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PANDUAN WAWANCARA 

(kuesioner ini untuk bagian internal perusahaan PT. Semangat Inti Pamenang) 

PENYUSUNAN MARKETING PLAN 

PRODUK PANEL DINDING SUPER DINSIP STYROFOAM 

PADA PT. SEMANGAT INTI PAMENANG 

 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Jabatan/Pekerjaaan : 

 

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai produk Panel Dinding Super Dinsip dari 

PT. Semangat Inti Pamenang ini? 

2. Siapa saja yang menjadi segmen dan target dalam pemasaran produk Panel 

Dinding Super Dinsip dari PT.SIP ini? 

3. Apakah dasar Anda memilih segmen tersebut? 

4. Apakah yang membedakan segmen ini dengan yang lain? 

5. Siapa saja yang menjadi pesaing PT. Semangat Inti Pamenang selama ini? Apa 

yang membedakan PT. Semangat Inti Pamenang dengan pesaingnya? 

6. Bagaimana posisi pasar Anda dalam pemasaran produk Panel Dinding Super 

Dinsip ini? 

7. Apakah ada pesaing yang sudah menguasai posisi itu di dalam benak 

konsumen? 



106 

 

8. Bagaimana cara Anda selama ini membantu memasarkan produk Panel Dinding 

Super Dinsip dari PT. Semangat Inti Pamenang ini? 

9. Strategi pemasaran apa yang menurut Anda cocok untuk diterapkan dalam 

memasarkan produk Panel Dinding Super Dinsip dari PT.SIP ini? 

10. Apa tanggapan konsumen dari konsumen PT.SIP tentang produk Panel Dinding 

Super Dinsip ? 

11. Apakah PT. Semangat Inti Pamenang harus mengubah segmen,target dan juga 

visi dan misi nya dalam memasarkan produk Panel Dinding Super Dinsip ini? 
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PANDUAN WAWANCARA 

 (kuesioner ini untuk bagian external perusahaan PT. Semangat Inti Pamenang) 

 

PENYUSUNAN MARKETING PLAN 

PRODUK PANEL DINDING SUPER DINSIP STYROFOAM 

PADA PT. SEMANGAT INTI PAMENANG 

 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Jabatan/Pekerjaaan : 

 

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN 

1. Sudah Berapa lama Anda mengenal produk Panel Dinding Super Dinsip 

dari PT.SIP ini? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai produk Panel Dinding Super Dinsip 

dari PT.SIP ini? 

3. Apa saja yang menjadi keunggulan dan kekurangan dari produk Panel 

Dinding Super Dinsip dari PT.SIP ini? 

4. Apa saja yang Anda ketahui tentang produk Panel Dinding Super Dinsip 

dari PT.SIP ini? 

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai perbedaan antara pembangunan 

dinding rumah dengan batu bata dibanding dengan pembangunan dinding 

rumah dengan Panel Dinding Super Dinsip ? 
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6. Apakah menurut Anda Panel Dinsip ini layak untuk digunakan sebagai 

dinding/tembok rumah? 

7. Bagaimana menurut Anda perbedaan apa yang terdapat  antara panel dinsip 

dan batu bata bila digunakan untuk membangun rumah? 

8. Dimana anda mengetahui dan mengenal tentang panel dinsip? 

9. Menurut Anda dimana tempat yang cocok untuk menjual produk Panel 

Dinding Super Dinsip? 
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REKAPITULASI JAWABAN WAWANCARA 

BAGIAN INTERNAL PERUSAHAAN 

Bp. Andreas sebagai pemilik perusahaan 

1. Panel Dinding Super Dinsip dari PT Semangat Inti Pemenang 

merupakan sebuah terobosan baru dalam membangun rumah. Tentu 

waktu saya mendirikan perusahaan ini dan juga memproduksi produk 

ini, harapan saya sangat besar bahwa produk ini memiliki prospek ke 

depan yang sangat baik. Saya pribadi melihat bahwa keunggulan produk 

ini antara lain yaitu sebagai berikut: 

a) Panel Dinsip ini lebih menghemat energi dan dapat menyerap 

panas matahari dalam waktu lama dibanding dengan tembok 

yang terbuat dari batu bata/batako. 

