
















 

 



DAFTAR WAWANCARA 

 

Narasumber:  Ismanto (Karyawan PT Pegadaian (Persero) CPP Lemabang 

No PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa saja kegiatan promosi 

produk logam mulia yang telah 

dilakukan oleh PT Pegadaian 

(Persero) CPP Lemabang 

Palembang? 

 

Promosi yang dilakukan: 

- Periklanan (media tv, 

brosur,spanduk/banner, dan website) 

- Promosi penjualan (pulsa gratis, 

potongan DP, dan hadiah buku tulis) 

- Penjualan personal (open 

table/pembukaan stand dan grebek 

pasar) 

- Humas (sosialisasi dan sponsorship) 

2. Menurut Anda siapakah sasaran 

promosi tersebut dan siapakah 

yang merancang promosi 

tersebut? 

Sasaran promosi seluruh kalangan 

masyarakat di sekitar CPP Lembang 

khususnya ke kelas menengah keatas 

dan masyarakat yang belum mengenal 

Pegadaian. Kegiatan promosi dirancang 

oleh kanwil III Palembang dan 

karyawan CPP Lemabang Palembang. 

3. Menurut Anda apa tujuannya 

dilakukan kegiatan promosi 

tersebut? 

Tujuannya: 

- Mengenalkan produk yang ada 

dipegadaian 

- Meningkatkan jumlah nasabah 

pegadaian 

- Meningkatkan penjualan/omzet di CPP 

Lemabang Palembang. 

4. Apakah perusahaan 

menggunakan media periklanan 

dalam kegiatan promosi produk 

logam mulia? Jika iya, media 

periklanan apa saja yang 

dilakukan perusahaan? 

Iya menggunakan promosi periklanan, 

seperti media tv, brosur, papan iklan, 

dan website. 

5. Diamana sajakah papan iklan 

(spanduk/banner) dipasang? 

Di depan kantor  PT Pegadaian 

(Persero) CPP Lemabang Palembang 

6. Menurut anda apakah pesan yang 

telah disampaikan melalui iklan 

maupun papan iklan sudah cukup 

baik? 

Sudah cukup baik, tetapi tetap pesan 

yang disampaikan harus selalu dibuat 

lebih menarik. 

7. Apakah perusahaan 

menggunakan kegiatan internet 

seperti adanya website dalam 

kegiatan promosi? Jika ada, apa 

Iya menggunakan website, situs 

websitenya adalah 

www.pegadaian.co.id. Informasi yang 

bisa didapatkan yaitu mengenai, produk 

http://www.pegadaian.co.id/


situs websitenya dan informasi 

apa saja yang bisa didapatkan 

dalam website tersebut? 

pegadaian, harga logam mulia, info 

perusahaan, dan keunggulan dan tata 

cara mendapatkan produk logam mulia. 

8.   Menurut Anda adakah tujuan 

dari pembuatan situs website 

tersebut? lalu apakah kegiatan 

promosi secara periklanan 

membawa keuntungan untuk 

penjualan? 

Tujuannya, untuk mempermudah 

masyarakat untuk lebih mengenal 

Pegadaian dan mengetahui informasi 

apa saja yang ada di Pegadaian. 

9. Apakah perusahaan melakukan 

promosi penjualan produk logam 

mulia? Jika iya, promosi 

penjualan apa saja yang 

dilakukan perusahaan? 

Iya.  Bentuk promosinya seperti 

pemberian pulsa gratis bagi nasabah 

yang membeli logam mulia, untuk 

nasabah lama mendapatkan potongan 

DP sebesar Rp.100.000 untuk 

pembiayaan kredit mulia, hadiah buku 

tulis bagi anak nasabah yang 

berprestasi. 

10. Adakah ketentuan/syarat dalam 

pemberian promosi penjualan 

tersebut? Jika ada, apa 

ketentuan/syaratnya? 

Adanya ketentuan pemberian pulsa 

gratis, yaitu: 

- 5gr  =  pulsa 10.000 

- 10gr = pulsa 20.000 

- 25gr = pulsa 50.000 

- 50gr = pulsa 50.000 + 20.000 

- 100gr = pulsa 100.000 

- 250gr = pulsa 100.000 + 50.000 

11. Penjualan personal yang seperti 

apa yang dilakukan perusahaan 

dalam melakukan kegiatan 

promosi produk logam mulia? 

