


A da banyak hal menarik dari pidato Presiden Jokowi baru-baru ini tentang rencana periode kedua pemerintahan 
mendatang. Dalam pembukaan pidatonya Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia kini berada di lingkungan 
global yang dinamis, penuh perubahan, sangat cepat, kompleks, penuh kejutan, dan sering kali jauh dari kalkulasi. 

Untuk menghadapi ini Jokowi menekankan kita harus dapat menemukan model baru, cara-cara baru, dan nilai-nilai baru dalam 
menyelesaikan masalah. Demikian halnya dengan manajemen organisasi, maka pola dan cara lama mengelola organisasi 
pun harus diubah. Intinya, Jokowi menekankan perlunya inovasi yang terus-menerus, yang didampingkan dengan upaya 
meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi.

Bagi insan pelayanan, pidato Presiden Jokowi juga memberi makna bahwa kerja keras menjadi urat nadi yang perlu dimiliki 
saat ini. Seperti selalu dikatakan oleh Jokowi tentang “kerja-kerja-kerja”, maka pelayanan pun perlu diwujudkan sebagai kerja 
untuk pelanggan, kerja untuk perusahaan, dan kerja untuk diri sendiri. Bekerja untuk pelanggan menjadi prioritas utama karena 
adanya pelanggan membuat perusahaan dapat menghasilkan revenue dalam jangka panjang. Pelanggan zaman sekarang 
memiliki ekspektasi yang tinggi. Jika kita tidak mau bekerja keras untuk pelanggan, jangan berharap mereka mau loyal kepada 
kita.

Kerja bagi perusahaan bisa diwujudkan dalam bentuk membangun organisasi pelayanan yang produktif, efisien, dan efektif. 
Kecepatan adalah kunci bersaing di masa kini. Dalam hal pelayanan publik pun Jokowi menegaskan untuk menghapus 
birokrasi dan pungli yang membuat pelayanan menjadi sangat lambat. Demikian pula dalam bisnis, teknologi seharusnya 
dapat dimanfaatkan untuk memangkas operational procedure yang terlalu kompleks dan barrier yang terlalu banyak. Organisasi 
perusahaan yang efisien, efektif, namun tetap produktif dalam pelayanan akan mudah bersaing di tengah-tengah kompleksitas 
yang terjadi.

Tentang kerja bagi diri sendiri, itu berarti kita harus bekerja keras membangun 
kompetensi diri. Presiden Jokowi menekankan bahwa kita harus menekankan nilai-
nilai baru dalam bekerja. Tidak ada lagi kerja linier, kerja yang monoton, dan kerja 
di zona nyaman. Sama halnya dengan pelayanan, kita juga dituntut untuk selalu 
menjadi insan pelayanan yang mampu meningkatkan value. Semakin tinggi value 
kita maka semakin berharga kita di mata pelanggan maupun perusahaan.

Terakhir, tentu saja budaya inovasi menjadi landasan bagi perusahaan maupun kita 
sendiri dalam bekerja. Tanpa ada inovasi tidak ada tempat bagi kita dalam dunia 
yang berubah cepat ini. Semua kerja keras tidak akan berarti manakala kita tidak 
mampu beradaptasi saat lingkungan berubah cepat dan penuh kejutan. 

Semoga Hari Pelanggan akan selalu mengingatkan kita untuk “kerja-kerja-kerja” 
demi masa depan kita, perusahaan dan pelanggan yang lebih baik. Selamat Hari 
Pelanggan! 
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Apa Kata Mereka tentang HARPELNAS

Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
“Pelanggan adalah yang paling utama. Tanpa pelanggan, usaha tidak bisa berkembang. Tanpa pelanggan, profit 
tidak bisa didapat. Tanpa pelanggan, usaha bisa saja hancur.  Gubernur atau jabatan apa pun di pemerintahan, 
harus bisa melayani masyarakat. Minimal, petugas frontliner kantor pemerintahan bisa tersenyum. Saya kalau 
berkunjung ke kantor walikota, kelurahan, atau kecamatan, ada  frontliner yang tidak tersenyum, saya bisiki ke 
Lurahnya, ajari dia senyum, atau ganti saja.”