b) Lebih cepat dalam waktu pemasangan 

c) Hemat dalam biaya bayar tukang 

d) Peredam Suara dan insulator 

e) Permukaan rata dan mudah dalam waktu finishing 

f) Fleksibel terhadap berbagai desain bangunan 

2. Waktu saya menghasilkan produk ini, segmen dan target utama dari 

produk ini antara lain yaitu para pemborong bangunan rumah/gedung, 

insinyur, arsitek  dan juga broker perumahan. Tidak menutup 

kemungkinan juga PT. Semangat Inti Pemenang juga membuka 

kesempatan kepada konsumen pemakai yang ingin membangun rumah/ 

kantor nya serta membuka saluran strategi distribusi tingkat 3 yaitu 
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menggunakan distributor dalam pemasarannya. Sedangkan kalau 

ditanya wilayah geografinya, maka saya saat ini masih menargetkan 

untuk konsumen yang berada di wilayah Jawa Tengah saja, namun ke 

depannya saya memiliki pandangan bahwa prospeknya akan bagus 

untuk wilayah Kalimantan dan luar pulau lainnya karena produk ini 

relatif baru di Indonesia. 

3. Dasar saya pribadi dalam memilih segmen ini karena beberapa alasan 

yaitu: 

a. Untuk segmen Jawa Tengah karena perusahaan saya beroperasi 

di Semarang sehingga akan lebih mudah untuk menargetkan 

pasar di pulau Jawa, yaitu dalam hal pengirimannya. 

b. Untuk segmen para pemborong bangunan rumah/gedung, 

insinyur, arsitek  dan juga broker perumahan karena mereka 

merupakan pihak yang melakukan pembangunan rumah 

sehingga dengan menargetkan pada target tersebut dapat 

memiliki penjualan yang baik. 

4. Ya, tentu saja berbeda. Untuk segmen Jawa Tengah tentu yang berbeda 

yaitu dalam hal pengirimannya dan juga prospeknya. Kita tentu tahu 

bahwa di Pulau Jawa itu yang paling banyak penduduknya serta yang 

paling banyak pertumbuhannya dibandingkan daerah lain, jadi banyak 

properti yang dibangun di daerah ini, maka tentu akan menguntungkan 

kalau memilih Jawa, terutama yaitu Jawa Tengah karena kemudahan 

dalam distribusi pula. Sedangkan untuk para pemborong bangunan, 
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insinyur, arsitek, dan broker perumahan, tentu akan berbeda pula jika 

dibandingkan dengan konsumen akhir, karena mereka tentu akan 

melakukan pembelian yang kontinyu di mana itu akan memberikan 

hubungan jangka panjang yang baik bagi kami juga. 

5. Yang menjadi pesaing dari perusahaan saya cukup banyak, yang utama 

yaitu PT Kemasan, PT Foamindo Abadi, dan PT Beton Elemindo Putra. 

Hm.. kalau ditanya yang membedakan PT. Semangat Inti Pemenang 

dengan pesaingnya maka saya menjawab bahwa yang utama yaitu inovasi 

dalam produk kami dan juga hubungan pelanggan yang kami jalin. Kami 

peduli terhadap hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 

6. Posisi pasar? Hmm.. untuk posisi pasar dalam pemasaran produk Panel 

Dinding Super Dinsip ini yang kami tuju yaitu kualitas dari produk panel 

dinsip yang memiliki ketahanan yang baik, kemudahan untuk dipasang 

dan variasi yang beraneka ragam untuk menarik minat konsumen.  

7. Saya rasa belum ada pesaing yang seperti itu. 

8. Cara saya selama ini membantu memasarkan produk Panel Dinding 

Super Dinsip dari PT. Semangat Inti Pemenang ini dengan cara 

melakukan pendekatan bisnis dengan kolega-kolega saya. Kebetulan 

saya memiliki banyak kenalan dalam bidang properti dan pembangunan 

rumah sehingga kemudian saya melakukan pendekatan informal serta 

formal dengan kolega-kolega saya. Banyak kolega saya yang telah 

menggunakan produk ini pula, selain pula dengan pemasaran yang 

dilakukan oleh bagian pemasaran saya. 
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9. Untuk strategi pemasaran yang menurut saya cocok untuk diterapkan 

dalam memasarkan produk ini yaitu inovasi produk dan juga hubungan 

pelanggan jangka panjang. Dengan melakukan inovasi produk, mungkin 

produk yang akan saya produksi akan berbeda dengan pesaing-pesaing 

saya. Ini akan menarik konsumen untuk membeli produk saya. 

