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PT Mitra Pi nasthika Mulia Tbk 

Rajai Pasar dengan Service Maksimal
HONDA, sudah dikenal 

masyarakat sebagai salah 
satu brand atau merk se
peda motor terbesar di In
do nesia, khususnya di Ja
tim. Hampir 80 persen ma
syarakat di Jatim su dah 
meng gunakan motor Honda 
se bagai penunjang ak tivi
tas mereka. Kesuk sesan 
Hon da dalam mera jai pasar 
oto motif di Jatim tentu ti
dak terlepas dari keper ca
yaan masyarakat tentang 
kua litas motor Honda itu 
sen diri. Selain itu, keper ca
yaan masya ra kat tersebut 
juga diperoleh berkat upaya 
PT Mitra Pi nasthika Mulia 
Tbk (MP M) sebagai salah 
satu dealer resmi Honda 
untuk memberikan servis 
terbaik kepada masyarakat. 

Direktur Marketing 
MPM Dendy Sean Tho ngi
ra tama menjelaskan, ke
berhasilan Honda dalam 
me rajai pasar otomotif me
mang tidak mudah. Sebab 
pihaknya harus door to 
door atau terjun ke masya
ra kat, khususnya di dae
rahdaerah. Selain me na
warkan varian motor ter
baru, pihaknya juga mem
bentuk sebuah tim untuk 
membuat survei tentang 
bagaimana jenis motor 
yang diinginkan oleh 
masyarakat. 

“Kebanyakan masya ra
kat menginginkan motor 
yang bandel, irit dan ber
gaya muda. Kami mencoba 
mewujudkan keinginan 
ma syarakat dengan me
nge luarkan motor varian 
ba ru dengan konsep ber ji
wa muda, seperti Vario, 
Scoo py, Beat dan juga mo
tor pria seperti CBR dan 
lainlain. Sehingga pasar 

Honda kebanyakan remaja 
dan orang tua yang masih 
berjiwa muda,” ungkap 
Dendy Sean. 

Dendy mengatakan, se
telah produk dengan de sain 
tersebut dibuat maka pi
haknya tinggal mema sar
kannya. Meski Honda su
dah menjadi brand la was 
terpercaya, namun per kem
bangan masyara kat yang 
semakin maju mem buat 
MPM harus me nyi apkan 
strategi marke ting yang 
jitu untuk tetap bisa me
ngu asai pasar oto motif. Sa
lah satu upayanya adalah 
memberikan ser vi ce atau 
pelayanan mak simal ke pa
da masyarakat. MPM me
ne rapkan service perfor
mance yakni servis yang 
paling dibutuhkan 
atau menjual di ma
sya rakat 

“Kami mengenal ada 
dua kastamer, yak  ni 
kastamer yang 
belum punya atau 
baru akan mem beli 
motor merk Honda. 
Dan yang kedua kas
tamer yang sudah 
lama mem percayai 
mo tor Honda 
un tuk akti vi
tas mere
ka,” te
r a n g 
nya. 

MESKI sudah sukes 
mem bawa MPM menjadi 
pe rusahaan otomotif pa
pan atas, namun Sean ti
dak pelit ilmu. Dia mem
bagi kesusksesaan kepada 
kepada para pengusaha 
mu da melalui sebuah aso
si asi profesi, yakni In do
nesian Marketing Asso cia
tion (IMA). Dia mendorong 
para pengusaha muda un
tuk tidak pernah berhenti 
belajar dan terus menu
ang kam ideide freshnya 
untuk terjun di dunia mar
keting atau bisnis.

President IMA Chapter 
Su rabaya, Dendy Sean 
Thong iratama men je las
kan, pembentukan IMA 
tersebut memang fo kus 
un tuk memberikan kon  tri
busi dalam me ma ju kan 
du nia marketing di Indo
ne sia. Hal ini dirasa pen
ting lantaran fungsi bi
dang marketing memang 
sa ngat fundamental dalam 
se buah perusahaan. Selain 
itu, pihaknya mencoba 
me nyiapkan para marketer 
atau pemasar yang handal 
dalam era global, khu sus

nya pada Masyarakat Eko
nomi Asean (MEA). 

