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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 KESIMPULAN 

1. Unit bisnis Industrial Fuel Marketing PT.Pertamina (Persero)

menjalankan customer relationship management  dengan tujuan utama

untuk meningkatkan volume penjualan. Selain itu tujuan CRM yang

dilakukan adalah untuk menciptakan hubungan kemitraan jangka

panjang yang berdedikasi pada pemenuhan kebutuhan customer serta

terus meningkatkan kualitas produk-produknya sebagai solusi sebagai

peran PT. PT.Pertamina (Persero) memberikan nilai tambah kepada

konsumen.

2. Dalam aktivitas customer relationship management yaitu

mengidentifikasi (identify) unit bisnis Industrial Fuel Marketing

PT.Pertamina (Persero) melakukan pengumpulan data konsumen

melalui kontak langsung (kunjungan/visit) dan tidak langsung (call)

dengan melibatkan tenaga Sales Executive yang kemudian

dikelompokkan berdasarkan beberapa karakteristik yaitu menjadi

Sensitive Price, Sensitive Quality & Quantity, Credit Need.

3. Dalam mengakuisisi (acquire ) unit bisnis Industrial Fuel Marketing

PT.Pertamina (Persero) memberikan special touch sperti ucapan kepada

perusahaan (konsumen) ketika hari-hari penting dan pemberian layanan

proaktif  Automatic eMail Sender (AMS) yang digunakan untuk

mengumpulkan data, bertukar informasi dan pemberian penawaran

khusus bagi konsumen.

4. Pada aktivitas mempertahankan (retain) unit bisnis IFM PT.Pertamina

(Persero) diskon / harga yang lebih kompetitif, reward, voucher dan

merchandise untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan selaku

konsumen PT.Pertamina (Persero). Pemberian reward yang diberikan

oleh  unit bisnis Industrial Fuel Marketing PT.Pertamina (Persero)

reward kepada pelanggan dibagi menjadi dua macam yaitu reward

technical (berupa edukasi seperti Inhouse Training Product Knowledge)
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dan Workshop HSS  dan Reward Entertainmen (lebih kepada Gathering 

Pelanggan). 

5. Dalam mengembangkan (develop) aktivitas CRM unit IFM

PT.Pertamina (Persero) memiliki layanan customer care untuk

menangani keluhan pada website fungsi Industrial Fuel Marketing.

Selain itu unit IFM V membentuk team Technical & Services

Asisstance (TSA) yang berfungsi untuk melakukan penanganan keluhan

pelanggan secara teknis.

5.1 SARAN 

1. Untuk memaksimalkan pengumpulan data konsumen dan

mempermudah konsumen melakukan pembelian produk BBM,

sebaiknya pemanfaatan media website unit Industrial Fuel Marketing

PT.Pertamina (Persero) lebih dioptimalkan. Karena pada praktiknya

media website yang digunakan PT.Pertamina (Persero) masih belum

dijalankan dengan semestinya, mengingat website unit Industrial Fuel

Marketing PT.Pertamina (Persero) merupakan media yang baru

digunakan oleh perusahaan.