Sedangkan untuk hubungan pelanggan jangka panjang, ya.. itu jelas.. 

telah terbukti bahwa pelanggan yang memiliki hubungan jangka 

panjang, terutama yaitu para broker bangunan serta juga kontraktor, 

tentu akan merekomendasikan penggunaan produk Panel Dinding Super 

Dinsip ini setiap kali mereka menerima proyek dan dengan begitu akan 

tercipta hubungan timbal balik jangka panjang. 

10. Tanggapan konsumen dari konsumen PT.SIP tentang produk Panel 

Dinding Super Dinsip rata-rata sangat baik. Mereka puas dengan 

produk ini karena produk ini memiliki banyak keunggulan. Ya seperti 

yang telah saya sebut di atas tadi. 

11. Saya rasa tidak perlu untuk mengubah segmen,target dan juga visi dan 

misi nya dalam memasarkan produk Panel Dinding Super Dinsip ini. 

Sekarang juga sudah cukup baik. Tetapi kalau misalnya ada saran yang 

dapat diberikan supaya perusahaan saya dapat menjadi lebih baik lagi 

maka akan saya terima dengan senang hati, semuanya untuk kemajuan 

perusahaan saya. Terima kasih. 
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Bp. Adi sebagai marketing di PT.SIP 

1. Tentu luar biasa beda dan unggulnya produk ini. Saya catat ada 

sembilan keunggulan dari produk ini yaitu sebagai berikut: 

a) Ringan 

b) Cepat dan Mudah dalam pemasangan 

c) Hemat waktu dan biaya 

d) Sound and Thermal Insulator 

e) Lebih tahan terhadap gempa bumi dan badai 

f) Tahan api, air, lembab dan rayap 

g) Hemat energi 

h) Permukaan rata dan mudah dalam finishing 

i) Fleksibel terhadap berbagai desain bangunan 

Ini produk yang luar biasa untuk pembangunan sebagai pengganti 

bahan baku bangunan yang konvensional, misalnya batu bata. 

2. Target atau segmen sasaran yang utama dari produk ini yaitu para 

pemborong bangunan rumah/gedung, insinyur, arsitek  dan juga 

broker perumahan. Tidak menutup kemungkinan juga PT. Semangat 

Inti Pemenang juga membuka kesempatan kepada konsumen 

pemakai yang ingin membangun rumah/ kantor nya. 

3. Dasar dalam memilih segmen ini tentu sangatlah kuat karena 

konsumen pemborong bangunan/rumah/gedung tersebut merupakan 

pelaku utama yang melakukan pembangunan, dengan membidik 

langsung pada pelaku utama yang melakukan pembangunan maka 
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harapannya akan terjual banyak produk kami. Selain itu, dengan 

membidik pada pemborong, tentu mereka akan menggunakan produk 

ini terus menerus karena memang pekerjaannya yaitu memborong 

atau membangun rumah. Dengan membangun rumah secara 

kontinyu, maka harapannya produk kami juga akan dibeli terus-

menerus, sehingga perusahaan dapat tetap eksis. 

4. Ya, mungkin tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya karena 

mereka memiliki kepentingan yang terus menerus untuk membangun 

rumah, jadi harapannya mereka dapat membeli produk dari kami 

terus-menerus setiap kali mereka melakukan pembangunan. Sebagai 

tambahan, kami juga membidik konsumen akhir, tapi tentu ini 

merupakan konsumen yang mau melakukan pembangunan dan 

memiliki keputusan mutlak dalam pembangunan. Segmen ini juga 

berbeda karena mereka yang memiliki uang dan memiliki kuasa 

penuh terhadap bagaimana dana mereka dialokasikan dalam 

pembangunan. 

