
layouter: nur

RADAR SURABAYA l SELASA, 11 JULI 2017 HALAMAN 13

UNTUK kali pertama MarkPlus 
Inc menggelar Wow Service Day 
(WSD) bagi para pecinta dunia 
service dan pe layanan di Indonesia. 
Kegiatan serupa digelar di 17 kota 
di Indonesia, seperti Surabaya, Se
marang, Solo, Medan, Ban dung, 
Pon tianak, Makassar, Ban jar ma
sin, Denpasar, dan kota besar lain
nya. Surabaya menjadi pelopor ko ta 
pertama dan digelar hari ini (11/7) di 
Hotel ShangriLa Surabaya.

General Manager MarkPlus Inc 
Ja wa Timur Dian Mukti Wicaksono 
me nga takan banyak perbedaan 
Wow Service Day dengan penye
leng garaan Indonesia Marketeers 
Festival (IMF) di tahun sebe lum
nya. ”IMF yang sudah kami gelar 
selama 5 tahun itu lebih pada pes
tanya sales dan promotion, kalau 
WSD lebih berbicara pada pe
layanan kepada kepada konsumen 
dan pelanggan. Makanya, istilah
nya Pes tane Wong Service Rek!” ka
ta Dian di Surabaya, Senin (10/7).

Ada sekitar 300 peserta yang ha
dir da lam acara yang digelar oleh 
peru sa haan yang digawangi Oleh 
Hermawan Kartajaya tersebut. 
Peserta datang dari berbagai bi
dang mulai dari per bankan, per
hotelan, restoran, operator seluler, 
pemerintahan dan sebagainya. Di 
mana, pelayanan merupakan ujung 
tombak dalam perusahaan tersebut. 
”Fokusnya lebih ke arah, bagaimana 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada konsuman,” kata dia. 

Selain memperkenalkan konsep 
baru pelayanan yang prima ter
sebut, rangkaian acara ini juga 

menghadirkan The 1st Indonesia 
Service Mini-Exhibit, yaitu suatu 
pameran yang dapat dipergunakan 
oleh para pelaku pelayanan untuk 
menampilkan berbagai produk dan 
layanan yang dibutuhkan oleh 
para insan dunia service. Tidak 
hanya itu, sejumlah acara peng
anugerahan penghargaan juga 
akan mengisi rangkaian acara, di 
antaranya Service People of the 
Year Surabaya 2017. Rencananya, 
akan diberikan kepada 9 tokoh 
yang sangat memiliki inovasi 
pelayanan kepada konsumen. 

Selain itu, ada Surabaya WOW 
Service Excellence Award 2017 
(Banking Sector) yang diberikan 
kepada 9 instansi perbankan dan 
WOW Public Services Excellence 
Award Jawa Timur yang akan di be
rikan kepada 4 kepala daerah yang 
mampu memberikan inovasi pela
yanan terbaik kepada masyarakat. 

Selain Jacky Mussry, ada 11 
panelis yang hadir dalam kegiatan 
yang dimulai pukul 09.00 hingga 
17.00. Para panelis itu antara 
lainnya, dalam bidang Otomotif 
Direktur Marketing MPM Dis
tributor Dendy Sean. Tidak kalah 
seru ada panelis dari sektor pe
merintah yakni Bupati Pacitan 
Emil Dardak dan Bupati Malang 
Rendra Kresna, Young Service PT 
Telkomsel Tbk. Akbar Yuda. 

“Harapannya yakni men so sia
lisasikan tentang perilaku la
yanan sehingga membuat masya
rakat di Surabaya lebih aware 
dan peduli kepada pelayanan,” 
jelasnya. (han/no)

SEBELUM menggelar Wow Service 
Day (WSD) hari ini, tiga bulan lalu, 
MarkPlus Inc mengadakan Indonesia 
Marketeers Festival (IMF) 2017 de
ngan tema “Wow to Win, Cara Jitu Sa-
les dan Promotion”. IMF 2017 meru pa
kan se minar yang menghadirkan para 
ahli pe masaran lokal untuk berbagi 
strategi jitu dalam memaksimalkan 
fungsi pro mosi di setiap kota di 
Indonesia.

