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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Kreativitas Strategi Pemasaran 

1. EKSPANSI BISNIS 

1. Selama ini menurut Anda PT. Polidayaguna Perkasa dalam melakukan 

ekspansi bisnis dilakukan dengan cara apa saja? 

2. Risikonya seperti apa? Seberapa besarkah resikonya? 

3. Mengapa perusahaan tetap melaksanakannya? 

 

2. MENCIPTAKAN KEUNGGULAN PRODUK 

4. Apa yang membedakan produk yang ditawarkan oleh PT. Polidayaguna 

Perkasa dibanding dengan pesaing?  

5. Jika ada, apa dampak dari keunggulan produk tersebut? 

 

3. STRATEGI PEMASARAN MELALUI SALESMAN 

6. Bagaimanakah selama ini perusahaan melakukan pemasaran atau 

penjualannya dengan tenaga salesman?  

7. Apakah efektif dalam pelaksanaannya? Apakah tolok ukurnya? 

 

 

 



4.PROMOSI DENGAN  DISKON 

8. Apakah PT. Polidayaguna Perkasa memberikan potongan harga atau diskon 

kepada para konsumennya selama ini? Apa tujuannya?  

9. Seberapa besarkah potongan yang diberikan? 

10. Apakah efektif dalam implementasinya? 

 

5. PROMOSI MELALUI INTERNET  

11. Apakah selama ini perusahaan melakukan promosi melalui internet? Berapa 

besarkah biaya yang dikeluarkan dalam hal ini? Apakah efektif? 

12. Selain internet, media apa saja yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mempromosikan produknya? Berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam hal 

ini? 

 

6.EFEKTIVITAS STRATEGI PEMASARAN  

13. Menurut Anda, strategi pemasaran manakah yang efektif diterapkan oleh 

perusahaan?  

14. Apakah kriterianya? 

 

 

 

 

 

 



HASIL REKAPITULASI WAWANCARA 

 

1. Pada perusahaan kami, ekspansi ke luar negeri dilakukan dengan menjual 

produk ke luar negeri yang mana negara tersebut dianggap memiliki prospek 

potensial sebagai pasar produk PT. Polidayaguan Perkasa. Adapun negara-

negara tersebut adalah: Amerika Serikat (pada tahun 2000), Jepang (tahun 

2001), Vietnam (tahun 2002), Italia (tahun 2004), Nepal (tahun 2005), India 

(tahun 2006), dan terakhir Uni Emirat Arab (pada tahun 2007 yang lalu).         

2. Tentunya dalam melakukan ekspansi pasar keluar negeri perusahaan kami ini 

menghadapi risiko yang lebih besar daripada memasarkan produk ini di dalam 

negeri, risikonya seperti biaya yang lebih besar, belum lagi adanya biaya 

pengangkutan yang mahal, dan kualitas yang harus bagus. 

3. Tetapi perusahaan kami tetap melaksanakan ekspansi ke luar negeri ini karena 

setelah melakukan observasi dan perkiraan perhitungan, ternyata keuntungan 

dan prospeknya jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan, maka 

dari itu perusahaan kami tetap menjalankannya. Bahkan ini menjadi strategi 

pemasaran yang paling potensial bagi perusahaan ini. 

4. Jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan kami bermacam-macam, antara 

lain : Leno Bag, Woven Bag, Strapping Band, Tarpaulin, Paper and 

Laminated Bag, dan BOPP Film. Semuanya mirip dengan pesaing. Hanya saja 

yang menjadi keunggulan kami dimana pesaing tidak memilikinya adalah 



BOPP dengan ukuran 15 mikron. Sehingga hal ini menjadi keunggulan 

bersaing perusahaan kami.  

5. Adapun dampak dari keunggulan produk ini bagi perusahaan kami adalah 

permintaan akan produk ini jadi lebih tinggi dibandingkan dengan produk 

jenis dan ukuran lainnya. Dari keunggulan produk ini menduduki peringkat 

kedua untuk kreativitas strategi pemasaran perusahaan kami. 

