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Sesungguhnya Aku mengingatkan kepadamu supaya 
kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak 

berpengetahuan. 
(QS.Hud : 46) 

 
 
 

Ketika udara pagi kuhirup 
Semangat kurasa mengaliriku 

Mengaliriku dalam kefanaan dunia 
dalam geliat hidupku 

dalam setiap hembus nafasku 
Tuk hidupi langkahku 
dalam kepenatan hidup 

Namun kutau kukan mampu bertahan 
Dengan kalian semua di sampingku 
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PERNYATAAN 

 

 

 Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan 

dalam tesis saya yang berjudul : 

 

ANALISIS SEGMEN DAN PEMETAAN PERSEPSI 

MAHASISWA TERHADAP ROKOK MILD  

 

merupakan gagasan ataupun hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, yang 

tentunya melalui arahan dari Komisi Pembimbing, kecuali pernyataan-pernyataan 

yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini juga belum pernah diajukan 

untuk memperoleh gelar atau pencapaian akademik lainnya pada program sejenis 

di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah 

dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 

 

 

Bogor, September 2006 

Yang membuat pernyataan, 

 

Arief Heriyatman 
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Pujian dan rasa syukur tidak akan pernah habis dipanjatkan ke hadirat 

Allah SWT karena berkat rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya yang berlimpah, 

penulis telah diberikan keleluasan dalam mendapatkan ide-ide yang segar dan 

kemudahan dalam menjalankan aktivitas untuk dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul “Analisis Segmen dan Pemetaan Persepsi Mahasiswa terhadap 

Rokok Mild” dengan baik.  Shalawat dan salam juga tentunya tidak akan 

terlupakan untuk penulis hadirkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

SAW sebagai pemilik suri tauladan yang baik. 

Hal yang mendorong penulisan tesis ini adalah adanya transaksi bisnis 

yang melibatkan dua perusahaan rokok dunia yaitu PT. Phillip Morris (PTPM) 

dengan PT. HM Sampoerna (PTHMS).  Adapun transaksi yang terjadi pada tahun 

2005 yang telah lalu, dianggap sebagai transaksi bisnis yang luar biasa, mengingat 

transaksi bisnis yang melibatkan kedua perusahaan ini bukanlah transaksi yang 

bisa digolongkan ke dalam kemitraan strategis, namun merupakan transaksi yang 

dikategorikan sebagai akuisisi. 

Pada pasar rokok Indonesia, perusahaan-perusahaan rokok saat ini terlihat 

berlomba-lomba untuk meningkatkan market share rokok yang dimilikinya, 

dengan cara menempatkan beberapa merek rokok di pasar.  Pada kategori SKM 

mild saja, dapat dilihat bagaimana upaya yang dilakukan H.M. Sampoerna untuk 

tetap mempertahankan market share-nya melalui A Mild dan U Mild, dan PT. 

Bentoel Prima melalui Bentoel Mild, Star Mild, dan X Mild. 



Selain kedua hal di atas, pasar rokok di Indonesia juga diprediksi akan 

mampu untuk terus berkembang.  Situasi ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia 

merupakan negara yang memiliki pasar rokok terbesar kelima, setelah Cina, India, 

Amerika, dan Pakistan. 

Meski potensi untuk rokok sangat menjanjikan, namun perusahaan-

perusahaan rokok juga tidak bisa dengan bebas untuk memasarkan rokoknya ke 

masyarakat umum, karena berbagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

pemerintah (pusat maupun daerah), seperti waktu tayang program komunikasi 

perusahaan rokok yang diatur di atas jam 22.00 WIB, dan perda mengenai 

pelarangan mengkonsumsi rokok di beberapa tempat di Jakarta.  Ketentuan-

ketentuan ini tentunya tidak terlepas dari desakan FCTC (Framework Convention 

on Tobacco Control) yang memberikan beberapa aturan yang ketat untuk 

pengendalian permasalahan yang menyangkut tembakau, meskipun Indonesia 

tidak meratifkasi protokol FCTC ini, namun terlihat usaha pemerintah untuk 

mengakomodasi point-point yang termuat di FCTC. Situasi inilah yang 

menjadikan rokok, secara akademis, berada pada level menarik untuk dikaji. 
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