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia
“Masyarakat harus menjadi konsumen yang pintar dan kritis untuk mendapatkan rasa puas terhadap suatu 
barang atau jasa yang dibelinya. Be smart konsumen. Kalau kita mendapatkan daya beli berasal dari pendapatan 
dan itu diperoleh, maka kita selalu hati-hati dalam menggunakan, memilih, melihat kualitasnya, membagi 
penggunaan dari pendapatan.” (finance.detik.com)

Edi Sukmoro, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI)
“KAI menjadikan kebutuhan pelanggannya sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan. Melalui Hari 
Pelanggan Nasional, KAI berharap dapat memenuhi setiap kebutuhan pelanggan baik angkutan penumpang, 
angkutan barang, maupun bidang usaha KAI lainnya. KAI akan terus meningkatkan pelayanannya untuk 
menghadirkan senyuman di setiap langkah pelanggannya. Karena Anda adalah prioritas kami.“

Rudy Chen, CEO Asuransi Astra
“Tidak dapat dimungkiri, sinergi yang terjalin dengan baik antara perusahaan dan pelanggan telah membuat 
kami bisa bertahan hingga saat ini. Salah satu yang paling nyata terlihat adalah berbagai inovasi yang kami 
luncurkan setiap tahunnya serta peningkatan kualitas layanan secara terus-menerus yang tidak lain merupakan 
hasil saran dan masukan pelanggan. Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi kami untuk terus 
meningkatkan sinergi yang sudah terjalin.”

Dewi Muliaty, CEO PT Prodia Widyahusada Tbk
“Pelanggan merupakan bagian terpenting bagi perusahaan. Begitu pula bagi Prodia. Oleh karena itu, Prodia 
tidak pernah berhenti memberikan fasilitas dan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Pada kesempatan 
ini kami juga berterima kasih kepada para pelanggan yang telah memercayakan Prodia menjadi laboratorium 
klinik pilihan dalam menjaga kondisi kesehatan.”

Abdullah Firman Wibowo, Direktur Utama PT BNI Syariah
“Hari Pelanggan Nasional adalah momen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Di samping itu 
BNI Syariah juga akan meningkatkan layanan seperti keramahan dan kualitas layanan bagi pelanggan. Hari 
Pelanggan ini pun merupakan ajang prestasi dengan memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Jika 
kita memiliki produk dan tidak dibarengi dengan pelayanan baik, belum tentu dibeli dan disukai oleh pelanggan.”

Ituk Herarindri, Direktur Pelayanan & Fasilitas PT Angkasa Pura II (Persero) 
“Segala pencapaian serta prestasi yang diraih juga didapat dari pelanggan sebagai final inspector layanan.
Semoga segala bentuk layanan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia Raya ini dapat ditingkatkan 
kualitasnya. Sehingga negara kita tercinta Indonesia, mempunyai competitive advantage dibandingkan negara-
negara lain di dunia, yaitu service excellence with heart.”

Djumariah Tenteram, Direktur Retail Banking PT Bank Permata
“Pelanggan merupakan aset utama bagi PermataBank sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan. Dengan 
berpedoman pada “Simple, Fast & Reliable” PermataBank terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
melalui inovasi produk dan layanan di era digital saat ini. 
Sebagai wujud dari ungkapan terima kasih dan kepercayaan pelanggan kepada PermataBank, kami berkomitmen 
untuk melakukan berbagai inovasi demi pelayanan yang semakin baik  Selamat Hari Pelanggan 2019.”

Achmad Zaky, Founder and CEO Bukalapak 
“Di Bukalapak, kami menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama bisnis Bukalapak. Oleh karena itu, 
Hari Pelanggan Nasional bagi kami adalah sebuah momentum yang dimaknai untuk terus berkomitmen 
menciptakan inovasi dan solusi yang secara konsisten memberikan pengalaman berbelanja dan layanan terbaik 
serta menyenangkan untuk para pelanggan. Karena pelanggan, maka kami terus ada untuk Indonesia.”
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B
agaimana memberikan 
pelayanan pelanggan yang 
tulus dari hati di mata 

pelanggan?

Pelayanan adalah pilar bagi 
perusahaan. Baik buruknya pelayanan 
akan sangat berpengaruh bagi 
keberlangsungan bisnis sebuah 
perusahaan. Pelayanan yang baik akan 
membuat pelanggan puas dan mau 
kembali membeli produk atau jasa kita.

Pelayanan yang baik tidak sekadar 
melayani, tetapi melayaninya dengan 
hati, tidak setengah-setengah dan 
tuntas. Oleh karena itu perusahaan 
yang memberikan pelayanan 
pelanggan dengan sepenuh hati 
sejatinya telah memiliki modal besar 
untuk memenangkan persaingan.  

Memahami Kebutuhan dan 
Memberikan Pelayanan dari Hati

Mendesain produk yang sesuai 
segmen pelanggan yang kita layani, 
lalu memastikan pelayanan pelanggan 
yang kita berikan sesuai dengan 
harapan minimal mereka, bukan hal 
mudah. Mulai dari spesifikasi pelayanan, 
perubahan kemitraan, hingga harga 

distributor serta harga pelanggan perlu 
diperbarui secara rutin. Perubahan bisa 
terjadi karena faktor makro dan faktor 
mikro. Faktor mikro yang salah satunya 
adalah pelanggan, wajib menjadi pusat 
perhatian perusahaan. 