5. Pesaing utamanya yaitu PT Kemasan dan PT Beton Elemindo Putra. 

Yang membedakan? (berpikir cukup lama).. saya rasa yang 

membedakan dengan pesaing yaitu produk kami yang unggul dalam 

hal kualitas produk serta juga upaya pemasaran yang kami lakukan, 

walaupun jujur saja saya rasa itu belum optimal. 

6. Saya rasa kami ingin membedakan produk dari pesaing lain, yaitu 

dalam hal produk dinsip dengan inovasi baru, harga lebih murah dari 
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pesaing, pelayanan lebih baik. Itu adalah posisi pasar yang ingin 

kami bentuk di benak konsumen. Harapannya tentu supaya 

perusahaan dapat berkembang dengan lebih baik. 

7. Mungkin PT Beton Elemindo Putra yang hampir mendekati itu, 

tetapi mereka kurang dalam hal harga yang cukup mahal, jadi kami 

rasa masih ada peluang. 

8. Kami lakukan melalui hubungan dengan distributor atau konsumen 

kami. Selain itu kami juga melakukan promosi-promosi melalui 

pamflet yang kami berikan kepada konsumen atau broker-broker 

perumahan. 

9. Saya rasa pada produknya perlu untuk dibedakan ya, karena akan 

sulit untuk memasarkan produk yang sama. Kalau produknya 

berbeda maka memberikan keuntungan yang cukup besar bagi kami 

karena secara otomatis omset perusahaan akan meningkat karena 

banyak konsumen yang membeli produk panel dinsip dengan inovasi 

yang baru. 

10. Secara garis besar, mereka memiliki tanggapan yang baik. Ya karena 

mereka tahu akan keuntungan penggunaan produk Panel Dinding ini. 

11. Mungkin untuk visi dan misi perlu untuk diperjelas lagi karena saya 

sendiri tidak terlalu mengerti dengan jelas akan visi misi perusahaan. 

Kalau untuk target saya rasa sudah cukup bagus, dengar-dengar dari 

pemilik ingin meningkatkan target menjadi konsumen di luar pulau, 

tapi ya itu di luar kendali saya sih. 
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Ibu Citra Puspita sebagai HRD  di PT.SIP 

1. Saya melihat produk ini sangat bagus sebenarnya. Walaupun saya 

sendiri tidak terlalu menguasai tentang keunggulan produk ini, tetapi 

saya rasa produk ini sangat spesial dibandingkan dengan bahan 

bangunan yang dulu-dulu kita gunakan dalam membangun rumah, 

misalnya batako, batu bata. 

2. Setahu saya target pasar yang utamanya yaitu dalam para kontraktor 

dan pemborong bangunan di Semarang.  

3. Apa ya.... mungkin karena dekat dengan tempat beroperasinya 

perusahaan jadi perusahaan memilih target pasarnya yaitu di kota 

Semarang dan Jawa Tengah ya. Kalau lebih jelasnya mungkin rekan 

saya, Bp Adi lebih tahu. 

4. Untuk ini juga saya sendiri tidak tahu, tetapi mungkin ya itu tadi, 

karena dekat dengan tempat beroperasinya perusahaan jadi 

perusahaan memilih target pasarnya yaitu di kota Semarang dan 

Jawa Tengah ya. 

5. Pesaing utamanya setahu saya yaitu PT Kemasan. Mereka termasuk 

salah satu perusahaan yang besar dalam menghasilkan produk ini di 

industri kami. Kalau yang membedakan kami dengan mereka adalah 

dalam bidang manajemennya. 

6. Posisi yang ingin kami raih? Oo.. maksudnya bagaimana produk 

kami di pikiran konsumen? Ya kami menekankan harga yang 

kompetitif dengan pesaing tetapi kualitas yang baik. Kalau semua 
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konsumen kami menganggap kualitas produknya baik kan lebih 

mudah juga bagi kami untuk melakukan penjualan. 

7. Wah kalau ini saya kurang tahu. 

8. Saya beritahukan ke teman-teman saya, serta saya sendiri juga 

gunakan. Kalau saya sendiri gunakan untuk membangun rumah saya 

kan jadi bisa lebih tahu bagaimana kejelekan dan kebaikan dari 

produk ini. Tapi selama ini saya sendiri belum mengeluh untuk 

produk ini. Memang produk ini bagus kok. 

