BAT, kalau sampai ketawan anak dibawah
18 tahun masuk ke acara atau event yang kita buat, maka semua divisi yang
bertanggung jawab pada event tersebut bakal dipecat, dan nama brand
timnya itu bakal disebar ke BAT global. Nah BAT sama Phillip Moriss strict
banget melakukan itu. Dan peraturan perusahaan rokok sendiri pun itu
memang banyak ya, contohnya tuh semua iklan yang kita buat tidak boleh
ada hubungannya dengan olahraga, kesehatan, anak muda, kesenian. Jadi
kita larinya ke iklan yang premium. Jadi iklannya dengan kiasan gt.
Misalnya iklannya dunhill itu kan pakai ikan kan, masak-masak ikan dengan
ikan yang terbaik. Nah ikan itu dianalogikan sebagai rokok dunhill dengan
kualitas yang terbaik dan paling bagus gitu. Jadi memang begitu, untuk
iklan sih kita memang harus memiliki ide yang luas dan cerdas sehingga bisa
bikin iklan yang menarik dan meskipun iklannya pakai kiasan, tapi
seenggaknya masyarakat bisa mengerti dan menangkap dari pesan iklan
tersebut sih. Kalau dari segi komunikasi, sebenarnya dengan adanya
pembatasan itu sendiri tidak terlalu berpengaruh dipenjualan rokok. Yang
sangat mempengaruhi penjualan rokok adalah dengan adanya gaya hidup
dan trend gaya hidup sehat yang di canangkan oleh pemerintah dan
komunitas-komunitas di Indonesia, orang semakin sadar akan kesehatan,
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nah hal-hal itu sedikit mempengaruhi penjualan rokok. Jadi sebetulnya
kampanye anti rokok itu ngaruh meskipun pengaruhnya tidak secara
langsung. Karena gerakan-gerakan tersebut lebih mempengaruhi mindset
orang seperti bahwa gaya hidup sehat itu perlu loh, rokok itu berbahaya loh,
bahwa gaya hidup sehat itu keren loh. Nah trend atau gaya hidup itu lah
yang mempengaruhi value. Nah penjualan rokok memang sedikit turun sih
sekitar 3-4% setiap tahun tapi itu yang turun per batang yang dijual sih.
Tapi kalau dari segi value ya memang tetap naik. Ya itu mungkin memang
adanya pengaruh dari gaya hidup sekarang ini sih. Sekarang trend hidup
sehat memang lagi naik, mungkin kalau orang jaman dulu kan berfikir
bahwa merokok itu keren loh, anak-anak muda berpikir kalau merokok itu
keren loh. Tapi kalau sekarang ini sebaliknya, tidak merokok itu lebih keren
loh, menjaga kesehatan itu penting loh. That’s why rokok-rokok yang lebih
laku sekarang ini rokok-rokok putih, yang low tar dan nikotinlah dibanding
rokok-rokok lainnya. Seperti A-mild, gg mild, u mild, dibanding rokokrokok kretek seperti djarum super, dji sam soe. Hal itu dikarenakan
mungkin karena masyarakat sekarang lebih aware dan concern sama
kesehatan, dan campaign yang dibikin sampoerna mild kan anak muda
banget tuh, jadi kesannya kalau merokok yang djarum super, dji sam soe
dan sebagainya tadi tuh kesannya itu mah rokok jaman dulu, angkatannya
om atau bapak gue. Itu sih mungkin mindset anak muda sekarang.
Walaupun sebenarnya kalau menurut riset dari BAT, banyak orang yang
kalau sebenernya dia memang perokok dari dulu, dia ga akan bisa hidup
dengan rokok mild doang, dia pasti sesekali juga bakal merokok kayak
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djarum super atau gudang garam gitu. Sebenarnya kalau dari rasa, orang
Indonesia selalu milih rasa yang bold, rasa yang tajam, rasa yang keras, nah
itu tuh hanya bisa dapet dari rokok-rokok yang gudang garam super,
gudang garam filter, dji sam soe. Nah tapi kalau kita ngomong emosional
benefit, kalau kita ngomong gaya hidup, kalau kita ngomong ingin keliatan
keren, kalau kita pengen liat value yang modern, kreatif dan dinamis ya
mereka harus rokok a-mild, karena supaya dianggap modern juga, dinamis
juga at least di depan teman-temannya gitu. Walaupun kalau dilihat dari
preferensi rasa, mereka akan baling lagi gitu ke Gudang Garam. Jadi
sebenarnya pergerakan gaya hidup adalah salah satu yang menyebabkan
perubahan penjualan rokok. Tapi kalau karena peraturan pemerintah,
sejujurnya enggak terlalu sih, kecuali yang excise tadi, perusahaan rokok
memang benar-benar memperjuangkan supaya excise itu diperpanjang
jangka waktunya. Tapi sebenarnya kalau kamu belajar manajemen,
perusahaan seperti Sampoerna, Gudang Garam gitu berharap pemerintah
yang menerapkan satu excise itu yang harga semua rokok jadi sama itu
secepat-cepatnya, mengapa, karena mereka jual rokok yang mahal semua,
jadi misalnya harganya Gudang Garam filter dijual dengan harga 15 ribu,
bintang buana mungkin sekarang dijual 8 ribu, kalo misalnya gudang garam
filter dan bintang buana dijual dengan harga yang sama dengan harga 15
ribu, ya ngapain ngerokok yang murah, mending ngerokok Gudang Garam
filter aja yang lebih mahal, toh harganya juga sama saja, nah makanya
mereka tuh pengen pemerintah menerpkan itu secepat-cepatnya. Nah tapi
pemerintah juga berfikir, kalau mereka menerapkan seperti itu, perusahaan-
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perusahaan rokok yang kecil itu bakal mati, padahal kana da sekitar 1700
merek rokok, padahal rokok-rokok yang kita tahu paling berapa sih, paling
hanya 20 atau 30 merek rokok saja kan, padahal ada 1000an merek rokok
lain yang kita enggak tahu dan dijual di toko-toko kelontong. Jadi
sebenarnya pergerakan gaya hidup ini yang mempengaruhi penjualan
rokok. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Sampoerna atau Gudang Garam
memang sempat merasakan penurunan ya. Nah tapi setelah launching rokok
gg mild dan sebagainya itu yang mild-mild jadi naik lagi penjualannya
karena memang sekarang trend orang mengkonsumsi rokok yang mild gitu.
Q: Oooo begitu pak, kalau misalnya kita membicarakan strategi dan cara yang
dilakukan marketing communication akan sama saja dengan strategi sebelumnya,
atau ada perubahan setelah regulasi sekarang ini?
A: Oooh agak berbeda sih sebenarnya, seperti dulu sebelum tahun 2012, kita
membuat event bisa dimana saja, bisa dilapangan, yang anak kecil aja
bahkan bisa liat dan bisa masuk ke event kita, habis itu membuat billboard,
baliho yang ada di pinggir-pinggir jalan dengan ukuran yang besar itu masih
boleh begitu sebesar 10x20 meter persegi, nah kalau sekarang kan dibatasi
hanya boleh 4x6 meter persegi saja kan, iklan juga begitu, kita hanya boleh
di atas setengah 10 malam. Habis itu peraturan pemerintah yang lumayan
membuat kita berubah dalam komunikasi adalah kita tidak boleh
mencantumkan nama brand di setiap event atau acara yang kita buat.. nah
kayak misalnya jaman dulu Amild bikin event dengan nama AMild
Soundrenaline,

