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BAB III

STRATEGI KOMUNIKASI

III.1 Analisis

Berdasarkan wawancara kepada pelaku industri bisnis kopi di Semarang,

mengungkapkan kemunculan kedai - kedai kopi pun mengalami peningkaan sehingga

para konsumen rata - rata usia 18 hingga 30 tahun menjadi pelanggan mereka. Akan

tetapi menurut para barista di beberapa kedai kopi di Semarang melalui wawancara

kepada mereka, mengatakan yang pergi ke kedai kopi hanya untuk mencari suasana

dan berkumpul. Jika dilihat kembali hal inin sangat disayangkan karean kopi sendiri

menjadi salah satu sektor industri yang cukup besar di Indonesia akan tetapi masih

sangat jarang dijumapi oleh beberapa khalayak yang memahami kopi nusantara.

III.2 Khalayak Sasaran

A. Geografis

Cakupan wilayah yang disasar adalah Indonesia, akan tetapi studi kasus perancangan

ini dalam cakupan wilayah Semarang dan Sekitarnya.

B. Demografis

Pada riset yang dilakukan terhadap beberapa lokasi kedai kopi di Semarang di

dominasi oleh market usia 18 - 25 serta pada usia - usia tersebut berdasarkan teori

yang ada mereka tergolong generasi milenial (generasi Z) yang mana mereka

berpikiran terbuka dan mengikuti perkembangan teknologi.

C. Psikografis

Secara Psikografis target sasaran pada perancagan ini memiliki minat dalam

dunia usaha, inovative, kreative, dan juga open minded terhadap perkembangan

zaman serta memiliki rasa kepedulian dalam menyikapi hal yang penting

dilingkungannya.
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III.3 Strategi Komunikasi

3.3.1 Creative Brief

Objective :

Untuk mennyampaikan gambaran mengenai kondisi kopi nusantara Indonesia

khususnya pada perancangan ini mengenai kopi Jumprit arabika Temanggung,

sehingga target perancangan lebih peduli terhadap kopi lokal.

Issue :

Indonesia memiliki spesialiti kopi nusantara paling banyak, dan rasanya yang

beragam menjadi keunikan tersendiri bagi kopi nusantara, khususnya kopi arabika

Temanggung yang di buat melalui metode manual brewing yang semakin

memberikan cita rasa berbeda untuk setiap prosesnya.

Insight :

a. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jenis spesialitas kopi terbanyaj.

b. Konsumsi kopi yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan.

c. Masyarakat masih banyak menyukai minuman milk based, frapuccino, apabila

kopi pun masih yang robusta dan kopi instan.

d. Media informasi seputar kopi asli Indonesia yang membahas kopi lokal

terbatas.

Opportunity :

a. target yang disasar mengikuti perkembangan teknologi dalam mengakses

informasi.

b. membuat sebuah media yang memberikan informasi seputar kopi nusantara.

Challenge :

Indonesia mengalami peningkatan dalam mengkonsumsi kopi, akan tetapi belum

peduli mengenai kopi yang mereka minum, serta rasa lidah yang terbiasa dengan

robusta dan kopi instan, membuat masyarakat Indonesia asing terhadap spesialiti kopi

lain yang ada di Indonesia, disertai harga kopi import lebih murah dan mudah

didapatkan.
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3.3.2 Identifikasi Perancangan media komunikasi audio visual

Dalam perancangan ini dibutuhkan sebuah nama yang akan digunakan sebagai

wadah perancangan ini. Adapun nama yang terpilih berdasarkan target sasaran dalam

mengolah kata dan penggunaannya dalam sehari - hari. Yang mana biasanya mereka

menggunakan bahasa bahasa campuran inggris dan kata slang sebagai gaya bahasa

mereka. Kata slang adalah ragam bahasa tidak resmi dan belum baku yang sifatnya

musiman.

3.3.3 Strategi Media

Bedasarkan target perancangan ini, yang telah dipelajari, maka didapati hasil

sebuah strategi media dalam menyampaikan pesan tersebut.

Media yang akan digunakan dalam proses menyampaikan pesan yang ditujuakn

kepada target perancangan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu media utama dan media

pendukung, adapun keterangannya sebagai berikut :

1.Media Utama

Menggunakan online media pada website Koffimate dan saluran resmi Youtube milik

koffimate.

2.Media Pendukung

a. Media sosial : instagram, facebook, youtube.

b. Merchandise dari koffimate akan diletakkan di beberapa kedai kopi di Semarang

c. Ambience berupa media cetak interaktif yang mengarahkan audien menuju video

manual brewing dalam website resmi.

3.3.4 Unsur Komunikasi

A. Sumber

Sumber berasal dari pihak - pihak terkait dalam proses pembuatan kopi di Semarang,

dan Temanggung.
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B. Komunikator

Dalam penyampaian informasi dilakukan oleh Barista berpengalaman dalam manual

brew serta yang paham betul tentang kopi Jumprit.

C. Pesan

Pesan yang disampaikan bersifat informatif mengenai proses membuat kopi dengan

metode manual brew terhadap kopi nusantara terkhusus Kopi Jumprit jenis Arabika

dari Temanggung.

D. Media yang digunakan

Pada perancangan ini tentunya media media yang akan digunakan adalah medua yang

dekat dengan target sasaran, adapun media media yang dekat dengan mereka adalah

seperti media sosial instagram, facebook, twitter, serta youtube, yang memudahkan

mereka untuk mengakses karena kemudahan teknologi moderen yang kebanyakan

sudah dimiliki oleh target market.

E. Kepada Siapa

Anak anak muda yang menyukai kopi serta anak muda yang sering mengunjungi

kedai kopi.

F. Respon yang diharapkan

Kepedulian masyarakat meningkat terhadap kopi kopi lokal asli Indonesia

sehingga masyarakat Indonesia pun dapat menikmati kopi lokal, tidak hanya kopi

jenis robusta (kopi hitam), maupun kopi dalam kemasan.

3.3.5 Pendekatan Promosi

Digunakan AISAS untuk membantu mempromosikan program:

A. Attention

Pembuatan Teaser mengenai perancangan, serta membuat konten seputar kopi

nusantara : arabika temanggung yang akan di publish melalui media sosial,
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menggunakan ambience media pertama untuk mengarahkan masyarakat mengunjungi

sosial media, bagi yang melakukan interaksi dengan ambience media akan

mendapatkan merchandise Ruang Kopi.

B. Interest

Pembuatan Konten gambar tentang teknik manual brew pada sosial media dan

melakukan promo konten serta buzzing content.

C. Search

melakukan pencarian melalui sosial media dan ambience media kedua yang

diletakkan di beberapa kedai kopi di Semarang yang mengarahkan menuju website.

D. Action

Audience mulai mengakses video teknik manual brew kopi arabika Temanggung pada

website maupun pada official youtube dari koffimate.

E. Share

Audience membagikan link video melalui sosial media pribadi ataupun dalam group

chat dan timeline chat pada aplikasi tertentu.
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