Memahami pelanggan dan 
perilakunya—misal perubahan media 
yang mereka pilih untuk komunikasi 
dengan perusahaan—perlu diketahui. 
Contoh 20 tahun yang lalu, perusahaan 
sudah dapat berkomunikasi secara 
efektif dengan pelanggan melalui 

jalur telepon dan surat-menyurat. 
Kini pada segmen usia yang sama 
persis, pelanggan sudah memiliki cara 
berkomunikasi yang berbeda. Surat-
menyurat dianggap kuno, sedangkan 
telepon dirasa kurang. Varian kontak 
pelanggan yang dilengkapi dengan 
aplikasi pesan instan dan panggilan 
video dianggap lebih lengkap. 

Dalam konteks Pelayanan 
Pelanggan, minimal ada tiga hal yang 
perlu perusahaan lakukan agar 
pelanggan memandang pelayanan 
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yang diberikan kepada mereka benar-
benar serius dan dari hati. 

Pertama, perbarui profil pelanggan 
secara berkala. 

Kita sudah memasuki era digital 
dan keterbukaan yang belum pernah 
terjadi di era sebelumnya. Kini seberapa 
pun ketat akses informasi yang ditutup, 
selalu ada jalan bagi audiens untuk 
mendapatkan informasi dari luar 
institusi, baik keluarga, suku, agama, 
bahkan negara. Adanya akses informasi 
yang makin terbuka membuat 
pelanggan masa kini punya bauran 
profil yang dinamis. Sebagai contoh jika 
pelanggan zaman dulu suka dengan 
band tertentu selama belasan bahkan 
puluhan tahun, pelanggan masa kini 
menyukai band tertentu hanya selama 
beberapa tahun. Akibatnya perusahaan 
tidak dapat memakai band tertentu 
sebagai ikon perusahaan dalam kurun 
waktu lama. 

Urusan selera musik baru satu 
contoh. Masih ada contoh lain yang 
sudah disampaikan sebelumnya, 
yaitu media-media yang digunakan 
untuk berkomunikasi dengan 
perusahaan. Selain urusan media 
komunikasi, perlu diketahui pula 
mobilitas pelanggan. Sebagai 
contoh, semakin banyak pelanggan 
di Jakarta dan kota-kota penyangga 
yang muak dengan kemacetan 
sehingga mereka menginginkan 
kemudahan akses penyelesaian 
masalah tanpa perlu datang ke kantor 
perusahaan. Jika perusahaan tidak 
dapat menyediakannya, pelanggan 

tinggal berpindah ke kompetitor yang 
menyediakan fasilitas tersebut. 

Karena itu, pembaruan profil 
pelanggan menjadi kewajiban bagi 
perusahaan. Ketahui profil mereka 
lebih dari sekadar usia, jenis kelamin, 
pengeluaran per bulan, dan rerata 
pembelanjaan. Ketahui juga perubahan 
spesifikasi produk yang mereka 
inginkan, waktu tunggu pelayanan 
pelanggan yang dianggap ideal, dan 
kecepatan waktu penyelesaian masalah. 

Kedua, perbarui data masalah 
pelanggan secara berkala.

Divisi data sangat mengetahui 
bahwa segmen pelanggan masih 
dapat dibagi lagi menjadi subsegmen-
subsegmen. Subsegmen tersebut 
dapat dibedakan antara lain masalah-
masalah yang dialami pelanggan. 
Dengan adanya kluster-kluster tersebut, 
permasalahan pelanggan terpetakan 
dan seharusnya lebih mudah ditangani. 
Jadi, pastikan bahwa perusahaan 
memiliki catatan permasalahan 
pelanggan, selalu memperbaruinya, 
sehingga tidak perlu bekerja dari nol 
saat menghadapi masalah tersebut. 

Ketiga, pastikan petugas pelayanan 
pelanggan memahami data masalah 
dan meresponsnya dengan baik.

Sekadar punya data pelanggan 
beserta permasalahannya jelas kurang. 
Jauh lebih baik lagi jika perusahaan 
mampu mengoptimalkan data 
tersebut untuk menyelesaikan masalah 
secara mangkus dan sangkil. Berarti, 
perusahaan perlu memastikan petugas 
pelayanan pelanggan dan lintas 
divisi, khususnya yang berinteraksi 
dengan pelanggan, memahami data, 
mengubah jadi informasi, dan satu 
suara saat berinteraksi dengan mereka. 
Pelanggan pun tidak lagi bingung atau 
jengkel karena harus menyampaikan 
lagi masalahnya dari awal saat bertemu 
petugas perusahaan yang berbeda. 

