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Transkrip Wawancara Lengkap (Verbatim) 

 

Transkip wawancara dengan Bapak Diaz Yoga Nugraha 

Branch Manager PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

19 Oktober 2017 

M: Maya Christina (peneliti) 

D: Diaz Yoga Nugraha 

 

M: Menurut Bapak, gimana sih kondisi ketika TOA itu kuat sebagai merek? Jadi ketika produk 

Jepang ini menguasai dan penjualannya itu seperti apa, historinya? 

D: Ya historinya, kenapa TOA itu kuat? Karena TOA itu yang pertama masuk di Indonesia 

untuk jenis produk seperti itu. Contoh seperti corong, megaphone, terus sebuah mic, terus 

amplifier. Karena yang pertama kali masuk di Indonesia. 

M: Oo iya. 

D: Karena pertama jadi orang mindset nya nyebutnya ya itu, sesuai dengan mereknya. Ini kan 

seperti kayak odol, odol itu brand seperti itu. Nah setelah masuk pun, kita dulu juga 

menggandeng beberapa penjual di berbagai provinsi. Jadi kan ibarate market share nya pun juga 

luas. Seperti itu. 

M: Itu tentu berpengaruh pada tingkat penjualan TOA sendiri kan pasti, nah terus ketika mulai 

muncul merek-merek pesaing itu gimana kondisinya? Apakah penjualannya langsung anjlok atau 

gimana? 

D: Gini. Kenapa merek pesaing itu masuk? Karena penjual itu kan orientasine ke margin, chuan, 

profit. Aku njualke TOA itu karena dia perusahaan awal itu sudah semakin tipis dengan produk 

cungkuok itu mesti kan chuan e lebih gede. Makanya toko tetep berani menjual itu, dan berani 

menawarkan. Tapi yang jadi masalah kan konsumen itu kadang juga menerima. Ya ndapapa asal 

dipake, nanti lama-kelamaan mereka juga menyadari kualitasnya kan kurang. 

M: Iya  

D: Nah yang kedua juga, menurun pasti menurun. Dan bahkan beberapa item pun yang biasanya 

bisa laku sekian puluh ribu unit jadi tinggal berapa unit. Dari itu kita ee ibaratnya metani lagi 

pasare dimana. 

M: Segmentasinya ya pak? 

D: Betul, segmentasinya. Mana yang paling banyak laku untuk item A, mana paling banyak item 

B, mana paling banyak item C. Terus ada, ternyata kita paling besar yaitu di rumah ibadah yaitu 

masjid, dan yang kedua adalah pemerintahan. Jadi yang paling penting tadi, segmentasi dulu 

kemana. 

M: Hmm. Nah terus dari segmentasi itu apa ada upaya komunikasi pemasaran kah untuk 

mengembalikan kekuatan merek TOA? 

D: Pasti. Nomer satu, untuk ke masayarakat, kita melakukan seminar-seminar masjid. Jadi disitu 

kan diajarkan cara pemasangan yang benar dengan produk TOA. Jadi masang TOA itu yang 

bener gini gini gini. Seminar itu tidak hanya di masjid, tetapi di sekolah juga, dan perkantoran. 



 
 

M: Lalu kalo secara teori dari komunikasi pemasaran itu kan ada lima elemen: advertising, 

personal selling, sales promotion, public relations, dan direct marketing. Nah dari kesemua itu 

apakah TOA menerapkan semuanya? 

D: Semuanya.  

M: Kalo semuanya itu modelnya secara terintegrasi atau tidak? 

D: Iya, terintegrasi. Sebenere tu satu advertising kita melalui media sosial, lewat facebook. Ada 

lagi advertisingnya melalui surat kabar, dulu buat paket. Pakete gini misal dulu jual ke 

masyarakat harga bahan cungkuok misal seribu, nah kita menjualnya gini pake bahan TOA 

seribu lima ratus cuman dapet free apa gitu. Termasuk advertising juga untuk publik lah. 

M: Emm.. 

D: Trus apa lagi tadi selain advertising? 

M: Personal selling. Jadi kayak mengedukasi secara langsung. 

D: Betul. Personal selling yaitu dari tiap marketing di cabang itu pendekatan ke user pemerintah, 

kadang ke pemuka agama, ulama gitu. Terus apa lagi tadi? 

M: Terus sales promotion mungkin. 

D: Sales promotion kita ke dealer-dealer distributor itu. Misalnya dulu biasanya 10 bonus 1, 

sekarang ambilo 20 tapi bonuse 3. Jadi bakul bisa ambil hoki lebih banyak. 

M: Lanjut ke public relations. 

D: Public relations ya kita melalui seminar-seminar itu,kan secara publik, jadi melakukan 

penyuluhan untuk pemasangan TOA yang bener gimana. Terus yang kelima? 

M: Terus direct marketing. 

D: Direct marketingnya ya itu tadi, kita ke user pun tidak cuma-cuma untuk penjualan tetapi juga 

membangun relasi yang paling penting itu. 

M: Terus yang kayak sponsorship-sponsorship gitu mungkin? 

D: Ya. Kadang kalo penyuluhan itu kita kan menggandeng kementrian agama atau dinas, dulu 

ada badan penerangan. Seperti itu. Kita mensponsori sekaligus ngisi disitu. 

M: Hmm… Nah itu tu semua elemen tersebut apakah dilakukan dalam rentang yang berdekatan 

atau gimana? 

D: Em tiap tahun kita ada agendanya. Nek berdekatan endak sih maya. Jadi mungkin tiap 3 bulan 

sekali ada kegiatan seperti itu. Misal bulan Januari Febuari Maret itu kita ke penyuluhan rumah 

ibadat sama sekolah. Terus untuk distributor itu adalah April Mei Juni. Juli Agustus kita ke 

pemerintahan. Terus akhir tahun gini ni kita biasanya promosi media sosial. Jadi tidak bersamaan 

tetapi terjadwal. 

M: Cuman maksudnya isi pesan yang disampaikan itu satu kan? 

D: Satu, sama. Satu aja kadang banyak yang lupa maya, apalagi kalo pesannya banyak. 

M: Berarti dari komunikasi pemasaran aja ya usahanya untuk mengembalikan brand equity? 

