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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1     Analisis 

     Table manner sendiri dipengaruhi oleh factor budaya , dimana table manner suatu Negara akan 

berbeda dengan table manner di Negara lain. Budaya memiliki peran khusus dalam menentukan 

table manner suatu daerah. Dan berdasarkan hasil obeservasi langsung yang penulis lakukan 

diketahui bahwa table manner yang digunakan adalah table manner yang diadopsi dari Negara 

Perancis, dalam hal ini yang dimakud adalah mayoritas table manner yang digunakan dan menjadi 

standar di Kota Semarang adalah table manner yang berasal dari Negara Perancis.  

     Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kalangan eksekutif muda dan 

beberapa orang yang mendalami bidang table manner di Semarang dapat disimpulkan bahwa table 

manner merupakan hal penting dalam dunia eksekutif muda , dimana kalangan eksekutif mudapun 

telah menyadari hal tersebut . Kenyataannya table manner telah pernah dimengerti oleh kalangan 

eksekutif muda yaitu dari mengikuti pelatihan table manner yang diadakan oleh sekolahnya 

terdahulu, namun sekarang ini mereka kurang memahami table manner secara mendasar karena 

kurangnya literature-literatur tepat yang dapat menjadi sumber informasi table manner  bagi 

kalangan eksekutif muda. Faktor lain yang menyebabkan table manner kurang dimengerti oleh 

masyarakat luas adalah minim atau sedikitnya lembaga atau instansi-instansi yang mengadakan 

pelatihan atau pembelajaran mengenai table manner di Semarang ini.  

III.1.1     Analisis S.W.O.T Table Manner bagi eksekutif muda 

Strength 

 

 Pentingnya mengetahui table manner bagi eksekutif muda 

demi meningkatkan citra diri. 

 Pentingnya belajar table manner bagi eksektuif muda 

untuk meningkatkan rasa percaya diri. 

 Pentingnya belajar table manner bagi eksekutif muda 

untuk membentuk kepribadian. 

 

 

Weakness 

 

 Kurang adanya peran media atau sumber-sumber lain 

sebagai informasi tentang table manner sekarang ini. 

 Kurang adanya lembaga-lembaga yang memberikan atau 

mengadakan pelatihan table manner. 

 Kurangnya kesadaran eksekutif muda mengenai 

pentingnya table manner 

 

 

 

Oppurtunity 

 

 Pengadaan pelatihan atau pembelajaran mengenai table 

manner bagi eksekutif muda. 

 Pemberian informasi-informasi melalui media sosial 

tentang table manner. 

  

 

Threats 

 

 Kurangnya respon positif dan minat kalangan eksekutif 

muda untuk belajar table manner. 

 Kurangnya penggunaan table manner dalam praktek 

kehidupan sehari-hari 

 

 

Table 3.1 Analisis SWOT 

Sumber : Dokumen pribadi 

III.2     Sasaran Khalayak (Target Audience) 

III.2.1     Demografis 

Eksekutif muda (laki-laki dan perempuan) usia 22-30 tahun dengan SES B-A. 
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III.2.2     Psikografis 

a. Eksekutif muda yang sering bertemu dengan lawan bisnisnya.. 

b. Eksekutif muda yang sering makan di jamuan resmi. 

c. Eksekutif muda yang sering melakukan rapat dengan tamu domestic maupun luar 

negeri. 

III.2.3    Geografis 

Sasaran khalayak yang dituju adalah dalam studi kasus kota Semarang. 

III.3     Strategi Komunikasi 

     Berdasarkan data yang sudah didapat sebelumnya peneliti mendasarkan pada target sasaran 

populasi manusia terkait dengan usia dewasa muda yaitu kalangan eksekutif muda yang berada di 

Kota Semarang ,dan mendasarkan pada SES B-A (kalangan menengah ke atas). Dimana 

menciptakan pola pikir masyarakat yaitu kalangan eksekutif muda sekarang ini bahwa pentingnya 

mengikuti atau belajar mengenai table manner demi meningkatkan pecaya diri dan citra dirinya 

kepada teman bisnis dan lingkungan sekitarnya. Melakukan pendekatan kepada kalangan 

eksekutif muda terkait dengan pentingnya table manner, yaitu dengan memberikan promosi atau 

informasi di media-media yang biasa digunakan oleh kalangan eksekutif muda yang kemudian 

diarahkan kepada adanya pengadaan pelatihan table manner khusus bagi kalangan tersebut. Dan 

kemudian peluncuran atau pemberian buku mengenai cara belajar table manner untuk kalangan 

eksekutif muda. 