Saat itu IMF diselenggarakan di 17 
kota besar di Indonesia, salah satunya 
di Surabaya digelar di Hotel Shangri
La, Kamis (6/4). Sedangkan kota 
lainnya di antaranya Manado, Padang, 
Solo, Banjarmasin, Banda Aceh, 
Denpasar, Jayapura. Khusus di 
Jakarta, IMF 2017 digelar Jakarta 
Marketing Week. 

Jajaran pejabat pemerintahan di 
provinsi Jatim, pengusaha, BUMN, 
dan lainnya hadir dalam ajang ber
gengsi yang digawangi oleh Founder 
and Chairman MarkPlus Inc, Herma
wan Kartajaya tersebut. 

Mereka adalah Gubernur Jatim Soe
karwo, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, 
Bupati Malang Rendra Kresna, 
Mantan Kapolda Jatim Irjen (Purn) 
Ha diatmoko, Kepala Pegadaian Wila
yah Surabaya Alim Sutiono, Kepala 

Wilayah Asuransi Jiwasraya Wahyu 
Herdyanto, GM Pertamina MOR V 
Ageng Giriyono, dan lainnya. 

Hermawan Kartajaya mengatakan 
bahwa IMF merupakan ajang pem
berian penghargaan bergengsi Mar-
keteer of The Year 2017 di setiap 
dae  rah. Marketeer of The Year me
rupakan suatu penghargaan yang 
diberikan ke pada tokoh yang ber
hasil menerapkan marketing spirit 
secara luar biasa yang membawa 
dampak positif bagi pe rusahaan, 
ma syarakat, dan juga men jadi tela
dan bagi para pemasar.

”Tokoh dan sosok itu kami anggap 
sangat luar biasa. Saya yakin untuk 
memengarungi lingkungan, mereka 
tidak mudah. Ada culture, personal 
yang berbeda. Di pemerintahan apa
lagi, persoalan aturan, DPRD, rakyat, 
birokrasi kuno, dan lain sebagainya,” 
kata Hermawan. 

Sehingga, kata dia, keberhasilan 
para peraih Marketeer of The Year 
perlu diapresiasi. Dalam kegiatan itu, 
Soekarwo dan Hermawan Kartajaya 
memberikan penghargaan Surabaya 
Marketing Champion 2017 kepada 11 
tokoh baik dari pemerintahan, BUMN, 
dan pihak swasta. Mereka dianggap 
mampu memacu para marketing di 

Surabaya dan Jawa Timur untuk 
meningkatkan inovasinya.

Sementara itu, Soekarwo mengaku 
cukup apresiatif dengan penghargaan 
dari MarkPlus itu. Soekarwo meng
ibaratkan sosok markeeters sebagai 
kualitas mesin. “Bila kondisi mesin 
industri lama dan sudah kuno, maka 
efisiensinya akan rendah. Dengan de
mikian, pemasaran akan bagus kalau 
proses industrinya sangat efisien. 
Dalam hal ini, didukung dengan mesin 
yang baik. Siapa itu mesin yang baik? 
ya direksinya, SDM, dan sebagainya,” 
tutur Soekarwo.  

Penyelenggaraan IMF yang sudah 
berlangsung kelima kali ini menjadi 
pestanya para sales dan promotion 
untuk mengupdate fenomena digital 
terbaru dalam meningkatkan pen
jualan di tengahtengah persaingan 
global. Tercatat, lebih dari 1.500 sales 
dan marketing yang berkumpul untuk 
menemukan jawaban cara jitu dalam 
memenangkan persaingan di pasar 
lokal maupun luar negeri. 