D: Iya dari strategi pemasaran terus kan otomatis pendekatan ke penggunanya itu. Nek 

pemasaran aku liat kan dari secara dagangnya ya. Cuman kalo edukasi, kita lebih pendekatannya 

ke edukasi sama pemasaran. Terus yang ketiga adalah mendekati pemerintah. Jadi dulu kan yang 

banyak itu kan produk cungkuok, apa-apa produk cungkouok, kita pun akhirnya pun bisa 



 
 

menetapkan dan di pemerintah tu membuat regulasi. Misal gini, dulu speaker Bluetooth sing 

merek cungkuok kan murahan to, cepekjing nopekjing ada, sekarang udah nda bisa. Karena 

Bluetooth sudah disertifikasi sama pemerintah. Nah kita TOA ini untungnya produk resmi dan 

tersertifikasi, otomatis kita aman. Dan pemerintah pun juga ikut andil. Sekarang barang-barang 

selundupan, barang impro sekarang sitik, karna nek ndak kena sunting. Dan produk itu otomatis 

ngikuti SNI. Jadi ada strandar nasional Indonesia itu pun juga menolong mengembalikan TOA 

ke ee peringkatnya. Karena kan sudah ada standarisasi dari pemerintah. Mereka intine 

mengutamakan produksi dalam negeri, TOA itu jadi produksi dalam negeri. Yang impor-impor 

sekarang sudah dilarang. 

M: Karena sertifikasi itu ya? 

D: Betul. Sesuai dengan standar pemerintahan mengenai kualitas dan mutunya. 

M: Oo okee. Dari penerapannya itu apakah efektif atau enggak kira-kira? 

D: Efektif. Kita setiap tahun growth, atau naik secara quantity. Quantity memang tidak naik 

secara signifikan, tapi profit naiknya lumayan. 

M: Oke cukup gitu dulu pak. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Transkrip wawancara Mas Danni Martha 

Marketing PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

6 Desember 2017 

M: Maya Christina (peneliti) 

D: Danni Martha 

 

M: Jadi gini mas alurnya, ee TOA itu kan memang pertama kali masuk di Indonesia untuk 

produk jenis horn speaker. Nah saking berkembangnya di Indonesia, sampai-sampai ee ketika 

muncul merek pesaing yang lain itu tu orang awam tetep mengidentikan bahwa itu TOA. 

Padahal itu belum tentu merek TOA gitu. Nah itu kok bisa seperti itu dan kira-kira ee pihak 

Galva sendiri sadar nggak sih? Makdudnya itu kan setidaknya mungkin bisa membuat TOA itu 

sedikit rugi ya, karna orang ketika ingin beli horn speaker tapi nyebutnya TOA dan mereka 

ketika disodorkan merek lain pun ndak sadar dan nggak papa gitu lho. Lha itu kira-kira upaya 

apa yang PT TOA lakukan. Nah sebelum masuk ke topik itu, sebenarnya apa sih jobdesk dari 

marketing sendiri mas? 

D: Biasane kalo untuk merek TOA itu kan dia terkenal dari horn itu ya. 

M: Hm‟m corong. 

D: Nah corong itu ya. Jadi segala bentuk corong apapun biasanya orang udah bilang TOA, 

padahal sebenarnya ada yang tidak. Ya sebenernya Galva juga rugi sih. 

M: Iya *tertawa 

D: Cuma ya habis gimana lagi. Soalnya dari dulu corong juga udah dibuat sudah lama untuk 

masjid-masjid, terus perkantoran, kepolisian itu. 

M: Emm. Nah kalo Mas Danny sendiri jobdesk utamanya tu seperti apa? Misalnya kayak 

pemasaran dengan pendekatan kah langsung ke konsumen/ klien atau gimana? 

D: Kalo aku langsung, misalnya tempat ibadah ya langsung ke tempat ibadah itu, terus ke hotel, 

café, terus ke tempat-tempat yang membutuhkan pengeras suara itu. Jadi pertama, saya tanya 

keperluannya apa. Untuk speech, speech itu hanya untuk rapat atau ngomong aja, atau ada untuk 

kebutuhan alat music seperti akustikan. 

M: Oo 

D: Terus kalo di tempat ibadah, kalo masjid itu ka nada rebana gitu, kalo di gereja ada band. 

Saya tanya keperluan mereka seperti apa, baru kita sodorkan merek TOA yang mereka butuhkan. 

Sekarang kan TOA juga nggak hanya mbuat yang di masjid, sekarang TOA juga mbuat yang 

pro.  

M: Oo. Brarti mas nya sendiri yang cari celah kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, yak dari 

situ mulai melakukan pendekatan. 

D: Iya he‟e. Soalnya kan diluar merek speaker udah banyak, nah dari situ mereka memandang 

merek TOA itu kan hanya halah paling merek masjid gitu lho. 

M: Jadi identik ya 

D: Iya, jadi identik buat masjid. Nah makanya dari pendekatan itu kita tawarkan produk yang 

baru dari TOA. 



 
 

M: Oo. Nah terus lanjut, kira-kira apa sih kualitas TOA yang membedakan dengan merek 

lainnya? 

D: Kalo TOA itu satu, watt nya dia kecil. Kalo produk lain kan watt nya gede. Terus untuk SPL, 

SPL itu Sound Pressure Level tu TOA lebih tinggi, antara 98 db sampe seratus sekian, itu. Jadi 

untuk listrik dia lebih hemat. 

M: Oo, terus kalo dari sisi tahan lama atau gimana mas? 

D: Kalo tahan lama pasti. Contoh di masjid itu yang corong, kena hujan kena panas sampe 

berapa tahun itu. Terus sekolah-sekolahan itu, contoh kayak sekolahan kemarin saya pasang di 

Theresiana itu. Dia masang TOA dari tahun „83, baru ganti sekarang. Berapa tahun itu berarti.  

M: Woo 

D: Jadi TOA memang dia tahan lama sih. Asalkan sistemnya benar gitu aman. 

M: Nah balik ke topik yang tadi, kan berarti pihak TOA sendiri sadar ya bahwa secara turun 

temurun itu TOA menjadi merek generik seiring munculnya merek-merek pesaing. Merek 

generik itu yang ketika orang awam mau membeli horn speaker dan nyebutnya TOA, dan ketika 

disodorkan merek lain ndak papa gitu. Nah jika menyadari itu kira-kira gambarannya upaya 

seperti apa sih yang dilakukan TOA menindaklanjuti fenomena tersebut? Misal dari sisi 

marketingnya nih misal ada evaluasi produk atau perencanaan promosi gitu? 

D: Kalo untuk ee promosi sama demo-demo itu kita setiap tahun melakukan ada 2 event. Untuk 

masjid, untuk gereja, sama untuk perkantoran, untuk teknis itu sih kita sebisa mungkin 

mengadakan minimal 2 kali event. 

M: Tiap tahunnya? 

D: Iya tiap tahunnya. Terus apa lagi kira-kira mas selain itu? Jadi kayak apa sih yang dilakukan 

PT TOA Galva ini untuk menindaklanjuti fenomena tadi? 