tapi

sekarang

hanya

boleh

menggunakan

nama

Soundrenaline saja, habis itu kalau dulu ada Gudang Garam Filter-Java
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Rockinland, nah kalau sekarang ya hanya menggunakan nama Java
Rockinland saja. Habis itu Djarum juga punya acara-acaranya sendiri, tapi
semuanya itu kita tidak boleh menggunakan nama brand kita lagi gitu, sama
sekali tidak boleh ada elemen nama brand sama sekali disitu, sehingga yang
kita lakukan adalah…hmm kayak Soundrenaline itu kan kebanyakan orang
sudah tahu kalau Soundrenaline itu identik dengan A Mild, kalau java
Rockinland mungkin enggak semua orang tahu kalau itu identik dengan
Gudang Garam, lalu dari situ yang kita lakukan adalah kita membuat event,
kita enggak usah pasangin nama brand kita disitu, Cuma memang event
yang kita buat akan menggambarkan brand kita, misalnya Soundrenaline
ada unsur-unsur warna merahnya, lambang A nya juga misalnya
menggambarkan huruf A pada A-Mild, tapi nanti begitu di eventnya di hari
H nya, baru kita tampilin brand kita disitu. Karena kalau peraturannya
pemerintah masih boleh seperti itu.
Q: Lalu pak kalau melakukan promosi dengan menggunakan SPG di event-event
atau acara tertentu gitu masih diperbolehkan ya pak?
A: Masih boleh, tapi sepertinya sekarang SPG sendiri sudah tidak
diperbolehkan ada elemen rokoknya deh, jadi baju atau seragam yang
mereka kenakan sudah tidak boleh ada lambang atau logo brand yang
mereka tawarkan. Jadi cara mereka berkomunikasi hanya dengan rokok
yang mereka tawarkan saja gitu. Jadi yang menunjukkan dia SPG
Sampoerna adalah rokok yang mereka bawa saja. Jadi implisit gitu lah cara
kita mengiklankannya di event-event. Jadi mau enggak mau rokok ini harus
build brand eventnya sendiri. Misalnya Soundrenaline, orang enggak perlu
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tau Soundrenaline itu yang punya Amild, tapi semua orang dengan
sendirinya akan tau kalo Soundrenaline itu punya A-Mild. Terus misalnya
Gudang Garam merah punya umbrella event namanya Spekta Merah, orang
enggak tau kalau spekta merah itu punya nya Gudang Garam Merah, tapi
kita mengedukasi orang supaya orang tau kalau Spekta merah itu punya nya
Gudang Garam Merah, sehingga nantinya kalau kita beriklan, kita bisa
iklannya