III.3.1     A.I.S.A.S. (Attention-Interest-Search-Action-Share) 

III.3.1.1     Attention 

Metode ini digunakan untuk memperkenalkan dan menarik perhatian 

public khususnya kalangan eksekutif muda akan pentingnya table manner 

bagi mereka, dengan memberikan informasi-informasi singkat mengenai 

table manner. Dimana pada tahap ini memanfaatkan internet sebagai media 

promosi utama, karena internet merupakan salah satu media yang menajdi 

sebuah kebutuhan dari kalangan eksekutif muda. Media yang digunakan 

adalah berbagai macam jejaring sosial seperti facebook, twitter, dimana 

situs-situs jejaring sosial ini yang sering digunakan para eksekutif muda. 

Dengan mendasarkan pada pengenalan terlebih dahulu dengan menimbulkan 

rasa penasaran di benak masyarakat. 

III.3.1.2     Interest 

     Pada tahap selanjutnya target audience dalam hal ini adalah kalangan 

eksekutif muda mulai masuk di dalam mengajak yaitu dengan melalui 

berbagai media yang terkait , dimana media yang digunakan adalah poster, 

poster ini bersifat provokatif dan persuasive kepada target audience terhadap 

akan adanya event pelucuran buku dan adanya pelatihan table manner bagi 

kalangan eksekutif muda. Poster ini akan disebarkan dan dikantor-kantor 

yang menjadi tempat para eksekutif muda. Tujuan pada tahap ini adalah 

mulai terbangunnya pengalaman yang tepat, rasa penasaran, nyaman, 

menyenangkan, serta menciptakan respon dan pola pikir yang positif 

terhadap kebutuhan akan pembelajaran mengenai table manner. 

III.3.1.3     Search 

Setelah itu pada tahap ini mulai mengajak konsumen untuk mencari 

kebenarannya sendiri melalu berbagai media yang dapat diakses dengan 

mudah, dengan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan 

kondisi target audience yaitu kalangan eksekutif muda (web). Menimbulkan 

rasa kepercayaan masyarakat dari situasi penasaran yang selama ini sudah 

diberikan. Internet adalah media utama dalam usaha pencarian informasi, 

sehingga media ini sangat efektif bagi audience yaitu kalangan eksekutif 

muda untuk mengetahui secara lebih detail informasi yang dibutuhkan. 

III.3.1.4     Action 

     Disinilah the real experience tercipta , dimana ini merupakan bagian 

puncak yang akan diadakannya aktivitas pelatihan table manner bagi 

kalangan eksekutif muda. Dan pada tahap ini juga akan diluncurkan buku 

illustrasi mengenai cara belajar table manner bagi eksekutif muda. 
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III.3.1.5     Share 

     Disinilah tahapan akhir dari keseluruhan media perancangan dimana 

diharapan terjadi  “after sales service”, diharapkan seluruh kalangan 

eksekutif muda memahami dan mengerti cara table manner dengan baik. 

Dimana konsumen atau audience yang telah merasakan pengalaman maupun 

interaksi yang diberikan akan membagi pengalamannya melalui dunia maya 

dan di website utama yang telah disediakan forum sebagai tempat diskusi, 

sehingga pengalaman baik atau buruk mudakh tersebar dengan cepat. 

III.3.2     Strategi Perancangan Buku 

a. Tema perancangan 

  Tema yang akan dibahas dalam buku ini adalah  segala sesuatu yang 

berhubungan mengenai table manner/cara makan yang khususnya adalah table 

manner yang menjadi standart internasional yaitu table manner adopsi Negara 

Perancis.Dimana di dalam buku ini unsur visual akan mendominasi, yaitu dengan 

didukung dengan gaya desain yang simple, elegant/mewah, dan menggunakan 

gambar atau illustrasi yang mudah dimengerti untuk kalangan eksekutif muda. 