D: Ya sementara sih hanya itu, pendekatan ke customer. 

M: Yang penting itu ya mas. 

D: Yak an soalnya produk yang copyright gitu paling banyak tu. Kemarin saya di toko musik A 

itu to ada speaker celling. Nah kan banyak itu, speaker celling kan nggak hanya TOA. Tapi kalo 

orang mas mau tanya speaker celling, mereka menyodorkan berapa merek banyak itu. 

M: Iya  

D: Ya tapi mau gimana lagi, itu kan udah kemajuan jaman ya. Jadi mereka juga mau ngikuti.  

M: Iya, persaingan pasar ya. 

D: Betul, persaingan pasar. 

M: Mungkin salah satunya bisa melalui diversifikasi produk? Maksudnya kayak, kayak tadi 

TOA mengeluarkan produk-produk baru ya? 

D: Iya. Ee TOA mengeluarkan produk baru dan kita selalu mengadakan event, seminar gathering 

gitu. Terus kita pendekatan ke tempat ibadah, terus instalasi-instalasi, para installer itu. 

M: Mungkin kalo event-event itu lebih ke mempertahankan pelanggan lama atau bisa juga 

membuka kemungkinan menarik calon konsumen baru? 

D: Kita dua duanya. Jadi pelanggan lama tetep kita, apa, kita perhatikan. Terus untuk pelanggan 

baru kita lebih ngepasin tanggal, supaya dia lebih mau ke TOA gitu. 



 
 

M: Oo. Tapi kira-kira untuk event-event gitu tu yang diundang siapa aja sih mas? Ee misal event 

apa terus tamu-tamu nya itu dari mana aja? 

D: Emm kayak *batuk masjid. Masjid itu kan *batuk. Kalo ada produk baru dari masjid, speaker 

buat masjid, jadi yang kita undang orang-orang masjid kayak pengurus-pengurus masjid gitu. 

Terus kalo TOA mengadakan installer, installer itu buat teknisi-teknisi. Kan kebanyaken semua 

teknisi itu kalo masang asal bunyi. Nah itu makanya dari installer-installer itu kita panggil, kita 

ajak sharing, kita ajari, jadi mereka kalo pasang TOA lebih aman dan benar, gitu lho. Jadi untuk 

pemakaiannya lebih bisa tahan lama. 

M: Heemm 

D: Kalo tempat ibadah lain misalnya gereja ya kita panggil orang gereja gitu. Jadi kita liat event 

nya. Dan TOA produk barunya apa, kita baru undang yang sesuai itu. 

M: Dan undangannya nggak mesti yang udah pake produk TOA ya? Ada juga yang belum 

D:  Nggak mesti, ada juga yang belum.  

M: Nah berarti tadi kalo dari sisi marketingnya kan upaya yang dilakukan kan kayak pendekatan. 

Lha kalo dari segi promosi? Ya hampir mirip sih mungkin. Soalnya TOA sendiri kan udah punya 

pandangan segmentasi pasarnya seperi apa to. Kayak misal, setau saya ya, TOA itu lebih 

menekankan ke pemerintahan dan masjid-masjid. 

D: Iya. Dan apa ya, bandara stasiun itu pasti pake TOA. 

M: Oo tempat-tempat umum ya. 

D: Mall, rumah sakit pake TOA. 

M: Oo. Nah itu kira-kira saluran promosi apa nih yang dilakukan TOA? Jadi kayak misal, 

saluran promosi itu kebetulan ada lima nih. Mungkin bisa saya tuliskan dulu aja ya mas. Ada 

advertising, personal selling, sales promotion, public relations, dan direct marketing. Kebetulan 

kalo upaya promosi itu dalam teori kan ada lima, nah apakah PT TOA sendiri melakukan 

semuanya itu atau enggak? Jadi misal kayak advertising, TOA itu kan juga punya iklan ya kalo 

aku liat di faceboook sama website. 

D: Iya pasti. Ada itu. 

M: Nah itu apakah yang handle KP Semarang atau pusat? Terus gimana kira-kira, ee apa, 

batasannya, kebijakan promosi yang menjadi wewenang pusat sama yang menjadi wewenang 

KP? 

D: Kalo untuk promosi itu biasanya dari pusat ya. 

M: Dari pusat semua ya? 

D: He‟e dari pusat semua. Terus kalo untuk. Ee kan sekarang ada itu kayak divideo sendiri 

produk baru itu, biasanya dari KP. 

M: Oo yang itu KP. 

D: Terus ee ada kayak toko juga mbantu jualan lewat online itu dia pake video juga ada gitu. 

M: Oo. Terus kalo dari KP Semarang sendiri wewenang promosi nya apa aja? Kalo advertising 

ini kan berarti dari pusat ya. 

D: Iya  

M: Kalo personal selling kan lebih ke pendekatan tadi. 



 
 

D: Oo kalo itu KP. 

M: Terus ee sales promotion itu kayak adanya diskon-diskon atau potongan harga. 

D: Oiya kalo sales promotion ada juga ini. Kalo untuk pengambilan, biasane pengambilan 

banyak produk gitu. 

M: Kira-kira program apa itu mas? 

D: Biasane kayak program mau mendekati natal gitu to, kita mungkin ada event berapa persen 

terus tambah berapa persen. 

M: Oo. Berarti natal ini ya? 

D: Iya kebetulan besok kamis kan ada event TOA juga tu di hotel quest. Untuk seminar ke 

gereja-gereja. Jadi selama ini kan gereja di Semarang saya survey itu penataan suaranya itu asal 

bunyi. Dia nggak tau frekuensi, yang bikin feedback apa, trus apa itu, yang penting bunyi. 

Makanya kita adakan seminar lagi. 

M: Emm 

D: Yang kita panggil semua gereja, nggak hanya yang udah pernah pasang TOA tapi semua. 

Kadang juga ada yang wah mas mungkin nggak bisa dateng, kan mungkin dia mandangnya 

produk TOA gitu ya, ada juga. Tapi ada yang mau dateng juga. 

M: Oo. Padahal nggak dipungut biaya? 

D: Iya nggak dipungut biaya padahal, gratis.  

M: Gratis ya *tertawa 

D: Kalo gereja-gereja gede memang susah sih. 

M: Oo 

D: Soalnya kalo gereja gede dia sistem ibadahnya kan untuk, apa, untuk ibadahnya kan dia 

modelnya udah kelas entertaint. 

M: Oiyaa 

D: Yang satu itu. Yang kedua, ka nada rasa gengsi. Misalkan kamu di gereja A ke gereja B trus 

tanya, merek speakernya apa? Pake speaker merek A. Wah jelek, gini gini gini. Lha soalnya kan 

kalo standart artis itu kan mereknya nggak banyak. Padahal TOA untuk ngikuti suara kayak gitu 

TOA sudah bisa.  

