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Honda Surabaya Center

Kepuasan Pelanggan Jadi Prioritas Utama SURABAYA–Meraih 
ke suksesan memang bu
tuh perjuangan. Termasuk 
da lam mengembangkan 
pe rusahaan. Banyak fak
tor yang bisa mendongkrak 
kesukseaan sebuah peru sa
haan. Salah satunya ada lah 
melalui layanan terbaik.

Hal itu ditegaskan oleh 
De puti Chief Executive Of
fi cer Markplus Inc, Jacky 
Mussry. Menurutnya, ke
suksesan perusahaan tak 
hanya bergantung pada 
produk yang dihasilkan. 
Na mun, lebih dari itu, la
ya nan prima kepada na
sabah menjadi kuncinya. 

“Aset terbesar dari pe ru
sahaan bukanlah harta 
atau pendapatan, namun 
aset terbesar adalah kon
su men. Pendapatan peru
sa haan berasal dari kon
sumen. Perusahaan besar 
juga karena konsumen. Ka
rena itulah, buat mere ka 
loyal kepada perusa haan 
kita karena mereka sangat 
penting,” tegas Jacky.

Dia mencontohkan, pro
duk yang memiliki kua
litas terbaik namun tak 
diimbangi dengan layanan 
yang prima bakal kalah 
da lam pasaran. Sebalik
nya, produk dengan kua
litas biasa, namun diba
rengi dengan layanan pe
rusahaan yang hebat akan 
unggul di pasaran.

“Mulai dari mudahnya 
akses mendapatkan pro
duk, pengetahuan konsu
men tentang mutu produk, 
petugas yang siap m e la
yani keluhan konsumen, 

JACKY MUSSRY
Deputy Chief Executive 
Officer MarkPlus Inc

Jadikan Konsumen
Loyal kepada Perusahaan

hingga dampak produk pa
da konumen itu sendiri. 
Ka rena itu, layanan ter ba ik 
memegang peranan pen
ting di sini,” kata Jacky.

Dia menambahkan, la
yanan terbaik tergantung 
dari kualitas SDM yang 
ada. Karena itu, dia me
nekankan pentingnya 
SDM yang siap memberi 
apapun bagi calon kon
sumen. Jadi, kesuksesan 
perusahaan berawal dari 
pemilihan SDM yang tepat 
disetiap posisi. Istilahnya, 
right man in the right pla ce.  
Karena itu, jangan asal pilih 
pegawai. Kalau bisa, pilih 
peagwai yang siap ‘mati’ 
demi konsumen. (gus/hen)

Aset ter
besar da

ri perusahaan 
bu kanlah harta 
atau pendapatan, 
namun aset terbesar 
adalah konsumen. 
Pendapatan peru
sa haan berasal 
dari konsumen. 
Perusahaan besar 
juga karena kon
sumen. Karena 
itulah, buat mereka 
loyal kepada 
perusahaan kita 
karena mereka 
sangat penting.” 

SURABAYA–Honda 
Surabaya Center (HSC), 
main dealer Honda Wila
yah Jawa Timur, Bali, dan 
Lombok berkomitmen 
bah wa kepuasan pela ngan 
adalah prioritas uta ma. 
Karena itu, pela ya nan 
yang diberikan ke pada 
customer diwu jud kan se
cara nyata dan tia da ba
tas.  Caranya, me la yani 
kon sumen secara apik mu
lai saat pelangan datang 
ke dealer, hingga ke pemi
lihan produk sam pai ke pro
ses pengi riman (delievery). 

Marketing and After sa
les Service Director Hon da 
Surabaya Center, Wen dy 
Miharja mengata kan, HSC 
sangat mem per hatikan 
betul ke nya manan dan 
kepuasan para konsumen 
dari saat datang hingga ke 
proses delivery.

“Kami mempunyai re
ception yang pro aktif. 
Tu juannya, agar cus to
mer dapat merasakan di
sambut secara welcome. 
Disamping itu, kami sa
ngat memperhatikan 
tem pat duduk dan peng
harum ruangan khas 
Hon da, yang telah diran
cang khusus untuk me
man jakan konsumen su
paya betah dan mera sa
kan kenyamanan seperti 
layaknya sedang berada 
di ballroom hotel,” kata 
Wendy saat ditemui di 
Honda Center Surabaya.

Wendy mengung kap

kan, para konsumen yang 
membeli produk Honda 
tak perlu cemas un t uk 
ma salah pera watan. Se
bab, pihaknya turut mem
perhatikan fasilitas dan 
suasana ke nyamanan 
tem pat servis. Menurut
nya, supaya kon sumen 
mempunyai kesan bahwa 
Honda sa ngat memper du
likan kon sumen before 
dan after. Tidak salah jika 
Honda Surabaya Center 
mendapat kehormatan 
sebagai dealer pioner yang 
dijadikan panutan dan 
sampel percontohan.

“Selain sudah didukung 

produk dengan kualitas 
dan kuantitas terbaik, la
yanan prima dan ber ke si
nambungan adalah kun ci 
utama kami untuk dapat 

menggaet serta memper
tahankan keper cayaan 
masyarakat ter hadap pro
duk Honda. Sim pel, kami 
ingin su paya konsumen 
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DEMI PELANGGAN: Marketing and Aftersales Service Director Honda Surabaya Center, Wendy 
Miharja foto di samping Honda BR-V, salah satu mobil baru produk Honda, Senin (22/8).

mem punyai ke san fun 
service,” ujarnya.

Menurut Wendy, para 
konsumen sepertinya tak 
perlu ambil pusing me mi
kirkan dan secepatnya me
minang produk dari brand 
ternama ini. Se bab, ba
nyak nya layanan yang di
berikan Honda kepada kon
sumen mulai dari datang 
ke dealer sampai proses 
pembelian hingga delivery.

“Tak hanya kenya ma
nan saja yang diberikan 
oleh Honda. Namun, bagi 
kami kepuasan konsu men 
adalah prioritas uta ma di 
atas segala,” te rangnya.

Bagi pemilik produk 
baru Honda, lanjut Wen
dy, konsumen dapat me
milih layanan service gra
tis, d iantaranya pa ket 
cer mat satu, bebas ser vice 
3 tahun atau 50 ribu kilo
meter (km) de ngan spare
part dan jasa tidak beru
bah. Lalu, pa ket cermat 2, 
bebas ser vice selama 
enam tahun atau 100 km. 
Disisi lain, konsumen juga 
dapat memilih paket 
cermat plus waranty 4.000 
km per lindungan, paket 
ini juga yang dapat mem
perpanjang garansi dan 
dipindahkan ke mobil 
Honda lainnya.

“Dengan layanan ser
vice gratis ini, pelanggan 
tak perlu memikirkan 
biaya perbaikan mobil 
selama 3 tahun kedepan,” 
kata Wendy. (don/hen)