Kerjakan tiga hal di atas agar 
perusahaan mendapatkan citra 
melayani pelanggan sepenuh hati. 
Buat pelanggan puas dengan produk 
yang mereka gunakan dan senang 
dengan pelayanan yang diberikan. 
Maka, keberlangsungan bisnis 
perusahaan akan semakin maju dengan 
pendapatan dan laba yang sehat.  
Andika Priyandana 

pelayanan adalah pilar 
bagi perusahaan. baik 

buruknya pelayanan akan 
sangat berpengaruh bagi 
keberlangsungan bisnis 

sebuah perusahaan.
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S
aat mencetuskan Harpelnas (Hari Pelanggan Nasional) 
di tahun 2003, Handi Irawan D,  menegaskan Harpelnas 
bukan hanya menjadi milik perusahaan swasta 

dan BUMN, melainkan milik nasional. Setiap perusahaan 
diharapkan dapat belajar tentang esensi dari Harpelnas, yang 
merupakan cetusan dari sebuah pemikiran dan pengalaman 
bertahun-tahun memahami tingkah laku berbagai 
perusahaan di Indonesia.

Apa pun profesi kita atau di mana pun kita bekerja, pada 
dasarnya kita semua adalah pelanggan. Sehingga paham betul 
bagaimana rasanya jika kita sebagai pelanggan mendapatkan 
pelayanan yang memuaskan. Harpelnas memang berangkat 
dari pemikiran bahwa pelanggan merupakan titik sentral dari 
bisnis dan memuaskan pelanggan kunci untuk memenangkan 
persaingan. 

Harpelnas menggunakan logo yang melambangkan 
senyum manusia dengan dasar warna hijau. Logo ini mewakili 
sebuah senyuman manusia yang tulus, yang menandakan 
sebuah kepuasan. Pemilihan warna hijau menggambarkan 
kesejukan, rasa bersahabat dan keramahan. Sedangkan 
pemilihan tipologi huruf kecil melambangkan sifat 

kerendahan hati dan keinginan untuk selalu berkembang.

Setelah sekian tahun dirayakan, Harpelnas mendapat 
perhatian dan pengakuan dari berbagai pihak. Bukan saja 
kalangan perusahaan yang memang setiap tahun biasa 
merayakannya, melainkan juga kalangan pemerintahan, 
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat. Ini 
tentu kabar baik, karena seperti tertulis di laman Harpelnas, 
pergulatan melayani pelanggan akan bermuara pada satu 
kesimpulan: “Negara ini membutuhkan revolusi kepuasan 
Pelanggan”. Sebuah kesimpulan yang masuk akal jika 
berbicara dalam konteks persaingan global yang kini sedang 
kita hadapi.

Pada Harpelnas 4 September 2017 lalu,  Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati berpesan masyarakat harus menjadi 
konsumen yang pintar dan kritis. “Pelanggan nasional, saya 
rasa be smart konsumen,” kata Sri Mulyani seperti dikutip 
beberapa media. Tidak hanya menjadi pelanggan yang 
pintar, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga 
meminta seluruh masyarakat menjadi pelanggan yang kritis. 
 
“Kalau menjadi pelanggan makin kritis itu makin baik untuk 

tiap tanggal 4 September berbagai perusahaan, 
lembaga pemerintah dan layanan publik selalu 
merayakan Hari pelanggan Nasional, sebagai 

bentuk apresiasi kepada pelanggan. Ini tentu saja 
menjadi spirit bagi perusahaan Indonesia untuk 

senantiasa memberikan yang terbaik bagi pelanggan 
melalui produk/layanan berkualitas.
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produksi, karena mereka meminta itu menjadi suatu jumlah 
ataupun kuantitas dari barang-barang atau jasa yang dipakai, 
itu terjadi di hampir semuanya,” tuturnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berharap 
Harpelnas jangan berhenti pada perayaan yang sifatnya 
seremonial. Lembaga yang kerap membela hak-hak 
konsumen ini berharap perusahaan menghormati hak-hak 
konsumen dan tidak anti terhadap kritik konsumennya. 

“Para pelaku usaha jangan gampang merah telinganya 
saat dikritik konsumen terkait janji pelayanan dan kualitas 
produknya. Kritik tersebut seharusnya menjadi feed back dan 
vitamin untuk meningkatkan pelayanan secara keseluruhan,” 
kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dalam 
keterangan tertulis. 

