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ABMHc 
The use of marketing oonoept-philosophyin a companyfls program is not just an effort of those- 
who ore  given the re'sPon-sibilizy . of sales and marketing, but an endeavor attempted by 
everyone in an - organ-amien. _ Requirements needed for consumers-oriented organisations! 
development include; some activities ie. inculcating consumer-oriented values and beliefs 
which ore szqeported'by top management, integrating markets and consumers into the process 
of omega planning ._ creating marketing management & developing 'a strong program, 
creating o basic measurement of performance on the basis of markets. and developing 
commimentro consumers throughout the organization. 

amunnmnN 
Banyak perusahaan-pemah… yang 

menetapkan kepuasan konsumen sebagai 
prioritas puncak, meningkatkan komunikasi 
dan pengetahuan konsumen, memperkuat 
dukungan pelayanan dan hubungan yang ' 
erat, dan mengimplikasikan falsafah yang 
berorientasi keasaman. Untuk mencapai 
tingkat kepuasan konsumen yang tinggi, 

diperlukan pemahanian tentang apa yang 
diinginkan oleh konsumen ' dan 
mengembangkan komitmen setiap 'Orang 
yang berada dalam organisasi _ untuk 
memenuhi kebutuhan ini. Manajemen harus 
membangun budaya organisasi yang bisa 
memahami dan memenuhi kebituhan 

konsumen. 

Dewasa. ini ekonomi nasional sedang 

mengalami transformasi yang pesat, 

dimana ada dua kekuatan yang mendasari 

perubahan — perubahan tersebut. Yang 

pertama adalah globalisasi, pertumbuhan 

perdagangan global dan persaingan 

internasional yang eksplosif. Tidak ada 
negara sekarang ini dapat terisolasi dari 

- ekonomi dunia. Jika negara itu menutup 
pasarnya dari persaingan asing, 
penduduknya akan membayar lebih mahal 
untuk barang berkualitas lebih rendah-. 
Tetapi jika negara itu membuka pasarnya, 
ia akan menghadapi . persaingan ketat dan 
banyak usaha domestiknya akan menderita. 

Kekuatan yang lain adalah perubahan. 
teknologi. Dalam” dekade ini terjadi 

kemajuan luar biasa dalam ketersediaan 
informasi dan kecepatan komunikasi, bahan 
- bahan baru, kemajuan biogenetika dan 

obat — obatan, keajaiban elektronika. Tiap 

orang yang biasa di toko dengan katalog 

akan menyaksikan produk baru tanpa henti. 

Beberapa sejarawan menyatakan bahwa 

sebagian besar perubahan sejarah didorong 
oleh teknologi. Pasar dewasa ini berubah 

dengan kecepatan yang luar biasa, selain 
globalisasi dan perubahan teknologi, kita 

menyaksikan suatu pergeseran kekuasaan 