6. Pemasaran melalui tenaga salesman PT Polidayaguna Perkasa melakukan 

pemasaran dengan menggunakan tenaga yang telah melalui proses training 

dalam hal bidang pemasaran sehingga salesman lebih ahli dalam melakukan 

penjualan produk. Salesman juga harus melakukan berbagai tahapan dalam 

mendekati konsumen, yaitu: mencari calon pembeli potensial, mengumpulkan 

informasi, kemudian melakukan hubungan komunikasi dengan baik dan 

melakukan follow up, dan melakukan pelayanan yang maksimal kepada setiap 

pelanggan demi menjaga hubungan yang baik. Selain itu juga dilakukan 

pemasaran melalui telesales, yaitu atau penjualan via telepon. Keuntungannya 

adalah: peluang mendapatkan calon pembeli "hot prospek", penghematan 

waktu dan penghematan biaya, diperolehnya informasi langsung dari 

pelanggan (masukan) dari segi  harga produk, modifikasi produk terhadap 

kebutuhan pelanggan, informasi mengenai kompetitor yang pernah 

menawarkan produk sejenis.  

7. Dalam hal ini cukup efektif dilakukan karena para tenaga penjual berhasil 

mencapai target yang ditetapkan perusahaan tiap bulannya. 



8. PT. Polidayaguna Perkasa juga memberikan potongan harga atau diskon 

kepada para konsumennya selama ini. Hal ini dilakukan perusahaan dengan 

tujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan dan potongan ini berlaku untuk 

kuantitas yang cukup besar karena untuk mendorong konsumen supaya 

melakukan order pembelian yang besar kepada pihak perusahaan.  

9. Perusahaan memberikan diskon yang menarik bagi pembelinya, yaitu untuk 

pembelian dengan jumlah Rp 5.000.000,- akan memperoleh potongan sebesar 

5%. Kemudian untuk pembelian sebesar Rp 10.000.000,- ke atas 

mendapatkan potongan 7,5% dan untuk pembelian sebesar Rp 20.000.000,- 

memperoleh potongan sebesar 10%. Selain itu untuk pembelian sejumlah Rp 

30.000.000,- atau lebih akan mendapatkan diskon sebesar 12% dan 14% 

untuk pembelian minimal sebesar Rp 40.000.000,-. Dan terakhir adalah 

pemberian diskon terbesar yaitu 15% untuk jumlah pembelian yang tertinggi 

yaitu Rp 50.000.000,- atau lebih.  

10. Hal ini ternyata cukup efektif karena dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan 

perusahaan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat. 

11. Promosi melalui internet juga dilakukan dengan alamat website 

http://www.poliplas.co.id. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit meliputi biaya 

pembuatan web mencapai Rp 20.000.000,- kemudian biaya instalasi                    

Rp 10.000.000,- dan biaya up-to-date mencapai Rp 15.000.000,- sehingga 

totalnya menjadi Rp 45.000.000,-. Meskipun demikian tetap dilakukan karena 



sangat efektif untuk mendapatkan order lebih cepat, khususnya dari pelanggan 

luar negeri.  

12. Selain internet, perusahaan juga melakukan promosi melalui  yellow pages. 

Selain itu biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan 

promosi via internet. 

13. Menurut pihak kami, strategi pemasaran yang efektif adalah ekspansi bisnis 

karena pangsa pasar luar negeri masih potensial untuk digarap, serta 

menciptakan keunggulan produk (yaitu produk BOPP dengan ketebalan 15 

mikron dimana produk ini banyak permintaannya dari konsumen). Promosi 

melalui internet juga efektif. 

14. Tolok ukur penilaiannya adalah melalui peningkatan penjualan yang 

signifikan pada berbagai negara tujuan ekspor perusahaan. Kemudian melalui 

promosi internet juga efektif, meskipun biayanya relatif mahal tetapi 

efektivitasnya lebih baik, karena semua orang memiliki kecenderungan untuk 

mencobanya, khususnya untuk konsumen luar negeri lebih cepat untuk 

mengetahui perkembangan informasi perusahaan, produk yang ditawarkan 

dan repeat order. 
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