9. Strategi pemasaran? Maksud Anda pengembangan promosinya ya? 

Ya mungkin lebih banyak disalurkan ke distributor-distributor atau 

pengecer. Selain itu kualitasnya juga mungkin perlu untuk 

ditingkatkan dan dikomunikasikan dengan baik ke pelanggan. Kalau 

pelanggan tahu kualitasnya produk kami kan akan lebih enak 

nantinya. Itu menurut pendapat pribadi saya loo. 

10. Saya rasa mereka puas ya. Saya pribadi juga pengguna produknya lo, 

dan saya puas kok. Kualitasnya memang bagus. 

11. Mungkin misi perlu diubah menjadi lebih konkrit ya. Untuk target 

pasarnya, saya rasa tidak perlu diubah, sedangkan untuk strategi 

pemasaran ya seperti yang saya katakan tadi, kualitasnya perlu untuk 

ditingkatkan dan dikomunikasikan dengan baik ke pelanggan. Kalau 

pelanggan tahu kualitasnya produk kami kan akan lebih enak 

nantinya. Itu menurut pendapat pribadi saya loo. 

 



118 

 

Bp. Budi sebagai manager dan bagian insinyur di PT.SIP 

1. Wah ini produk bagus lo. Banyak keunggulannya. Keunggulannya 

misalnya  kebih cepat dalam waktu pemasangan, hemat dalam biaya 

bayar tukang, fleksibel dalam hal desain bangunan. Ya kalau saya 

sendiri sih lebih suka yang fleksibelnya itu dalam desain bangunan 

karena saya bagian insinyur, haha. Oya tambahan, kan akhir-akhir ini 

di Indonesia sering terjadi bencana alam dan gempa bumi yang 

mengakibatkan banyak korban jiwa. Dengan adanya inovasi 

pembangunan dinding rumah dengan bahan yang ringan serta ramah 

lingkungan membuat masyarakat tidak perlu khawatir lagi bila tiba-

tiba ada bencana alam melanda, karena pembangunan rumah yang 

menggunakan Panel Dinding Super Dinsip tidak akan mudah roboh 

ataupun terbakar oleh api 

2. Target utamanya yaitu konsumen-konsumen yang ada di kota 

Semarang dan sekitarnya. Saya rasa konsumen tersebut dekat dengan 

perusahaan. 

3. Dasarnya karena kedekatan ya sehingga mudah untuk distribusinya 

dan juga barang ini kan lebih murah dalam ongkos angkutnya kalau 

dijual ke yang dekat-dekat saja. 

4. Segmen ini beda dengan yang lainnya, jelas sekali ya karena 

perusahaan ada di kota Semarang dan jika segmen pasarnya di 

Semarang dan sekitarnya tentu lebih dekat dengan perusahaan. Tapi 

juga ada perusahaan-perusahaan lain yang di luar daerah Semarang. 
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5. Pesaingnya PT Foamindo Abadi, PT Beton Elemindo Putra dan PT 

Kemasan yang besar-besar setahu saya. Yang membedakan 

perusahaan kami dengan mereka itu dalam hal harga ya. Harga kami 

lebih kompetitif. 

6. Wah apa ya... mungkin produknya lain dari pesaing yang lain ya. 

Produk kami boleh dibandingkan kok, pasti memiliki perbedaan 

yang lebih baik dibandingkan pesaing kami. Selain itu juga bagian 

pemasaran kami peduli dengan hubungan pelanggan, mereka selalu 

memperhatikan pelanggan serta melakukan umpan balik, misalnya 

ditanya bagaimana kepuasan pelanggan, terus apa saran dari 

pelanggan. 

7. Sepertinya PT Kemasan, tapi saya sendiri tidak terlalu tahu 

detailnya. 

8. Saya berikan demonstrasi perbedaan antara produk ini dengan 

produk bahan bangunan konvensional. Jadi saya kan insinyur, lalu 

saya berikan saja perbandingan bangunan yang dibangun dengan 

batu bata dengan produk Panel Dinding Super Dinsip ini. Pasti kan 

akan meyakinkan konsumen, itu cara saya membantu memasarkan 

produknya. 