Penjualan seperti open table/pembukaan 

stand atau pameran dan grebek pasar. 

12. Kapan penjualan personal yang 

bersifat berinteraksi langsung 

dengan calon pembeli tersebut 

terjadi? 

Pembukaan stand terjadi bila CPP 

Lemabang mengikuti kegiatan event 

pihak luar dan di hari libur membuka 

stand di depan kantor CPP Lemabang. 

Grebek pasar terjadi pada saat hari libur 

atau hari jum’at. 

13. Dalam kegiatan promosi 

penjualan personal ada istilah 

grebek pasar. Apakah yang 

dimaksud dengan grebek pasar? 

Grebek pasar merupakan salah satu 

bentuk promosi PT Pegadaian (Persero) 

dengan cara langsung ke pasar 

tradisional. 

14. Kegiatan promosi produk logam 

mulia bentuk apakah yang 

bersifat humas/publisitas yang 

dilakukan perusahaan?  

Kegiatan promosi serpeti mengadakan 

sosialisasi dan menjadi sponsorship 

suatu acara. 

15. Seberapa sering dilakukannya 

promosi yang bersifat 

humas/publisitas tersebut? 

Setiap satu hingga tiga bulan sekali 

dalam satu tahun. 



16. Apakah tujuan dan manfaat 

dilakukannya kegiatan promosi 

humas/publisitas? 

Tujuan sosialisasi untuk memperjelas 

produk yang ditawarkan. Tujuan 

menjadi sponsorship  agar membantu 

mensukseskan acara yang diadakan. 

Manfaatnya masyarakat bisa lebih 

mengenal dan paham dengan produk 

yang ada di Pegadaian, dan manfaat 

untuk perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan. 

17. Menurut anda, apakah promosi 

yang telah dilakukan sudah baik 

dan dapat meningkatkan 

penjualan? 

Promosi yang dilakukan sudah cukup 

baik, namun tetap lebih ditingkatkan 

lagi kualitas dan kuantitas promosi yang 

sudah ada, menurut saya promosi yang 

dilakukan pastinya dapat meningkatkan 

penjualan, karena dilakukannya promosi 

untuk meningkatkan penjualan. 

18. Adakah data tentang penjualan 

produk logam mulia dari tahun 

2009-2013? Jika ada, lampirkan! 

Ada. Sudah di lampirkan setelah daftar 

wawancara ini. 

19. Jika dilihat dari data penjualan, 

pada tahun 2013 mengalami 

penurunan penjualan produk 

logam mulia. Menurut Anda 

mengapa hal tersebut bisa 

terjadi? 

Hal tersebut terjadi karena kurangnya 

promosi yang dilakukan pada tahun 

2013 serpeti pulsa gratis itu tidak ada di 

tahun 2013 tetapi tahun sebelumnya 

pernah ada. Lalu kurangnya mengikuti 

dan membuka stand/pameran. Iklan di 

tv pun tidak ditampilkan. 

20. Dalam melakukan kegiatan 

promosi produk logam mulia, 

adakah hambatan yang 

mendukung dalam melakukan 

promosi, sehingga terjadinya 

penurunan penjualan tersebut? 

Hambatan yang mendukung yaitu 

seperti, kendala waktu promosi, kendala 

izin, dan dana yang terbatas dari kantor 

pusat. 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) CPP Lemabang Palembang 





















 



 

 



DOKUMENTASI 

 

 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) 

Papan Iklan PT Pegadaian (Persero) CPP Lemabang Palembang 

 

 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero)  

Website Pegadaian (www.pegadaian.co.id) 



 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) 

Iklan PT Pegadaian (Persero) 

 

 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) 

Saat menjadi sponsorship Lomba Kolase Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) 

Grebek Pasar Lemabang 



 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) 

Pembukaan stand didepan kantor CPP Lemabang 

 

 

Sumber:  PT Pegadaian (Persero) 

Sosialisasi pengajian di masjid Adil Makmur 

 