Harpelnas di Berbagai 
Perusahaan

Kita patut bersyukur 
semakin banyak perusahaan 
yang merayakan Harpelnas.
Pada tahun ini perusahaan 
yang merayakannya pun 
bukan hhanya dari industri 
jasa seperti perbankan 
dan asuransi, tapi sudah 
lintas industri seperti FMCG 
(Fast Moving Consumer 
Good), otomotif, elektronik, 
garmen, tour & travel, logistik 

dan e-commerce. Bahkan dari lembaga pemerintah maupun 
public service seperti Dirjen Pajak, PLN dan Damri juga turut 
merayakannya. Di momen spesial itu berbagai perusahaan 
memberikan kejutan atau surprise kepada pelanggan mereka. 

Bukan hanya frontliner yang menyapa dan memberikan 
hadiah kejutan kepada pelanggan, para BOD (board of director) 

pun turun gunung melayani para 
pelanggan dan memberikan bingkisan 
spesial. Bahkan, ada pucuk pimpinan 
perusahaan logistik “turun jalan” 
mengantarkan paket ke pelanggan. 
Gaung Harpelnas pun bukan hanya 
menggema di Jakarta, namun di 
kota-kota lain. Banyak perusahaan di 
berbagai daerah yang juga menggelar 
Harpelnas.

Handi Irawan merasa bersyukur 
melihat spirit pelayanan yang 
ditunjukkan oleh perusahaan-
perusahaan Indonesia. Menurutnya, 
Harpelnas telah memberi makna dan 

juga menjadi bagian dari proses pembentukan 
budaya pelayanan. Banyak perusahaan yang 
memelihara tradisi dimana manajemen puncaknya 
memberikan keteladanan dalam melayani. Ini tentu 
saja akan memberi motivasi bagi bawahannya untuk 
meningkatkan pelayanan pelanggan.

Tentu ada slogan yang dibentangkan di hari itu, 
ada jabat tangan dan senyum petinggi perusahaan. 
Namun, tentunya kita sepakat, makna Harpelnas tidak 
sebatas itu. Harpelnas harus menjadi momentum bagi 
perusahaan untuk menghargai pelanggan. Dengan 
Harpelnas perusahaan juga harusnya semakin terpacu 
untuk memenuhi harapan pelanggan, bahkan bila 
perlu melampaui ekspektasi pelanggan. 

Selain itu, Harpelnas juga harus menjadi alarm 
atau pengingat,  bahwa kepuasan pelanggan harus 
menjadi concern semua pihak dan menjadi budaya 

perusahaan yang dipegang teguh seluruh elemen di 
perusahaan.

Harapannya, Harpelnas  juga mendorong agar 
perusahaan-perusahaan Indonesia memiliki daya saing kuat 
melalui produk maupun pelayanan yang berkualitas, sehingga 
Indonesia bisa tampil menjadi negara yang diperhitungkan 
dalam kancah persaingan global. 



K
ita bisa belajar dari Jepang yang terkenal dengan 
hospitality dan customer service berstandar tinggi. Jika 
berkunjung ke sebuah toko, restoran atau pusat bisnis 

mana pun, sudah menjadi standar baku untuk menyambut 
pengunjung dan membungkukkan badan. Bagi kita rasanya 
aneh mendapat pelayanan seperti itu. Tapi, bagi orang Jepang 
itu adalah hal standar minimum sebuah layanan.

Saat Anda datang ke sebuah restoran jangan heran 
bila sambutannya begitu hangat. Mulai dari cara mereka 
membersihkan meja, memberikan handuk kecil basah 
untuk membasuh tangan dan wajah, cara mereka memasak, 
menyajikan hidangan, hingga mengantar pelanggannya ke 
luar toko sambil mengucapkan “Terima kasih, semoga datang 
kembali”.

Di satu sisi sebagai pelanggan kita merasa dilayani 
dengan sangat baik, di sisi lain mungkin juga merasa 
itu adalah tindakan yang berlebihan karena kita belum 
pernah menemukan yang seperti itu di tempat kita berasal. 
Hampir di semua tempat bisnis di Jepang memberikan 
layanan yang luar biasa. Setiap layanan terlihat diberikan 
dengan menjiwai, disengaja dan sudah diperhitungkan 
demi kenyamanan pelanggan. Ada rasa ingin memberi, tak 
hanya menerima.

Layanan pelanggan tak hanya diberikan dalam bentuk 
aksi, tetapi juga tercermin dalam kemasan dan cara mereka 
mengemas produk-produk. Jika Anda pernah mengalaminya, 
coba ingat kembali betapa presisinya dan artful mereka dalam 
mengemas sebuah produk atau hadiah yang dibeli pelanggan. 