M: Oo 

D: Cuman mereknya kan dari dulu TOA udah terkenal untuk sound speaker masjid, corong itu. 

Makanya gereja-gereja itu sulit untuk memasuki, kecuali gereja katolik itu bisa. Terus gereja-

gereja kecil bisa. Untuk gereja gede kayak alfa omega, trus Bethany itu susah. 

M: Lha itu gimana strateginya? Apa tetep mencoba untuk tembusi? 

D: Oo nggak bisa. Soalnya mereka main branded.  

M: Oo, sama gengsi ya 

D: Gengsi, bener. Rental pun sama. Rental kalo kita sodori TOA ada yang mau, trus beberapa 

kan rental kerjasamanya sama EO. 

M: He‟em 

D: Kalo EO pinjem rental itu sound system nya pake apa? Pake TOA, EO nya nggak mau. 

M: Oo 



 
 

D: Soale EO juga dia ada gengsi juga. 

M: Oo. Terus dari segi public relations, public relations tu kayak tadi event-event seminar. Trus 

kira-kira apa lagi mas? Mungkin sponsorship-sponsorship gitu mas? 

D: Emm paling. Kalo sponsor ini rencananya sih kita kan sama masjid-masjid. Itu nanti kita 

adain acara lagi, cuman yang punya acara dia, kita cuma nyupport sound system aja. 

M: Oo, itu secara gratis ya berarti? 

D: Iya.  

M: Emm, terus kemarin sempet denger kalo apa, TOA juga mencoba untuk melebarkan 

segmentasinya ke gereja, dengan cara itu pemasangan secara gratis juga. 

D: Demo. He‟e itu demo. 

M: Itu selama berapa lama mas? 

D: Ya misalkan dia satu demo udah tau suara karakternya TOA, dia udah cukup. Trus kayak 

gereja di daerah ungaran itu sampe dua kali. Pertama dulu, kok suaranya kayak gini mas, bisa 

lebih bagus lagi ndak? O bisa pak, minggu depan kita demo lagi dengan spek yang lebih bagus 

gitu. 

M: Oo 

D: Nah biasanya kalo spek nya udah bagus gitu, mereka mundur dengan harga. 

M: Maksudnya dengan harga? 

D: Kemahalan gitu. *tertawa 

M: Oo gitu *tertawa 

D: Lha saya bilang lho kalo budget bapak segini ya spek nya kayak gini . Nah itu. Kalo lebih 

bagus ya uangnya tambah pak. *tertawa 

M: Iya 

D: Tapi biasanya pada mundur gitu. 

M: Lha dalam sekali demo itu durasinya berapa lama kira-kira? 

D: Ee kita biasanya loading hari jumat sama set, sabtu buat ee apa namanya, latian latian band, 

trus minggu pagi buat ibadah minggu sore buat ibadah. Senin kita ambil. 

M: Oo 

D: Yang kedua, TOA kalo udah ada pembelian produk, dari TOA melakukan after sales, 

perawatan selama setahun per tiga bulan. Per 3 bulan kita cek, jadi kita nggak jual lepas. 

M: Oo he‟em 

D: Makanya kayak gereja-gereja kecil tu dia maunya kayak gitu. Biasane kalo beli di toko, kalo 

rusak itu harus diambil servis. Speaker di gereja ilang satu, yakan. Nggak ada satu gitu to. Tapi 

kalo dari TOA bisa kita pinjemi, yang rusak kita sevis. Jadi kegiatan gereja masih tetep jalan. 

M: Oo. Terus lanjut ke direct marketing yang terakhir ini. Emm mungkin lebih ke kayak kritik 

atau saran, jadi kayak masukan-masukan TOA yang ditampung di Galva itu kira-kira apa aja sih? 

D: Masukan. Pasti untuk yang QPA ini Quality Public Address itu biasanya masalah harga. 

M: Harga yang paling sering ya mas? *tertawa 



 
 

D: Iya, semua harga itu paling sering. Tapi begitu mereka tau kualitas ya nek orang tau ya pasti 

tau. Cuman yang orang awam kan harganya mas dikurangi lagi. Nomer satu harga, untuk 

komplain kerusakan jarang. 

M: Nah dari kelima elemen ini paling sering apa sih hambatannya? 

D: Untuk penjualan biasanya di harga. Terus yang kedua di merek ya. 

M: Oo percaya merek ya? 

D: Iya. Kan kayak yang tadi aku cerita, yang gereja-gereja itu kan dia udah nggak bisa. Makanya 

TOA selalu membuat warna baru. Jadi misalkan kota ini warnanya untuk audio abu-abu, kita 

buat warna baru, pink kecil dulu nanti kan lama-lama membesar. Jadi membuat apa namane, 

misalkan ini kota semarang udah dimasuki audio warna hitam apa merah, nah TOA mmbuat baru 

walaupun dari kecil. 

M: Oo berarti mencari peluang segmentasi yang baru gitu ya? 

D: Iya. Soalnya dari awal TOA udah dikenal sebagai speaker masjid. 

M: Hm‟m 

D: Speaker corong itu. Makanya kita kalo nawari produk yang pro gitu mereka berpikir lagi. 

Apakah bagus gitu. Makanya agak sulit. 

M: Tapi selama mas Danni nawarin itu kira-kira ada ketimpangan nggak sih antara menjual 

produk corong itu lebih gampang daripada tipe-tipe TOA yang lain? 

D: Kalo corong itu lebih mudah ya. Soale kan harganya juga terjangkau. Tapi kalo produk QPA 

itu kan hargane juga sekelas merek-merek diluar itu.  

M: Oo, jadi emang kerasa gampang enggak nya ya? 

D: Banyak. Gampang nggak e tu ya gampange di speaker corong, trus tower-tower yang sering 

dipasang di masjid itu sering banget. Kalo yang QPA emang agak susah. Soalnya pesaingnya 

kan banyak. 

M: Lha kalo mislanya ada produk-produk baru itu orang taunya gimana? Maksudnya orang biar 

tau ada produk baru TOA itu gimana? 

D: Dari TOA pusat dia udah ngenalin produk TOA itu. Terus kalo yang KP KP sini biasane 

mengadakan gathering-gathering seminar kayak tadi. Soale kan produk baru, misalnya TOA 

masjid berarti yang kita panggil orang-orang masjid. Terus kalo QPA buat gereja dan 

perkantoran ya yang kita panggil orang gereja dan perkantoran. 

M: Emm. Kalo mas nya nggak ke dealer ya? 