hanya

dengan

spekta

merah

saja,

kita

iklannya

pakai

Soundrenaline saja, tapi orang langsung ingat ooo Soundrenaline itu punya
nya AMild ya, spekta merah itu punya nya Gudang Garam Merah ya, kayak
misalnya Retro, itu punya nya Djarum Cokelat ya. Kayak gitu. Nah di
negara-negara yang lebih maju, bakal lebih susah lagi. Mungkin nanti kita
akan sampai ke tahap itu sih. Kayak misalnya di Australia gitu, semua rokok
kan itu hanya boleh packnya berwarna putih dan hanya ada lambang brand
nya saja. Nah kalau seperti itu sebenarnya yang dapat untung siapa yang
rugi siapa, yang dapet untung adalah rokok-rokok yang sudah dikenal
masyarakat kan, karena orang begitu sampai ke Seven eleven, atau Circle K
akan langsung ngomong Marlboronya satu mbak, A Mild nya 1 mbak,
walaupun sudah di pack warna putih. Tapi kalau untuk produk yang baru,
dari mana orang tau itu produk baru gitu, orang semuanya sama. Packnya
warna putih semua. Di rak apa bedanya sama yang lain. Kan kalau kita
launching produk baru kan posisi rokoknya musti berada di rak yang paling
terlihat

kan

supaya

dilihat.

Nah

tapi

bagaimana

mereka

bisa

mempromosikan produk baru itu kalau kita enggak aware sama produk itu,
kalau kita juga enggak tau kalau itu produk baru. Jadi yang sulit adalah
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perusahaan-perusahaan rokok yang brandnya masih belum well known di
masyarakat. Tapi kalau sudah yang punya market, ya mereka tenang-tenang
saja.
Q: Sebenarnya ada antisipasi tidak pak untuk perusahaan rokok apabila produk
mereka akan dihentikan secara total untuk promosinya?
A: Kalau dihentikan secara total sepertinya tidak sih ya, hanya saja cara
berkomunikasinya itu yang semakin sulit sih. Antisipasinya sih sudah ada,
kalau kita lihat iklannya Marlboro di Indonesia kan hanya dengan gambar
trapezium saja kan, hanya logonya saja. Dia tidak pernah menampilkan
Marlboro di setiap iklan atau billboardnya dia, dia hanya menampilkan
trapezium itu saja kan. Kalau trapeziumnya itu diberi background warna
hijau ooo itu artinya Marlboro Menthol, kalau misalnya merah berarti itu
Marlboro merah, kalau misalnya putih itu Marlboro putih. Di outlet juga
begitu mereka, Marlboro tidak pernah menulis tulisan Marlboro di belakang
cashier misalnya, hanya logo itu saja lah yang akan terpampang. Tapi
dengan harapan adalah dengan adanya logo itu saja, dan logo itu dibikin
menarik, orang akan langsung tertarik dengan Marlboro dan langsung relate
dengan Marlboro begitu. Nah itu perlu di build dari sekarang supaya nanti
pada