Founder & Chairman MarkPlus Inc 
Hermawan Kartajaya mengatakan, 
acara ini membahas strategi sales 
dan promosi baru di era digital. 
”Mem bahas secara detail mengenai 
sales, tempat orang sales saling ber

temu dan membangun network,” kata 
Hermawan ketika itu. 

Menurut Hermawan, penye leng
garaan IMF 2017 berbeda diban
dingkan tahun sebelumnya karena 
mengupas habis cara jitu meme
nangkan penjualan dalam memasuki 
era digital atau era 4.0. Dalam penye
lenggaraan seminar ini, dijelaskan apa 
saja tantangan dan peluang yang bisa 
diraih dari segi pemasaran dalam 
menghadapi era digital. 

”Tujuan dari IMF ini, kita mem
punyai kewajiban moral untuk me
nginformasikan strategi marketing 
terbaru. Jika tahun lalu era 3.0 yaitu 
Marketing with Human Spirit, se
karang sudah 4.0 atau menghadapi 
dunia digital,” paparnya. 

Sebagai tumpuan perusahaan, Her
mawan mengatakan, tenaga penjual 
diberikan target yang sangat tinggi 
sehingga mereka akan melakukan 
berbagai cara untuk mencapainya. 
Ber bagai cara yang mereka lakukan 
sering kali tidak etis dan dapat 
membawa risiko besar pada reputasi 
perusahaan. ”Ada tujuh cara jitu un
tuk mencapai target penjualan, se
muanya dipaparkan dalam seminar 
IMF ini,” jelasnya. 

Selain seminar mengenai pemasaran 

di Hotel ShangriLa Surabaya, sehari 
sebelumnya IMF 2017 juga dime
riahkan dengan berbagai pra event 
seperti konvoi wisata budaya, UMKM, 
dan sebagainya. 

Dalam seminar sehari ini, Pegadaian 
dan Pertamina juga berbagi ilmu ten
tang upaya bertransformasi menjadi 
perusahaan yang berhasil menyasar 
ke kelas premium, final marketeers 
Brand Ambassador, Sales dan 
promotion of The Years Surabaya 2017.

Dalam kegiatan itu, 11 tokoh baik 
dari pemerintahan, BUMN, dan 
pihak swasta menerima penghargaan 
Surabaya Marketing Champion 2017. 
Mereka adalah Michael Mardanus 
(Suzuki UMC) dalam bidang otomotif, 
Kurniawan (Blue Bird Group/trans
portasi), Charles Menaro (Meratus 
Line/logistic), dan Mufid Wahyudi 
(Taurus Gemilang Group/retail).

Kemudian, Belinda Natalia (Tanrise 
Property/properti), Ruslan Tanoko 
(Avia Avian/Fast Moving Consumer 
Goods), Toto Helianto (Pelindo III/in
frastruktur & utilities), Ageng Giriyono 
(Pertamina/Resources & Mining), Paul 
Sastro Sendjojo (Jatim Park/creative 
economy) dan bidang pemerintahan 
(government) diraih Bupati Malang 
Rendra Kresna.  (han/no)

”Pestane Wong Service Rek!”

Memenangkan Persaingan di Era Digital
Indonesia Marketeers Festival 2017 ”WOW TO WIN, CARA JITU SALES & PROMOTION”

Surabaya Wow Service Day 2017
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BERPRESTASI: Gubernur Soekarwo (enam dari kanan) dan Hermawan Kartajaya (lima dari kiri) bersama para peraih penghargaan Surabaya Marketing Champion 2017 di acara The 5th Annual Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2017 di Hotel 
Sangri-La Surabaya, 6 April lalu. 
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DUA TOKOH: Gubernur Soekarwo (kanan) dan Hermawan Kartajaya saat tampil bersama dalam opening season The 5th Annual Indonesia Marketeers 
Festival (IMF) 2017 di Hotel Sangri-La Surabaya, 6 April lalu. 