“MEA membuka pelu
angpeluang baru bagi 
pro duk Indonesia untuk 
ma suk ke pasar ASEAN, 
ter masuk terbukanya pe
luang kerja dan akses 
pasar yang lebih luas,” 
ung kapnya. 

Untuk menyiapkan mar
keter yang handal, pihak
nya mengadakan pela ti
han dan pendidikan kepa
da merketer muda yang 
ingin lebih mengem bang
kan kemapuannya dalam 
du nia marketing. Selain 
pe latihan, asosiasi yang 
di bentuk pada 20 Mei ta
hun 1996 tersebut  juga 
aktif mengadakan seminar 
dan talkshow di beberapa 
pe rusahaan dan juga kam
pus di Surabaya. 

“Kami mengadakan pe
la tihan secara berkala, sa
saran adalah para pema
sar muda yang ingin me
ngem bangkan ilmu dan 
ke mampuannya di bidang 
mar keting untuk men ja
lankan bisnis perusahaan,” 
jelasnya.  (yua/nur)

Mes ki samasama kas ta
mer namun menurut pe ngu
saha kelahiran Surabaya ini, 
pelayanan yang diberikan 
kepada masing masing kas
ta mer tentu berbeda. Misal, 
pelayanan untuk kastamer 
yang baru akan membeli 
unit, pihakmya lebih mene
kankan pada cara bagaimana 
membuat mereka nyaman 
dan merasa dihargai saat 
masuk ke showroom.  

“Setelah kami mela ku
kan survei, ternyata ma
sya karat mengaku tidak 
nya man jika mereka di
ikuti saat memilih motor. 
Untuk itu,  kami 
mendesain 

suasana dealer dengan 
memasang be be rapa 
displai motor untuk bisa 
bebas mencobanya tan pa 
harus risih diikuti oleh 
karyawan,” ujarnya. 

Sedangkan untuk pe
lang gan yang sudah me
miliki unit, MPM me ning
katkan kualitas layanan 

yakni Service 
Q u a l i t y 
C h a n  n e l , 
hal  in i 
t e r l i h a t 

s a a t 

kastamer tersebut me
lakukan ser vis motor. Dari 
hasil survei ter se but juga 
di  ke tahui bahwa keba nya
kan pemilik motor tidak 
suka kalau motornya di 
ge ber kencangkencang 
oleh mekanik saat diper
baiki. Menurut Sean itu 
su dah cara lama. Sebab pi
haknya sudah mempe ker
jakan mekanik yang han
dal dan teknologi yang 
mumpuni untuk me la
kukan penge cekan terha
dap motor milik pelanggan. 

“Selain itu, pelanggan 
yang melakukan service 
kami sediakan tempat du
duk yang nyaman. Mereka 
juga diperkenankan untuk 
masuk ke ruang service jika 
ingin mengobrol de ngan 
mekanik yang mem per baiki 
motornya,” terang pe ngu
saha yang aktif menjadi 
pem bicara di kampus ini.

Berkat upaya yang 
terus dilaku kan, MPM 
menjadi salah satu 

perusahaan yang 
memiliki servis ter
baik. Sehingga ti

dak he ran, jika MPM 
selalu me me nang kan 

bera gam peng   har ga an, 
salah satu peng  hargaan 
yang pa ling bergengsi ada
lah Markplus. Bah kan 
MPM tercatat mem peroleh 
penghar gaan dari Mark
plus se lama empat tahun 

ter akhir dengan kategori 
Wow Service.

“Meski kami bergerak di 
bisnis otomotif, namun kua
litas layanan kami be rada di 
bawah hotel dan bank, tentu 
hal ini meru pakan nilai yang 
cukup tinggi, dan hingga 
saat ini masih konsisten,” 
jelasnya. (yua/nur)

Berbagi Ilmu 
dengan Marketer Muda

SATRIA NUGRAHA/RADAR SURABAYA 

WOW SERVICE: Layanan after sales menjadi salah satu layanan penting 
untuk menjaga loyalitas pelanggan. MPM menerapkan Service Quality 
Channel untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan.

JAGA KEPERCAYAAN: 
Direktur Marketing MPM 

Dendy Sean Thongiratama 
dengan salah satu motor 

sport andalan Honda.