saat

pemerintah

semakin

membatasi

dan

membatasi

untuk

berkomunikasi melalui iklan dan sebagainya, orang sudah tau dan mengenal
brand tersebut meskipun dengan komunikasi yang seminimal mungkin gitu.
Jadi sekarang perusahaan rokok rata-rata memiliki simbol sendiri dan itu
mereka mengkomunikasikan habis-habisan. Jadi nanti pada saatnya kita
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tidak boleh menampilkan segala sesuatu tentang elemen brand kita, orang
sudah langsung related tentang simbol brand kita tadi.
Q: Itu sebenarnya kalau di outlet misalnya seperti Seven Eleven, Alfamart, Circle
K atau di Indomaret itu tuh susunan atau posisi rokok dalam setiap produk itu
berbeda ya pak? Dan itu mengapa dibedakan?
A: Nah biasanya itu memang outlet menjual slot-slot rak mereka. Nah slotslotnya itu dapat dibeli oleh banyak perusahaan, nah yang dibelakang kasir
itu dibeli sama perusahaan rokok. Modern outlet seperti Circle K dan
sebagainya itu hanya menghitung, bulan ini siapa yang pasang ya, bulan
depan siapa yang pasang ya. Nah misalnya bulan ini Sampoerna yang
pasang, maka susunan rokok di rak itu akan dipasang sesuai dengan strategi
nya orang Sampoerna. Nah tapi setelah 6 bulan kalau Sampoerna tidak
pasang lagi, akan diubah dengan strateginya BAT misalnya. Jadi
susunannya akan berubah juga. Itu namanya Planogram Cit, Planogram itu
susunan produk yang ada di rak-raknya mereka. Biasanya yang eye level
atau yang paling gampang dilihat itu adalah rokok-rokok yang kita pengen
push penjualannya.
Q: Oooo begitu ya pak, nah sekarang ini perusahaan rokok kalau ingin melakukan
promosi akan menggunakan semua tools promotion atau ada yang diubah lagi?
A: Semuanya masih digunakan, atau bahkan malah sekarang lebih banyak
walaupun di televise jatahnya di persempit sih enggak sebanyak dulu karena
batasan. Tapi perusahaan rokok sih masih menggunakan TV, Radio, web,
iklan-iklan di detik.com, kompas.com, atau kita punya web-web sendiri yang
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isinya kita bikin menarik dengan game-game atau konten yang menarik.
Tapi kalau sekarang ini kita punya channel atau tools baru yang mungkin
sekarang rata-rata perusahaan rokok menyasar kesitu, karena memang
suatu hari nanti mungkin kita hanya bisa melakukan promosi melalui
channel ini saja, yaitu kita sebutnya HoReKa. HoReKa itu adalah Hotel,
Restaurant dan Kafe. That’s why kalau sekarang ini kita ke tempat-tempat
kafe, restaurant atau ke tempat-tempat dugem itu hampir semuanya di
branding sama perusahaan rokok atau minuman keras. Itu karena ya
mungkin nanti kedepannya kita hanya bisa berpromosi melalui HoReKa ini.
Karena sekarang ini perusahaan rokok lumayan membuang uang disitu dan
berinvestasi disitu.
Q: Wah betul juga ya pak, namun memang strategi yang dilakukan marcomm
pada perusahaan rokok itu masih mengacu pada konsep dan teori promotion dan
marketing mix ya pak?
A: Kalau itu masih pastinya, kamu tau kan konsep Segmentasi, Posisi,
Target, lalu kita juga masih melihat objective nya, aware, desire dan lain
sebagainya itu. Lalu strategi push, pull itu semuanya masih digunakan sama
perusahaan rokok. Namun mungkin memang caranya saja yang sedikit
berbeda karena pembatasan komunikasi yang dibuat oleh pemerintah ini
kan. Perusahaan rokok ya harus selalu cari cara baru untuk menanggulangi
peraturan pemerintah, harus selalu cari celah dan kesempatan dari segala
tekanan atau pembatasan yang ada. Begitu..
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Q: Nah mungkin yang terakhir pak, apakah sebenarnya tujuan dan landasan
pemerintah untuk memberlakukan kebijakan seperti ini?
A: Ya sebenarnya mungkin pemerintah ingin melihat masyarakatnya
sejahtera, hidup sehat ya, namun ya kembali lagi, pemerintah belum bisa
menghentikan produksi rokok sama sekali. Karena apa, ya itu tadi,
perusahaan rokok sebagai salah satu perusahaan penyumbang terbesar bagi
negara, perusahaan rokok menjadi salah satu pembeli cukai tertinggi juga,
jadi ya itu, pemerintah dilemma. Di sisi lain mau membatasi, tapi di satu sisi
ya mereka juga masih membutuhkan adanya perusahaan rokok. Jadi
menurut saya, perusahaan rokok akan diberhentikan kalau pemerintah
sendiri sudah yakin kalau masyarakatnya sudah hidup dengan sejahtera.
Q: Ooo begitu ya pak, benar sih pak. Kemarin memang saya juga sempat
mewawancarai narasumber lain, dan beliau mengatakan hal yang sama seperti
bapak ini. Kalau begitu sepertinya sekian pak wawancara saya.
A: Hoo sudah ya? Kamu kalau mau minta data atau apa boleh hubungi saya
lagi ya. Kapan skrispsinya dikumpulkan?
Q: Baik pak terimakasih banyak pak, ya amin secepatnya ingin saya kumpulkan
pak. Dari pihak kampus sendiri sih sudah membuat jadwal pengumpulan dan
sidang.
A: Baik kalau begitu sukses ya, tidak usah dibawa stress, yang penting
berdoa saja amin akan lancar.
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Q: Baik pak terimakasih banyak ya bapak, mungkin saya ini sekalian pamit pak.
Terimakasih banyak atas waktunya dan semoga bapak segera pulih total ya pak.
A: Wah iya nih amin. Sama-sama ya Citra
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