Sebuah layanan pelanggan layaknya urat nadi dari 
sebuah bisnis. memberikan pelayanan yang baik saja 
terkadang tak bisa membuat bisnis bertahan lantaran 
konsumennya bisa menemukan layanan yang jauh 

lebih baik di luar sana. Cara satu-satunya adalah dengan 
memberikan layanan yang luar biasa baik – meskipun 

tak ada pula layanan yang sempurna.
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7. Budaya visual/artistik

8. Gagasan untuk terus membenahi diri

9. Kemampuan dan keinginan untuk menghibur

10. Critical mass (makin banyaknya individu, layanan 
pelanggan makin penting bagi organisasi/bisnis, 
misalnya sistem transportasi yang efisien)

Jepang sendiri  negara yang ketat menjaga  
‘kepribadiannya’ dalam hal tradisi nenek moyang. Tak heran 
budaya mereka masih mengakar dan memengaruhi attitude 
sehari-hari. 

Seperti halnya Jepang, Indonesia pasti punya nilai-nilai 
budaya yang merupakan akar dari sebuah layanan. Misalnya, 
budaya bergotong-royong yang melatih kepekaan seseorang 
untuk menaggalkan egonya dan saling membantu. Sebuah 
layanan yang baik hanya bisa terjadi jika orang tersebut 
menanggalkan egonya dan ikhlas memberikan sesuatu, 
bukan? Dan tentu saja masih banyak nilai tradisi positif 
lainnya. Sudah saatnya kita kembali mengadopsi nilai tradisi 
dan mengimplementasikannya bagai nyawa dalam sebuah 
layanan yang kita ciptakan.  

Tentunya menimbulkan kesan sentuhan perhatian sempurna 
di setiap aspek service experience yang dirasakan pelanggan.

Robert Kozinets dalam sebuah artikel berjudul The Ten 
Pillars of Japanese Service berpendapat bahwa ada sepuluh 
faktor budaya yang memengaruhi layanan pelanggan mereka 
yang luar biasa:

1. Sosial hierarki

2. Ideologi kuat tentang sebuah layanan 

3. Tradisi  ‘memberikan hadiah’  yang kuat dan 
mengakar

4. Kekaguman terhadap barat, terutama Amerika 
Serikat, dan keinginan untuk maju dan berprestasi

5. Tradisi sadar bekerja

6. Aesthetic sense
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Benny Abednego, President Director
PT Lady Americana Indonesia, bagikan suvenir.

Head of Service & Public Affair Division PT CNI 
berikan suvenir kepada para pelanggan setia.

Seorang nasabah BCA KCU Pondok Indah 
menerima suvenir berupa kartu Flazz dari Jahja 
Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA. 

Anggara Hans Prawira , Managing Director 
Alfamart bertugas sebagai kasir di Toko 
Alfamart Cikokol. 

Para Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk. Iman 
Nugroho Soeko (kanan), Rico Rizal Budidarmo (kedua 
dari kanan), berikan bingkisan kepada nasabah.

Sigit Kumala, Chief Executive Astra Motor Head 
Office Astra Motor, berikan  langsung souvenir 
kepada pelanggan baru motor Honda.  

Kejutan Member Ultah yang jatuh pada 
Hari Pelanggan di Pondok Jati 2 Alfamidi 
Branch Sidoarjo.

A. Toni Soetirto, Direktur Consumer beri layanan 
langsung di Hari Pelanggan.

Gotong-royong sambut Harpelnas ala Alfamart  
Goro di taman kota Pekanbaru.

M. Syawaluddin, General Manager bersama 
jajaran turun melayani pelanggan Telkomsel. 

Pemberian hadiah oleh ISS Branch Business 
Manager Jateng DIY  ke Direktur Eksekutif 
JCLEC  Brian Thomson.

Gunawan Santoso Salim, CMO Asuransi Astra, 
mengunjungi pasien yang sedang dirawat di 
RS Hermina Bekasi.

Perayaan Hari Pelanggan Nasional 2014 Plasa 
Telkom GMP Jakarta disambut musik klasik dan 
hidangan ringan buat pelanggan.

Top management XL Axiata lakukan tatap 
muka langsung layani permintaan dan keluhan  
pelanggan.

Cuci-cuci cantik, gratis dari Metland di Hari 
Pelanggan Nasional.

Allianz buka pemeriksaan gula darah gratis 
di cabang Surabaya.

Dewi Muliaty, President Director Prodia, menyapa 
dan berfoto bersama pelanggan Prodia.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 
(YIMM) membagikan bensin gratis ke pelanggan 
yang berada di 23 kota besar di Nusantara.

Hadiah langsung buat nasabah setia BCA 
Syariah di Hari Pelanggan Nasional.
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Wani Sabu, Executive Vice President 
PT Bank Central Asia Tbk, menemani 
nasabah visit ke video banking BCA, saat 
open house Halo BCA merayakan Hari 
Pelanggan Nasional.