D: Enggak. Kalo saya langsung ke tempat ibadah, hotel, perkantoran, café gitu. 

M: Berarti langsung ke end user ya? 

D: Iya. 

M: Nah kalo yang tadi itu kan hambatan-hambatannya nih, kalo faktor pendukungnya kira-kira 

apa? Misalnya dari perijinan kan TOA udah SNI, terus kira-kira apa lagi nih mas? Atau itu aja? 

Mungkin dari segi budgeting? 

D: Kalo untuk segi kayak gitu ee biasanya yang ditarik selalu itu menawarkan after sales. Kan 

nggak semua merek ada after sales.  

M: Emm 



 
 

D: Kan orang sekarang kan lebih suka pembelian yang after sales, nggak boleh putus. Banyak 

jualan di online itu beli trus kalo rusak dia bingung mau kemana gitu. Kalo dari TOA kan aman. 

Sampe berapa tahun pun kita tetep layani. 

M: Emm. Kalo beli di online produk TOA tapi abis iitu rusak kesini minta dibenerin gitu bisa nd 

to mas? 

D: Ee biasane kalo online tu biasane jual putus ya. Ada beberapa kali orang membandingkan 

harga di online itu lebih murah, saya cuma selalu bilang kalo beli online itu beli putus. Kalo ada 

apa-apa ya kita nggak bisa bantu. Gitu. 

M: Berarti lepas ya. 

D: Iya, kalo beli online lepas. Banyak sih. Kan sekarang orang kalo mau beli barang liat online 

dulu murah yang mana. 

M: Emm mbanding-mbandingin dulu ya 

D: Tapi memang murah di online. Terpautnya berapa gituu. Tapi begitu kerusakan kita udah 

nggak bisa bantu. Karna online beli putus sistemnya, nggak garansi. 

M: Oo. Kalo dari pendanaannya untuk pelaksanaan promosi ini tu langsung dari pusat atau 

gimana? 

D: Langsung dari pusat. 

M: Kalo misalnya sponsor-sponsor apa mas yang tadi akan diadakan? 

D: Kayak di masjid itu mereka mau mengadakan kayak pelatihan seminar gitu kan banyak 

orang-orang masjid juga yang masang hanya asal bunyi. Dia mau mengadakan kayak gitu ya kita 

support untuk sound systemnya. 

M: Oo. 

D: Kan kalo acara kayak gitu kan butuh tempat, butuh sound system. Ya kita support sound 

system, mungkin sama merchandise. Sama narasumber. Jadi mereka biasane menyediakan 

tempat, kalo yang mengadakan acara mereka lho. Kalo yang mengadakan acara dari TOA ya kita 

semua. 

M: Berarti kalo ada event-event gitu yang kerja siapa aja mas? 

D: Iya saya, mas budi, marketing TOA juga, sama dibantu teknisi. 

M: Oo lha nggak kewalahn? 

D: Ya nggak sih, kan jumlah barangnya juga nggak banyak, gitu. Soalnya kan saya juga sering 

event gede, kalo event gede kan barangnya lebih banyak. Lha ini kan cuma butuhnya apa aja, 

lebih simple. 

M: Oo 

D: Paling sampe lokasi ngeset satu jam dua jam selesai. 

M: Ee kembali yang tadi tentang mindset gereja itu, ada nggak sih tindakan marketing untuk 

mengubah mindset gereja? Maksudnya, mungkin nggak bisa diapa-apain cuma kayak TOA tu isa 

buat produk baru yang ini tu lebih tinggi daripada produk corong yang biasa di masjid-masjid 

gitu mas. 



 
 

D: Iya kita udah berkali-kali ee melakukan kayak itu ke gereja-gereja besar. Cuma ya gereja-

gereja besar lha itu tadi, soalnya dia sistem sound system nya dia sistem entertaint. Dan satu, 

gengsi. 

M: *tertawa 

D: Pasti itu. Kalo ada tamu dari luar, sound nya kok pake ini, semua pake ini. 

M: Oo 

D: Soalnya kan kayak gereja itu kan yang pemain musik pemain musik nya kan dia juga sekolah 

musik semua. Nah kalo sekolah musik dan sebagainya itu kan udah ada standart nya. Paling kalo 

gereja besar kita tawarin TOA dia bantu ke gereja cabang. 

M: Oo gitu 

D: Kan gereja besar kan pasti punya gereja-gereja kecil yang lain. Gitu. Ni mas tak tawarke ke 

gereja kecil saja.  

M: Berarti setidaknya ada upaya untuk inovasi produk tadi ya mas. Terus ada nggak sih standart 

kedisiplinan dari internal TOA? Misal untuk menetapkan harga penjualan yang beda dari main 

dealer sama langsung ke end user? 

D: Ada sih kita sih. Jadi untuk biasanya kako kontraktor terus rekanan dateng kesini, kita jualnya 

bukan jual retail, kita jualnya sistem. Jadi pasti kalo dibandingkan sama toko kalo ada beberapa 

barang yang sama pasti lebih murah toko. Kok bisa gitu? Soalnya kita jualnya nggak retail, kita 

jualnya sistem. 

M: Emm 

D: Misalnya ada proyek untuk perkantoran, gereja, atau apapun kita jualnya sistem. Jadi kalo 

misal nanti ada kerusakan kita pick up. 

M: Kalo toko? 

D: Kalo toko nggak bisa. Toko suruh pick up nda mau. Jadi kalo ada barang rusak kita pinjemi 

dulu, yang rusak kita servis, toko nda mau. Jadi gitu. Karna kita jualnya sistem, selama satu 

tahun per 3 bulan kita cek ada kerusakan apa nggak gitu. 

M: Nah yang terakhir nih, kira-kira apa yang menjadi problematikanya dari sisi marketing? 

D: Problemnya ya itu, kita njual produk yang dulunya mindset nya udah speaker corong. Kalo 

skarang ka nada speaker QPA kalo nggak yang TOA pro itu to, jadi agak susah. Soalnya kan 

baru, mungkin 2/3 tahun an baru bisa. 

M: Tapi pemerintahan biasanya juga pake TOA pro sound yang kayak gini kan mas? 

D: Pemerintahan kayak di akpol, abri, pelayaran tu semua pake bukan TOA sih, pake V8. 

Soalnya dia dari istana negara udah pake itu. 

M: Lha kalo pemerintahan yang support TOA sendiri tu produk apa brati? 

D: Pemerintahan support TOA itu kan buat masjid. Majid, rumah sakit, terus bandara, terminal, 

stasiun. Kalo untuk pro sound nya itu dia pake merek lain. 

M: Berarti kebanyakan di kantor-kantor balaikota itu pake merek lain ya mas? 

