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A. Bhakti Susetyo ; Manajer Sales Marketing Wilayah Semarang 

Rokok Gudang Garam melakukan berbagai cara untuk merebut 

pangsa pasar. Hal ini disebabkan citra rokok Gudang Garam mengalami 

penurunan dari era sebelumnya. Dahulu, rokok Gudang Garam merupakan 

produk unggulan dimana setiap orang sangat menyukai menggunakan 

produk-produknya. Namun sekarang, setelah pesaing terutama rokok 

Djarum melakukan startegi promosi secara besar-besaran, posisi rokok 

Gudang Garam dapat digeser oleh rokok Djarum. 

Aktivitas promosi melalui event Piala Dunia sangat membantu 

tenaga penjual dalam melakukan promosi produk Rokok Gudang Garam. 

Para tenaga penjual dengan mudah mengenalkan produk perusahaan melalui 

aktivitas promosi seperti spanduk, brosur, paflet maupun kegiatan nonton 

bareng pertandingan Piala Dunia.  

Untuk aktivitas promosi nonton bareng pertandingan Piala Dunia, 

tim tenaga penjual bekerja sama dengan DB Entertainmet untuk menggelar 

acara tersebut yang dilakukan didaerah-daerah yang potensial dalam 

penjualan. Pada acara tersebut, tenaga penjual juga diturunkan untuk 

melakukan personal selling kepada audiens yang menghadiri acara tersebut. 

Selain melakukan personal selling, wiraniaga juga menawarkan produk 

secara langsung kepada konsumen. 

Pada aktivitas promosi event Piala Dunia, kemampuan dalam 

memahami khalayak sasaran juga telah dimiliki Rokok Gudang Garam 

dalam penyelengaraan event ini, yaitu dengan memberikan perlakukan 

khusus kepada khalayak sasaran yang ada melalui media telemarketing serta 

direct mail yang didukung oleh professional salesman Rokok Gudang 

Garam untuk menciptakan dan menempatkan nilai lebih acara Event Piala 

Dunia 2010 kepada khalayak sasaran melalui penyampaian informasi 

 

 



B. Astrid Cahyaningrum ; Wiraniaga Rokok Gudang Garam 

Event Piala Dunia sangat membantu wiraniaga dalam melakukan 

promosi produk kepada konsumen. Adanya event ini, memudahkan 

wiraniaga untuk lebih akrab dengan konsumen sehingga dapat fleksibel 

menawarkan produk kepada konsumen. 

Aktivitas promosi dalam rangka event Piala Dunia yang sangat 

membantu wiraniaga adalah kegiatan nonton bareng pertandingan Piala 

Dunia. aktivitas promosi di event Piala Dunia mengatakan bahwa dalam 

kegiatan promosi, petugas wiraniaga menawarkan secara langsung produk 

Gudang Garam kepada masyarakat yang datang pada kegiatan promosi. 

Selain itu juga, petugas wiraniaga berusaha membujuk masyarakat agar mau 

membeli produk Gudang Garam pada saat kegiatan promosi tersebut. 

Berbagai cara dilakukan oleh wiraniaga untuk menawarkan produk 

Gudang Garam agar audiens acara nonton bareng mau membeli produk 

Gudang Garam. Berbagai hadiah dan cendera mata diberikan kepada 

audiens yang hadir yang membeli dan menggunakan produk Gudang 

Garam. Cendera mata dari kaos, jam, kipas angina, korek api hingga hadiah 

sepeda motor juga ditawarkan kepada konsumen yang beruntung dalam 

acara tersebut. 

Wiraniaga dalam melakukan promosi biasanya menanyakan terlebih 

dahulu rokok yang digunakan oleh audiens. Jika audiens adalah konsumen 

Gudang Garam, maka wuraniaga akan mudah untuk menawarkan kepada 

audiens agar audiens tersebut mau membeli produk. Sedangkan jika audiens 

bukan pengguna rokok Gudang Garam, maka wiraniaga melakukan strategi 

untuk merayu audiens agar mau mencoba rokok Gudang Garam, dengan 

usaha terakhir yang dilakukan oleh wiraniaga adalah dengan menukar rokok 

merek lain yang ada pada audiens dengan rokok Gudang Garam 

 

C. Subagyo ; Audiens konsumen Rokok Gudang Garam 

Saya adalah pengguna Rokok Gudang Garam terutama jenis filter. 