9. Strateginya yang paling pas itu kalau bisa menarik benak konsumen 

ke perusahaan. Mungkin yang penting membangun hubungan 

pelanggan ya kalau saya. 
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10. Mayoritas konsumen tidak ada masalah dengan produk ini. Ya 

kalaupun ada komplain, rata-rata disebabkan oleh pembangunnya 

(tukang yang untuk membangun) kurang menguasai medan sehingga 

produknya menjadi salah penempatan atau mungkin salah spesifikasi 

produk yang digunakan.  

11. Saya rasa tidak perlu diubah karena menurut saya sudah cukup 

bagus. Mungkin perlu dikembangkan saja, misalnya karena saya 

melihat bahwa di daerah bencana-bencana itu kan daerah di luar 

pulau ya, jadi kita bisa mengincar target pasar di daerah-daerah 

tersebut, misalnya saja daerah-daerah yang sering kena gempa bumi. 

Kan mereka butuh rumah dengan bahan baku yang lebih tahan 

gempa. 
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BAGIAN EKSTERNAL PERUSAHAAN 

Bpk. Handoyo (CV MEKAR JAYA) 

1. Saya sudah cukup lama mengenal produk panel dinding super dinsip 

dari PT SIP ini, ya mungkin sudah sekitar dua sampai tiga tahun. 

2. Bagus, produk ini selain ringan, hemat dalam pemasangannya, juga 

hemat energi. Selain itu yang paling utama dari saya pribadi yaitu 

ramah lingkungan. Apalagi isu-isu global warming dan juga isu 

lingkungan sekarang menjadi salah satu isu yang paling penting 

sehingga produk ini memberikan sebuah keunggulan, terutama yaitu 

dalam hal isu lingkungan tersebut. Namun secara praktis, juga lebih 

baik pula dalam hal pemasangannya. 

3. Keunggulannya seperti yang saya sebutkan di atas yaitu ringan, 

hemat energi, hemat biaya pemasangan dan juga ramah lingkungan. 

Kalau untuk kelemahan saya rasa karena ini relatif masih baru jadi 

masih belum begitu banyak dikenal orang, banyak kok kontraktor 

bangunan yang juga belum begitu tahu tentang produk ini sehingga 

mereka banyak yang menggunakan produk-produk bangunan lama 

dan tidak ramah lingkungan. 

4. Ya yang saya ketahui produk panel Dinding Super Dinsip  ini adalah 

inovasi pembangunan dinding rumah/gedung yang terbuat dari 

bahan Styrofoam. Panel Dinding Super Dinsip ini belum cukup 

dikenal di kalangan masyarakat umum. Bila kita biasa membuat 

rumah menggunakan batu bata, maka sekarang kita bisa beralih 
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kepada styrofoam. Styrofoam di luar negeri telah banyak di pakai 

sebagai bahan bangunan baik bangunan bertingkat maupun tidak 

bertingkat. Untuk di Indonesia masih sangat jarang yang 

menggunakan styrofoam ini untuk mendirikan bangunan. Dinsip 

merupakan dinding pengganti batu bata merah. Dinsip diproses 

menggunakan perpaduan antara Styrofoam, adukan semen + pasir 

dan bambu yang diawetkan. 

5. Wah sangat berbeda, terutama dalam hal isu lingkungan dan juga 

biaya pemasangannya ya. Selain itu juga lebih ringan jadi buat 

tukang juga lebih mudah untuk pemasangan. 

6. Tentu layak, mengapa tidak layak? Kalau ada yang bisa memberi 

saya alasan mengapa tidak layak digunakan maka saya beri dia uang, 

hahaha. 

7. Perbedaan utamanya kalau menurut saya lebih mudah dalam hal 

pengangkutan dan pemasangan, mengurangi berat sendiri bangunan 

sehingga dapat menghemat biaya struktur pemikul beban seperti 

fondasi, kolom, dan balok serta cocok untuk digunakan pada daerah 

tanah lunak dan daerah rawan gempa terutama untuk bangunan-

bangunan tinggi.  