D: Balaikota iya. Kemarin penawaran kesana pake merek TOA nda di acc. Ya akhirnya tetep 

pake V8. Tapi untuk masjid atau perkantoran gitu mereka masih bisa bantu sih, kan kalo 

perkantoran ada celling speakernya. 



 
 

M: Kalo masjid itu semua pasti TOA atau belum tentu mas? 

D: Semua.Kecuali masjid-masjid kecil, itu ada speaker custom, peaker yang mbuat sendiri itu. 

M: Oo. Lha itu ada SOP nya nggak sih mas kalo masjid gitu? SOP kalo harus pake TOA gitu 

D:  Oo DMI to (Dewan Masjid Indonesia), itu yang ngurusi masjid-masjid gitu.  

M: Oo. 

D: Terus kalo toko-toko a mungkin kayak toko sport gitu, Adidas juga pake TOA. Terus restoran 

Mcd, KFC, juga pake TOA. Terus TOA juga support untuk tim sepak bola Jakarta (Persija), itu 

juga sponsor juga. 

M: Oo. Mungkin cukup itu dulu mas, terima kasih banyak atas waktunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Transkrip wawancara dengan Bapak Anto 

User TOA - kontraktor 

7 Desember 2017 

M: Maya Christina (peneliti) 

A: Anto 

 

M: Bapak denger-denger udah pake produk TOA ya? 

A: Iya, udah dua kali saya 

M: He‟em dimana pak? Di masjid atau dimana? 

A: Di masjid ada satu, terus di ruang pertemuan kecil juga ada. Ini baru mau ada satu tugas, 

untuk produk yang baru ini, di hall gitu aja untuk ukuran kira-kira 10 x 20 meter. 

M: Oo.. makanya ikut seminar ini ya pak? 

A: Mau liat produknya dulu sih, yang sesuai sama budget. 

M: Kira-kira selama ini dari pemakaian produk TOA sendiri gimana pak? 

A: Sebetulnya TOA itu tergantung kebutuhan sih. Memang dia segmennya untuk kebutuhan 

speech, untuk bicara, jadi bukan untuk live band music. Fokusnya memang kesitu, produknya 

kesitu, nggak ke band.  

M: Berarti memang nilai plus nya disitu ya pak? 

A: Iya, nilai plus nya disitu. Kalau untuk vokal memang bagus mba. 

M: Mungkin itu yang bisa menjadi perbandingan dengan merek lain makanya Bapak pilih TOA 

gitu pak? 

A: Saya pilih TOA karena memang saya sesuikan dengan kebutuhannya. Kebetulan saya di 

arsitek ya liat kebutuhan ruangannya seperti apa. 

M: Selama ini ada ngga sih pak komentar-komentar tentang TOA gitu? 

A: Komennya apa ya. After sales nya memang bagus sih. Kalo produk lain kita harus nunggu sih 

mba. 

M: Untuk spesifikasinya mungkin tahan lama kah? Atau yang lain pak? 

A: Spesifikasi… Ya itu tadi, kebutuhannya aja. Kalo tahan lamanya sih rata-rata hampir sama sih 

kalo itu. Kan masa pakainya segitu-segitu juga. 

M: Oke, mungkin cukup itu dulu aja pak. Terima kasih ya pak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Transkrip wawancara dengan Mas Fandi 

User TOA – Teknisi Hotel Aston Semarang 

24 Januari 2018 

M: Maya Christina (peneliti) 

F: Fandi 

 

M: Jadi di hotel Aston ini kan juga pake TOA. Nah kenapa kok pilih merek TOA kira-kira? 

F: Kalo dari pemilihannya sih dulu dari ownernya sih mba. Jadi kita nggak dilibatkan. Jadi dari 

owner dulu nggak tau ada penawaran sama produk apa sama apa, tetapi yang dipilih memang 

TOA. 

M: Oo berarti ada SOP nya mungkin? 

F: He‟e iya. Tapi kan keputusan terakhir di tangan owner juga. 

M: Oo gitu 

F: Owner sama kontraktor dulu. Soalnya kan kita belum masuk. 

M: Berarti bisa dikatakan TOA sendiri memang sudah join dari awal pembangunan hotel sendiri 

ya mas? 

F: Iya 

M: Terus kira-kira produk apa sih yang dibutuhkan di hotel kayak gini tu? Kayak misal prosound 

apa atau apa gitu, jenisnya kayak apa aja mas? 

F: Kalo kita di hotel ini yang besar sih yang di ballroom. Itu kan dia pake apa namane, sshh, 

yang sound system tapi yang besar memang. Ada. Kita punya itu yang mixer e 16 channel, terus 

speakernya ada 8, sama buffere ada 4. Itu yang paling besar. Cuman yang di ruang meeting itu 

kita pake yang kecil-kecil, jadi cuman ada ampli sama speaker, udah itu aja. 

M: Jadi memang disesuaikan dengan kapasitas ruangannya juga ya mas? 

F: He‟e iya. Sesuai dengan kebutuhan aja. 

M: Tapi secara keseluruhan ini pake TOA semua atau emang ada beberapa yang merek lain ada 

beberapa yang TOA? 

F: Kalo sound system kita TOA semua mbak. 

M: Oo gitu. 

F: He,e. Termasuk yang di gedungnya itu kan TOA juga kan, speaker-speaker gedungnya ini 

TOA semua. 

M: Iya tadi saya liat sendiri speaker TOA yang nempel di plafon lobby ini. 

F: Iya, instalasinya juga TOA. Gitu. 

M: Kira-kira menurut Mas Fandi, apa sih yang membedakan produk merek TOA dengan merek 

lainnya? 

F: Kalo dari teknisi sih ee bedane apa ya. Cuman itu aja sih apa namane, mungkin terkenale 

mahal ya mungkin ya, premium soale *tertawa 

M: *tertawa 

F: Soale kan kalo sama yang di pinggir-pinggir jalan, kayak yang di toko-toko itu kan dia 

kebanyakan, apa namane, sshh, istilahe kayak komputer itu lho mbak. Bongkar pasang gitu kan, 



 
 

emm maksude bisa disesuaikan. Cuman kalo dari TOA itu kan memang dia sudah satu set gitu 

kan. Cuma memang ada juga sih, ee apa, tahap-tahapnya juga. Ada yang premium, ada sing 

biasa, gitu. Terus satu lagi TOA itu terkenale sama itu mbak, apa namane, sama itu lho speaker 

masjid. 

M: Corong mas. * tertawa 

F: Nah itu lho. *tertawa. Kalo di masjid-masjid itu kan terkenale kayak gitu.  

M: Iya mas, emang dari awal terkenalnya itu ya mas. 