Hari Pelanggan Nasional tahun 2018 lalu diperingati 
secara istimewa oleh Bukalapak dengan mengusung tema 
BukaBantuan Spread Happiness. Achmad Zaky, Founder 
sekaligus CEO Bukalapak turut melayani pelanggan baik 
secara online di siaran langsung Instagram Bukalapak 
maupun melayani pelanggan yang datang langsung 
ke kantor Bukalapak.  Bukalapak juga mengunjungi dan 
memberikan bingkisan kepada beberapa pelapak yang 
tersebar di seluruh Indonesia sebagai bentuk penghargaan 
dan rasa terima kasih karena telah menjadi bagian penting 
dari Bukalapak. Selain itu, tim BukaBantuan Bukalapak 
juga melakukan aksi turun langsung ke jalan untuk 
mengucapkan terima kasih dan membagikan seribu 
cokelat kepada pelanggan Bukalapak. 

BukaBantuan Spread Happiness 
dari Bukalapak

PermataBank
Dengan mengusung tema “This is Me 
& My Digital World”, pejabat dan 
frontliner PermataBank turut merayakan 
Hari Pelanggan Nasional 2018 di salah 
satu cabang PermataBank.

Sambut Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), PT 
Astra Honda Motor (AHM) beserta jaringan main dealer 
menyelenggarakan beragam aktivitas spesial bagi konsumen 
sepeda motor Honda dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 
1.688 dealer mengapresiasi konsumen dengan beragam 
cara mulai layanan langsung dari jajaran manajemen Honda, 
kejutan di showroom, kejutan ke rumah konsumen terpilih, 
hingga kampanye  safety riding bersama konsumen. Istiyani 
Susriyati, General Manager Honda Customer Care Center 
(HC3), mengatakan konsumen selalu memberikan inspirasi 
bagi perusahaan untuk terus melakukan inovasi dalam hal 
produk dan layanan purnajual yang prima. Konsumen setia 
sepeda motor Honda menjadi bagian terpenting dalam 
bisnis AHM dan jaringan main dealer. “Ungkapan terima kasih 
kami berikan atas kepercayaan konsumen terhadap produk 
dan layanan kami. Secara konsisten kami menyambut Hari 
Pelanggan Nasional melalui berbagai aktivitas di jaringan 
kami yang dikemas secara spesial bagi pencinta sepeda motor 
Honda,” tandas Istiyani. 

Honda Beri Layanan Spesial di 
Hari Pelanggan Nasional

September
2019
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Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 
2018 sekaligus merayakan ulang perusahaan ke-62, secara 
bersamaan, seluruh direksi Asuransi Astra turun langsung 
untuk menyapa dan melayani pelanggan. Tak hanya 
di Jakarta, kegiatan yang ini ditujukan sebagai bentuk 
apresiasi perusahaan terhadap para pelanggan yang telah 
setia menggunakan produk dan layanan Asuransi Astra ini 
juga dilakukan oleh Branch Head  Asuransi Astra di seluruh 
Indonesia.

Selain memberikan hadiah langsung, momen ini juga 
digunakan oleh perusahaan untuk dapat mendengarkan 
masukan dari pelanggan secara langsung. Karena tidak 
dapat dipungkiri, sinergi antara pelanggan dan perusahaan 
telah membuat Asuransi Astra dapat bertahan dan terus 
berkembang hingga usia 62 tahun. “Tidak dapat dipungkiri, 
sinergi yang terjalin antara perusahaan dan pelanggan 
telah membuat kami bisa bertahan hingga saat ini. Salah 
satu yang paling nyata terlihat adalah berbagai inovasi 
yang kami luncurkan setiap tahunnya serta peningkatan 
kualitas layanan secara terus-menerus yang tidak lain 
merupakan hasil saran dan masukkan pelanggan. Berkat 
pelanggan, kami bisa menjadi lebih baik dan ini pun yang 
telah memberikan kenyamanan ekstra bagi pelanggan kami. 
Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi kami untuk 
terus meningkatkan sinergi yang sudah terjalin.” ungkap Rudy 
Chen, CEO Asuransi Astra. 

Rayakan Hari Pelanggan Nasional, 
Jajaran Direksi Asuransi Astra Turun 
Langsung Berikan Layanan

Merayakan Hari Pelanggan Nasional dengan 
tema “Pemimpin yang melayani pelanggan” pada 4 
September 2018, serangkaian kegiatan diadakan oleh 
Sequis, seperti mengunggah foto di Instagram Sequis, 
pembagian gift dan layanan istimewa oleh Regional 
Service Center Manager sendiri di tiap-tiap Regional 
Service Center (RSC) di Jakarta, Medan, Bandung, 
Surabaya, Semarang, dan Denpasar. Khusus di National 
Service Center (NSC), pelanggan langsung dilayani oleh 
Eko Sumurat, Vice President dan Head of Life Operation 
Sequis Life, yang berperan sebagai customer service, 
didampingi oleh Yeoh Ah Thoo, Direktur & Chief 
Operating Officer Sequis Life, sebagai simbol bahwa 
pemimpin di Sequis adalah pemimpin yang melayani 
pelanggan.