8. Saya dikenalkan oleh teman saya, dan kebetulan dia temannya 

pemilik PT Semangat Inti Pemenang. 

9. Di Indonesia juga cocok karena banyak bangunan yang didirikan ya. 
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Bpk. Budi –Semarang 

1. Hm... sekitar satu tahun lebih sedikit. Ya mungkin sekitar november 

tahun 2008 lalu. 

2. Produk ini bagus kok untuk panel dinding rumah, banyak 

keunggulannya. Begitu saya mengenal produk ini langsung saya 

tinggalkan produk panel dinding yang kuno. 

3. Hmm... keunggulannya antara lain: 

a) Lebih cepat dalam waktu pemasangan daripada pakai panel 

dinding biasa. 

b) Hemat dalam biaya bayar tukang pemasangan panel dinding. 

c) Desain bangunan dapat menjadi fleksibel dibandingkan pakai 

bahan yang biasa. 

Kalau kelemahannya saya rasa ada dua yaitu: 

a) Produk Panel Dinding Super Dinsip ini masih merupakan 

produk baru di pasaran sehingga belum begitu dikenal oleh 

masyarakat luas. 

b) Selain itu ditambah pula kurangnya pemahamanmasyarakat 

terhadap produk Panel Dinding Super Dinsip. 

4. Saya tahu produk ini adalah produk yang tergolong baru dalam hal 

kegunaannya dalam pembangunan. Lalu saya juga tahu bahwa 

produk ini dihasilkan dari campuran semen, pasir dan bambu yang 

diawetkan. Selebihnya saya tidak tahu 
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5. Bedanya dalam hal fleksibelnya, kalau pakai ini menjadi lebih 

fleksibel dalam membangun dibandingkan memakai batu bata. 

Kalau pakai batu bata menjadi kurang begitu fleksibel. 

6. Layak sekali. 

7. Dalam hal fleksibilitasnya. Kalau pakai panel dinding super ini 

menjadi lebih fleksibel dalam hal desain bangunan serta juga dalam 

hal membangunnya. 

8. Saya membaca-baca di internet lalu mencari-cari tahu tentang 

informasi dari produk ini, kebetulan PT Semangat Inti Pemenang ini 

merupakan salah satu produsen yang menghasilkan produk ini, 

sehingga saya membelinya dari PT Semangat Inti Pemenang. 

Perusahaan ini cukup baik lo dalam hal pelayanannya. 

9. Saya rasa yang paling cocok itu di daerah-daerah yang banyak 

gempa, karena produk ini kan juga promosinya lebih tahan gempa 

dibandingkan dengan produk konvensional. 
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Toko Kharomah 

1. Masih baru kok, ya mungkin sekitar enam sampai delapan bulan 

yang lalu. 

2. Produk Panel Dinding Super Dinsip dari PT.SIP ini bagus sekali 

kualitasnya. Saya sudah lama menggunakannya untuk dijual kembali 

dan sejauh ini sangat sedikit komplain yang saya terima. 

3. Banyak keunggulannya, misalnya hemat energi, fleksibel, mudah 

dipasang, dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk kelemahannya ya relatif 

berat jadi butuh banyak orang untuk mengangkutnya. 

4. Produk ini setahu saya termasuk produk yang cukup baru di kategori 

panel dinding. Produk ini jadi banyak yang menjual karena banyak 

gempa-gempa, misalnya waktu dulu di Aceh, jadi terus banyak yang 

menjualnya sebagai alternatif bahan bangunan. 

5. Saya sangat appreciate terhadap keunggulan dari panel dinding ini 

dibandingkan dengan panel dinding yang biasa. Ya waktu saya 

didemonstrasikan perbedaannya yang utama tentu jadi lebih tahan 

terhadap gempa, itu yang paling saya appreciate. 

6. Tentu layak sejauh yang membangun juga mengerti tentang produk 

ini dengan baik pula. 

7. Lebih tahan terhadap gempa kalau dibandingkan dengan panel 

dinding dari bahan lainnya. 
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8. Saya diberitahu teman saya. 

9. Di Semarang juga cocok kok, yang penting tempatnya banyak yang 

bangun rumah sudah cocok. 
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