b. Tujuan perancangan 

 Tujuan dari perancangan buku ini adalah sebagai media edukatif atau 

media pembelajaran table manner secara singkat bagi kalangan eksekutif muda. 

c. Judul perancangan buku 

 Judul dari perancangan buku ini adalah “ Bercermin ” . 

d. Bentuk variasi tampilan 

  Banyak menggunakan elemen-elemen visual yang dapat mendukung 

terciptanya kesan elegant atau mewah dan simple pada buku tersebut. Misalnya 

menggunakan layout dengan gaya desain yang simple tidak terlalu rumit saat 

dilihat orang. 

e. Format buku 

  Ukuran dari perancangan buku table manner ini adalah sebesar ukuran 

buku A5 yaitu 14,8 x 21 cm , hal ini dilakukan dengan alasan mobilitas yaitu agar 

buku mudah dibawa kemana saja. 

f. Pengemasan buku  

 Pengemasan dari buku ini menggunakan jilid teknik Perfect Binding 

dengan hasil akhir buku soft cover. 

III.3.3     Strategi Perancangan Komunikasi Visual 

 Strategi yang dilakukan melalui analisa terhadap karakter, perilaku, dan psikologis dari 

target sasaran adalah : 

 

Warna 

 

- Menggunakan warna-warna yang dapat 

menciptakan kesan elegan (hitam,abu-abu/silver) 

tetapi juga tetap terkesan modern dan casual. 

 

 

 

 

Komunikasi Verbal 

 

 

- Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, 

sedangkan gaya bahasa yang digunakan adalah 

gaya bahasa formal. 

- Isi dalam buku ini adalah seluruh informasi-

informasi untuk belajar table manner bagi 

kalangan eksekutif muda. 

 

 

 

Komunikasi Visual 

 

 

- Menggunakan visual-visual yang sesuai dengan 

segmentasi buku ini adalah abstrak, simple, 

dinamis , dll. 

 

 

 

Ilustrasi 

 

- Dalam buku ini penyampaian pesan lebih banyak 

menggunakan ilustrasi dibandingkan dengan 
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 verbal atau kata-kata. Hal ini bertujuan agar 

audience lebih mudah memahami isi dari buku 

tersebut. 

 

 

Layout 

 

 

- Menggunakan layout-layout yang sederhana 

namun tetap terkesan dinamis. 

 

 

Table 3.2 Strategi Perancangan Komunikasi Visual 

Sumber  : Dokumen Pribadi 

III.3.4     Time line 

NO Media Below / 

Above the Line 

Time Line Tempat Keterangan 

1 Jejaring sosial 

(facebook, twitter) 

Minggu 1-4 

(Bulan Maret2015) 

Menggunakan 

internet (media 

sosial) sebagai 

media utama 

dalam 

penyebaran 

informasi. 

Berisikan 

memberikan 

kutipan-

kutipan tentang 

pengetahuan 

singkat table 

mannerdan 

informasi 

singkat 

mengenai 

adanya event 

peluncuran 

buku dan 

pelatihan table 

manner bagi 

eksekutif 

muda. 

2 Poster Minggu 1-4 

(Bulan April 2015) 

Ditempel di 

kantor-kantor, 

universitas, 

mall. 

Bersifat 

provokatif dan 

persuasive 

tentang event 

yang akan 

diadakan. 

Dimana 

jejaring sosial 

dan poster ini 

secara tidak 

langsung 

mengarahkan 

target audience 

untuk 

mengunjungi 

website 

utama.. 

3 Website   Awal mei sampai 

pertengahan Juni 

Media Internet Berisi tentang 

seluruh 

informasi 

utama dan 

sebagai 

membentuk 

pola pikir 

target audience 

agar mengikuti 

event ini. 

4 Event dan 

Peluncuran buku 

20-21 Juni 2015 Hotel Patra 

Jasa 

Pelaksanaan 

event pelatihan 
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  table manner 

bagi eksekutif 

muda dan 

peluncuran 

buku table 

manner bagi 

eksekutif 

muda. 

5 Website Minggu 3 bulan juni 

(setelah event 

berlangsung) 

Media Internet Target 

audience akan 

memberikan 

kesan dan 

pesannya di 

forum website 

yang telah 

tersedia. 

 

Tabel 3.3 Time Line 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