F: He‟e 

M: Berarti yang tadi itu termasuk kayak program after sales nya gitu yam as? 

F: Hm‟m, iya dari TOA. Jadi kalo kita ada apa-apa kita langsung servisan di TOA di Galva itu. 

M: Hmm. Mungkin itu nilai plus nya kali ya mas? 

F: Iya. 

M: Terus kalo.. 

F: Cuman ya mahal, dah itu. 

M: Iya *tertawa, harganya ya mas. 

F: He‟e pasti 

M: Terus kalo dai sudut pandang spesifikasinya misal kayak tahan lama, terus kayak watt nya 

irit, atau gimana? Atau malah biasa-biasa aja? 

F: Kalo spek nya sih itu tergantung dari, apa, pemilihan produk juga sih ya. 

M: Oo 

F: Kalo yang di ballroom itu kan kita memang spek nya minta yang gede, otomatis watt nya kan 

juga gede. Kayak gitu aja sih. Kalo awetnya sih awet juga. 

M: Sudah berapa lama mas kira-kira? 

F: Ini ya sejak hotel berdiri, berarti ya tiga tahun. 

M: Oo tiga tahunan ya. Tapi belom ada kendala apa-apa atau gimana? 

F: Yoo pernah ada sih, cumin kan namanya juga barang dipake kan mesti ka nada kendala juga. 

Yang di mixer itu juga pernah trouble, tapi kan langsung diservis juga, garansi juga waktu 

setahun itu.  

M: Emm saya denger kalo misal servis gitu dari TOA dipinjemin dulu barang yang lain sambil 

yang ini diambil buat diservis, kayak gitu ya mas? 

F: Iya, betul. Mixer dulu pernah dua kali servis. Kan pernah jatuh juga, dijatuhin sama customer 

kan waktu event. Ya ketarik kabel e terus mixer e jatuh itu, mati. Kita servis di TOA. Kita dapet 

pinjaman juga. Soale kan event kan harus jalan terus ya makane kita dipinjemi. 

M: Iya bener. 

F: Sering sih speaker juga sering. 

M: Emm. Terus ada ngga sih masukan atau komentar untuk produk TOA? Ini pertanyaan yang 

terakhir ni mas *tertawa 

F: Kalo komennya sih bagus. Nek masukane yo itu aja sih, apa namane, sshh, ee ya mungkin 

harga sparepart sama servisnya itu mungkin. Ya kalo bisa yo diturunin lah, apalagi kan sudah 

langganan gitu kan. Itu aja sih. 



 
 

M: Hm‟m. Okedeh mas kira-kra itu dulu, cukup sekali penjelasannya.  

F: Okey. 

M: Terima kasih ya Mas Fandi. 

F: Iya, sama-sama mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Transkrip wawancara dengan Bapak Daryanto 

User TOA – Kepala Teknisi Hotel Quest Semarang 

29 Januari 2018 

M: Maya Christina (peneliti) 

D: Daryanto 

 

M: Jadi di hotel Quest ini kan saya denger pake produk TOA ya pak? 

D: Iya, waktu pas opening sampe sekarang pake produk TOA. Kebetulan setelah ee ini kan 

sudah menginjak tahun ke delapan, lha itu kebetulan ee sebenarnya ada masalah di mic, tapi di 

apanya ya. Istilahnya sebenarnya kalo untuk mic nya sendiri itu masih bisa dipake, cuman ee apa 

itu, body-bodynya udah pada pecah. 

M: Ooo 

D: Lha itu yang menjadi kesulitan saya, rencana saya mau belikan bodynya aja juga ngga bisa, 

harus beli produk baru. 

M: Iya, harus satu set ya pak 

D: Nah itu kesulitan saya yang pertama itu. Yang kedua, ee harganya kok mahal ya sekarang? 

*tertawa 

M: *tertawa iyaa pak 

D: Iyakan kalo dibanding dengan produk lain. Memang saya senangnya awet sih sampe 

sekarang, ee memang belum ada trouble. Cuman ya itu masalah yang tadi, bodynya udah pecah-

pecah kan kalo untuk tamu nanti kan, sudah tidak layak kan malu saya sama tamu. Mosok mic 

nya sudah pada pecah-pecah, tapi suaranya masih bisa bagus, cuman ya itu tadi bodynya. 

M: Gara-garanya kenapa pak kira-kira kok bodynya bisa pecah gitu? 

D: Ee ya mungkin sudah lama pemakaian ya, delapan tahun og, sering dipake terus. Nah itu udah 

mulai kadang pecah atau retak-retak gitu lho, trus mungkin warnanya juga udah mulai agak 

pudar. 

M: Oo. Lha kira-kira dari hotel Quest ini tu kayak menerapkan SOP dari awal atau emang ada 

keinginan tersendiri memilih produk TOA? 

D: Oo ini kan kewenangan owner ya, yang beli ownernya langsung. 

M: Oo brati memang keinginan ownernya sendiri ya pak? 

D: He‟e, itu kan saya ngga tau ya, dulu waktu opening sudah dibelikan itu. Ee itu mungkin apa 

dari kosultan atau dari mana ya kurang tau. Tau-tau sudah dibelikan, semuanya TOA. 

M: Berarti dari instalasi awal juga sudah TOA ya pak? Dari awal pembangunan gitu. 

D: Iya betul. 

M: Berarti secara keseluruhan ini hotel Quest sendiri rata-rata atau sebagian besar memang pake 

produk TOA ya pak? 

D: TOA iya. Ini masih asli TOA semua ini, belum ada penggantian. 

M: Sampe ballroom nya mungkin pak? 

D: Kalo ballroom sih dulu masalahnya tidak pake TOA ya, jadi kan itu kayak optional aja. Beli 

baru, buat tambahan. 



 
 

M: Oo gitu. Terus kira-kira menurut Bapak, apa aja sih yang membedakan antara produk TOA 

dengan produk lainnya? 

D: Ee ini ya yang sudah saya alami ini, kemarin owner beli sendiri mic. Soalnya mic saya yang 

di ballroom itu hanya jalan berapa tahun ya, dua tahun udah rewel, mereknya itu apa ya, kalo 

ngga salah Wisdom. Wisdom itu suaranya putus-putus, ya satu sampai dua tahun memang 

lancer, setelah itu yaa dua tahun lebih sedikit suarane udah mulai putus-putus. Malu dikomplain 

tamu. 

M: Oo 

D: Ya namanya orang meeting kan harus lancar, apalagi kalo pas ada presentasi-presentasi itu 

kan tidak boleh sampe terganggu putus-putus gitu. Pertama itu. Trus akhirnya saya dibelikan 

lagi, pertamanya memang lancar, cuma berapa minggu gitu to, ee setelah itu sama putus-putus. 