Saya menggunakan rokok Gudang Garam sejak tahun 1990-an karena rokok 



tersebut memeiliki citra yang positif pada orang yang menggunakannya. 

Setiap remaja yang berkumpul pasti tidak ketinggalan dengan kehadiran 

rokok Gudang Garam. Rokok Gudang Garam terutama Gudang Garam 

International isi 12 adalah rokok favorit bagi remaja. Hingga teman-teman 

merasa belum lengkap berkumpul jika tanpa kehadiran rokok Gudang 

Garam.  

Saat ini, citra rokok Gudang Garam telah kalah dengan produk 

Djarum. Saya menilai bahwa rokok Gudang Garam kurang berani 

melakukan promosi yang tepat bagi masyarakat. Kalo Rokok Djarum dapat 

dikenal oleh masyarakat dengan mensponsori berbagai acara olah raga di 

televise terutama Sepak Bola. Bahkan hingga berani mensponsori Liga 

Indonesia dan merubah namanya menjadi Liga Djarum Indonesia. Akibat 

dari itulah, pamor rokok Gudang Garam menjadi kalah oleh produk Djarum. 

Masyarakat menilai bahwa tanpa adanya Djarum, maka mereka tidak dapat 

menonton sepak bola di televisi. 

Untuk event Piala Dunia, saya merasa strategi Rokok Gudang 

Garam sangat tepat. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan citra Gudang 

Garam yang telah memudar. Adanya event-event promosi seperti nonton 

bareng dapat mendekatkan produk Gudang Garam dengan masyarakat. 

Tentunya dengan adanya acara tersebut akan memudahkan masyarakat 

untuk mengingat Gudang Garam. 

 

D. Andi Sutardi, Ardi Widodo, Damar Setiadi ; Audiens Acara Nonton 

Bareng 

Saya adalah bukan pengguna rokok Gudang Garam. Waktu saya 

mulai mengenal Rokok, saya lebih mengenal Djarum Super karena rokok 

tersebut saya lihat di iklan televisi pada saat pertandingan sepakbola 

internasional. Saya kagum dengan produk Djarum karena berani melakukan 

promosi hingga mensponsori sepakbola di Indonesia. Selain itu juga dengan 

promosi tersebut lebih mendekatkan masyarakat dengan produk Djarum. 



Untuk Rokok Gudang Garam, saya menilai terlambat dalam 

melakukan promosi dengan mensponsori kegiatan olahraga yang banyak 

diminati oleh masyarakat. Kegiatan nonton bareng yang memberikan 

berbagai hadiah dapat menarik masyarakat untuk mencoba dan membeli 

produk Gudang Garam. Selain itu juga, kemungkinan dapat merubah 

pendirian seseorang yang sudah loyal dengan merek lain untuk berpaling ke 

produk Gudang Garam. 

Acara nonton bareng ini sangat baik dimana para sales Gudang 

Garam sangat ramah dalam mengenalkan dan menawarkan produk GUdang 

Garam. Selain itu juga acara nonton bareng dapat menjadi hiburan bagi 

masyarakat. 

 

E. Sutandio, Agus Sasongko ; Audiens Acara Nonton Bareng 

Saya menilai acara nonton bareng ini sangat baik dan menghibur 

masyarakat. Adanya acara ini membuat suasana menjadi ramai dan 

menambah keakraban para hadirin. Selain itu juga, haidah-hadiah yang 

diberikan sangat menarik sehingga menambah minat orang untuk datang 

menghadiri acara tersebut.  

Promosi yang dilakukan para sales pada acara tersebut sangat ramah 

dan mereka berusaha untuk membujuk orang untuk membeli produk 

Gudang Garam. Dampak positif dari acara nonton bareng ini adalah produk 

Gudang Garam akan lebih dikenal oleh masyarakat terutama di daerah yang 

pernah diselenggarakan acara nonton bareng. Masyarakat juga antusias 

untuk mengikuti acara nonton bareng, hal ini kemungkinan bukan 

disebabkan oleh produk yang mensponsorinya tetapi oleh daya tarik acara 

serta keramaian yang ditimbulkannya. 
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