Sequis Financial dan Sequis Asset Management 
pun turut mendapatkan kunjungan langsung oleh 
Eko Sumurat dan tim sebagai tanda bahwa kerja sama 
antara ketiga anak perusahaan Sequis dalam melayani 
nasabah berjalan dengan harmonis dan baik. Momen 
Hari Pelanggan Nasional selalu menjadi motivasi Sequis 
untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang 
lebih baik lagi bagi nasabahnya. 

Merayakan Hari Pelanggan Nasional 2018, McDonald’s 
mengungkapkan rasa terima kasih dengan memberikan 
berbagai promo menarik bagi seluruh pelanggannya. 
Khusus di tanggal itu konsumen mendapatkan produk 
gratis berupa McFloat atau McFreeze setiap pembelian 
Paket Hemat, PaNas 2 atau PaNas Spesial, di 189 restoran 
McDonald’s yang tersebar di Indonesia. Sebanyak 200 
konsumen pertama yang melakukan pembelian tiga paket 
tersebut dari pukul 11.00 juga mendapat “Booklet Spesial 
September” berisikan 10 lembar kupon produk dengan 
kesempatan berhemat hingga 60%. 

Promo Menarik bagi Konsumen McDonald’s 
di Hari Pelanggan Nasional 

Layanan Istimewa Sequis di 
Hari Pelanggan Nasional
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erlaksananya Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) waktu 
itu adalah hasil kerja sama antara Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Frontier Group, serta 15 

BUMN yang secara aktif tergabung dalam kepanitiaan, yaitu: Bank 
Mandiri, PT Telkom, Bank BNI, PT Garuda Indonesia, PT PLN, PT 
Pos Indonesia, Bank BRI, PT Semen Gresik, PT Merpati Nusantara 
Airlines, Perum Pegadaian, PT Krakatau Steel, PT Jamsostek, PT 
Angkasa Pura II, PT Askes, dan PT Pelni. Sebelumnya, 15 BUMN 
ini telah melakukan berbagai kegiatan kampanye internal dan 
eksternal, seminar, dan kegiatan-kegiatan public relations lainnya.   

Handi Irawan D, Chairman Frontier, yang menjadi penggagas 
Hari Pelanggan Nasional, merasa bersyukur karena gagasannya 
mendapat tanggapan positif dengan ikut berpartisipasinya 15 
BUMN mendukung Harpelnas. 

“Kepuasan pelanggan merupakan hal penting bagi 
perusahaan untuk bertumbuh. Dengan adanya Hari Pelanggan 
Nasional, kami berharap BUMN memberikan pelayanan yang 
lebih baik kepada pelanggan demi kemajuan bangsa. Sekali lagi, 
kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu 
Megawati yang telah bersedia mencanangkan Hari Pelanggan 
Nasional,” tuturnya.

Service Country yang Kuat
Senyuman merupakan simbol dasar untuk menggambarkan 

kepuasan pelanggan. Lewat senyuman, bentuk kualitas pelayanan 
paling mudah terlihat dan dievaluasi oleh pelanggan. Hal inilah 
yang dijadikan tema Hari Pelanggan Nasional 2003, yakni Senyum 
Pelanggan Indonesia dengan tagline: “Tekadkan Hati, Satukan 
Langkah, Bangkitkan Senyum Pelanggan Kita”. Tema tersebut 
menjadi satu bagian dengan logo warna hijau berbentuk bibir 
manusia yang tersenyum. Warna hijau, yang mendominasi acara 
itu, juga melambangkan keramahan dan kelembutan terhadap 
pelanggan.

Dalam kesempatan itu, Menneg BUMN RI (2001-2004)
Laksamana Sukardi juga mengajak rekan-rekan perusahaan 
swasta bersama-sama menyukseskan Hari Pelanggan Nasional 
dengan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan 
di masa-masa  yang akan datang. “Kalau semua perusahaan di 
Indonesia berorientasi kepada pelayanan pelanggan, kami yakin 
Indonesia dapat menjadi service country yang kuat.”

Selama 16 tahun terakhir, kita melihat ada ratusan perusahaan 
swasta yg sangat antusias merayakan Hari Pelanggan Nasional.   
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