Itu kan yang model terbaru yang digital tu, wah sinyalnya ada yang drop, trus ga bisa saya 

pulangin. Akhirnya banyak komplain tamu, sampe tamu tu kemarin marah gara-gara itu, saya 

juga malu. GM nya juga marah-marahin saya, waduh. Terus akhire saya balikan lagi ke owner, 

dibelikan lagi, sama, bentuk barangnya persis, cuman ganti merek aja. 

M: Oo diganti apa pak? 

D: Ee mereknya apa ya, Sennheiser, ini kemarin beli 6 mic, tapi satu receiver 2 mic gitu lho. Kan 

memang saya butuhnya 6 mic. Kemarin saya udah ngomong sama mas Danni, nah itu saya udah 

kasih penawaran sama mereka. Tapi paling murah 4 juta. Lha sini owner e agak pikir-pikir. 

Padahal satu mic itu 4 juta, lha padahal kan butuhnya 6. Ya ndak brani sini. 

M: Oo 

D: Mungkin kalo ada harga TOA yang dibawah itu masih mau kali ya. Tapi ini harganya 

memang mahal kemarin, paling murah 4 juta waktu itu. Pas penawaran itu ada 4 sampe 6 juta 

yang dikasihkan ke saya. Trus akhirnya nggak jadi beli, dibelikan selain itu. Ternyata juga cepet 

rusak juga. 

M: Oo gitu. Berarti secara spesifikasi mungkin TOA itu kualitasnya oke, cuman harganya itu 

yang kurang bersahabat ya pak? 

D: Iya harganya, wah kurang ini ya. Jadi orang mau beli pikir-pikir lagi ya. Sekarang ini 

memang yang dicari yah kelas menengah lah, tapi mending, mungkin sampe berapa tahun, 4 

tahun mungkin masih berani kalo memang rusak ndak masalah. Tapi hebat saya akui TOA bisa 8 

tahun sampe sekarang. Cuman bodynya itu, saya malu trus sampe saya ambil saya simpen di 

gudang. 

M: *tertawa 

D: He‟e pecah-pecah bener. Kalo dibelikan sana bodynya ngga ada. Terus kalo memang ada 

yang lebih murah nanti kasihkan penawaran kesini, yaa omongkan aja sama sana mungkin. 

M: Oke pak *tertawa 

D: Barangkali nanti mau beli. *tertawa 

M: Iya pak. Tapi sebelumnya Bapak tau itu pak, TOA kan dulu memang terkenalnya speaker 

corong ya pak? Yang kayak di masjid-masijd. 



 
 

D: Corong iya bener. Tak kirain itu hanya yang corong itu aja ya TOA. Tapi emang terkenalnya 

itu ya zaman dulu ya. 

M: Iya memang rata-rata orang taunya yang itu tok ya pak. 

D: Terus ada lagi kan, perkembangan lagi, yang untuk meeting room yang kecil-kecil, mungkin 

yang kotak itu to, apa namanya, wireless. 

M: Iya wireless, tanpa kabel 

D: Mic, trus udah ada satu set sama itu. Tapi kalau disini mungkin kurang bagus ya. Lebih 

cocoknya kan rapat-rapat intern kayak RT gitu kan masih oke. 

M: Iya pak 

D: Tapi ya tergantung produknya sih, kalo yang bagus ya bagus. Tapi kayake disini ga mau yang 

model gitu. Maunya yang paling nggak ada speaker 2 sama mic gitu aja, udah mending lah. 

M: Iya. Kemarin tu saya juga sempat dateng ke seminarnya TOA yang di lantai atas itu pak. 

D: Lah kebetulan saya pas ndak bisa ikut. Kemarin pas sibuk, ada pertemuan corporate. Jadi 

ndak bisa ikut saya. 

M: Nah terus yang terakhir nih pak, ee mungkin ngulangin yang tadi ya pak. Mungkin ada 

masukan atau komentar tentang produk TOA? Selain dari harga atau ada apa lagi gitu pak? 

D: Ee kalo yang produk lama sayangnya kok langsung hilang gitu ya. Maksude kalo memang 

masih bisa diproduksi sebenarnya nggak masalah. Kan kadang banyak orang yang masih 

mencari. Jadi kalo bisa yang produk lama jangan langsung dihilangkan. *tertawa 

M: Eman ya pak. 

D: Iya mungkin masih banyak yang cari. Karna juga awet juga sih ya. Tapi kalo soal harganya 

saya memang kurang tau untuk harga produk lama itu. 

M: Terus Bapak tau nggak sih, yang itu pak, after sales nya dari TOA sendiri? 

D: After sales, ee servis ya. Saya belum pernah nyerviskan juga sih disana. 

M: Oo, memang belum ada kerusakan ya pak? 

D: Nah ini ni ni, apa namanya 

M: Ampli? 

D: Ampli ya. Nah nanti coba saya rencana penawaran kesana ya mahal atau engga.  

M: Oo berarti emang udah nggak ada garansi ya pak? 

D: Ya 8 tahun udah enggak ya. Nanti saya coba bawa kesana, dimana ya? Tegalsari? 

M: Di jalan Kawi, depan RS Elisabeth itu pak 

D: O iya ya Kawi ya 

M: Iya coba dibawa kesana dulu aja pak 

D: He‟e ini amplinya baru kali ini ada kerusakan. Barusan aja tadi siang untuk meeting, kok 

suaranya katanya agak nyeter-nyeter gitu, ternyata amplinya. Ini saya ganti.  

M: Terus sepengetahuan Bapak mungkin di tahun-tahun pertama gitu ada pengecekan tiap bulan 

selama satu tahun. 

D: Oo nggak ada. Ini kan dulu belinya di Jakarta masalahnya. Ownernya lucu sih, padahal disini 

juga ada ya, kenapa harus di Jakarta. 

M: Berarti langsung dari pusat ya pak? 



 
 

D: Iya kalo kita mintanya ke owner pasti gitu. 

M: Okedeh pak, mungkin sampai disini dulu. Terima kasih ya pak atas waktu dan penjelasannya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

DOKUMENTASI 

 

Narasumber: Diaz Yoga Nugraha /  Branch Manager PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber: Danni Martha / Marketing PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Narasumber: Anto / User TOA - Kontraktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber: Fandi / User TOA – Teknisi Hotel Aston Semarang 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Narasumber: Daryanto / User TOA – Kepala Teknisi Hotel Quest Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maria Virginia Anggraeni / Staff divisi umum PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Feby Permatasari/ Staff administrasi PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seluruh tamu undangan seminar tata suara gereja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengiriman barang ke main dealer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


