BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada BAB ini peneliti akan menjelaskan fakta-fakta yang telah peneliti
temukan mengenai aktivitas Marketing Public Relations Kakena Craft House
dalam upaya meningkatkan Brand Awareness melalui sosial media Instagram
sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Kakena Craft House
1. Latar belakang
Kakena Craft House adalah sebuah local brand yang berdiri pada tahun
2018 dan melakukan aktivitas pemasaran dengan menggunakan instagram sebagai
media promosi penjualan.Kakena Craft House beralamat di Duren Sawit Jakarta
timur dan dikelola oleh pemiliknya yang bernama Nicole Christie.
Tujuan dalam membuat usaha ini muncul karena pemilik inisiatif untuk
mendapatkan penghasilan sendiri selama masih kuliah dan masih dapat
dilanjutkan apabila sudah lulus. Awalnya Nicola hanya travelling yang sedang
mengikuti organisasi di perkuliahan yang akan menjual merchandise baju.
Travelling ini pun memutar otak dan mengawalinya dari hobi desain dan ngelukis
semua dari digital sampai manual, selain itu ketika di kampus ada organisasi yang
membutuhkan untuk mendesain kemeja dari ilustrasi menjadi bukti fisik, dari situ
lah kepikiran untuk membuat brand “Kakena Craft House”. Alasan kedua adalah
berangkat dari hobi travelling Nicole sudah explore Indonesia dari Derawan, Bali,
Papandayan, Jogja. Seiring berjalannya waktu, dari kecil kok rasanya traveling
tuh selain dari kamera foto untuk diabadikan, kok rasanya sayang ya kalo cuman
di pajang doang. Dari situ aku buat lebih special memori dibuat jadi sebuah
produk yang terinspirasi dari cerita traveling tim Kakena itu sendiri. Menurut
Nicole Christie adalah memberikan informasi, meningkatkan penjualan,
menstabilkan penjualan, memposisikan produk dan membentuk citra produk
sebagaimana Kakena Craft House memiliki latar belakang berdirinya. Brand ini
dibantu oleh 5 orang dalam satu tim yang terdiri dari berbagai divisi yaitu divisi
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design dan creative yang bertugas untuk mendesain segala kebutuhan untuk
promosi di social media maupun design untuk produk yang akan dijual, lalu ada
divisi social media dan operational yang terdiri dari tiga orang (dua orang untuk
packing, satu orang untuk operational). Selain menjadi pemilik Nicole juga
tergabung di divisi design untuk membantu tim lainnya.
Kakena Craft House berdiri sejak 2018, sampai tahun 2021 sudah kejual
lebih dari 5000 produk. Berangkat dari hobi nge-desain dan ngelukis semua dari
digital sampai manual, selain itu ketika dikampus ada organisasi yang mereka
butuh saya untuk nge-desain kemeja dari ilustrasi menjadi bukti fisik, dari situ lah
kepikiran untuk membuat brand “Kakena Craft House”. Alasan kedua adalah
berangkat dari hobi travelling aku yang udah explore Indonesia dari Derawan,
Bali, Papandayan, Jogja. Seiring berjalannya waktu, dari kecil kok rasanya
traveling tuh selain dari kamera foto untuk diabadikan, kok rasanya sayang ya
kalo cuman di pajang doang. Dari situ aku buat lebih special memori dibuat jadi
sebuah produk yang terinspirasi dari cerita traveling tim Kakena itu sendiri.
(Wawancara dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal
4 Juni 2021)
“Berawal karna terinspirasi dari cerita traveling tim kami sendiri, tujuan
Kakena Craft House dibuat adalah untuk memfasilitasi para traveler dengan
produk yang bisa digunakan atau menemani dalam setiap perjalanan wisata karena
setiap produk kami dibuat dengan mengaplikasikan budaya Indonesia dengan
barang siap pakai yang multi fungsi”. (Wawancara dengan Nicole Christie sebagai
pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)

2. Visi:
“where Indonesia’s travel stories are told through each piece we’re
designed”
3. Misi:
a. To keep listening to stories from our Laskar
b. To deliver the best quality products
c. To always bring good to Indonesia’s name
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4. Logo

Gambar 4.1 Logo
Arti: berasal dari kata “wenda kakena” artinya serbuk kayu yang berasal
dari bahasa jawa, serbuk kayu berasal dari bahan produk yang pertama kali
Kakena Craft House jual. Serbuk Kayu itu sendiri identik dengan alam dan
identik dengan kayu dan gayanya lebih crafty karena basic Kakena Craft House
semua dari 0 dari tangan sendiri bukan dari ngambil dari yang lain. Karena itu
logonya pohon dan warna yang dipilih mengikuti warna alam sendiri yaitu coklat
dan cream.
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5. Tagline
“Pride Nusantara”
Artinya senang membudayakan spot travelling di Indonesia dengan tujuan
dan branding menjadi satu kesatuan
6. Struktur

Organisasi
Nicola Christie
Founder

Salsabila

Keshia

Salsabila

Gladys Stefani

Jeremy Akwila

Graphic Design

Design Product

Packing

Social Media

Operational

Gambar 4.2 Struktur Organisasi
Social
Media
Keterangan :
A. Founder
Menentukan arah strategis untuk perusahaan
B. Graphic Design
Membuat design untuk semua keperluan promosi melalui social media
maupun bukti fisik.
C. Design Product
Membuat design dan research motif yang akan diaplikasikan untuk
pakaian siap jadi yang akan dijual.
D. Packing
Berfokus untuk mempersiapkan dan merapikan produk yang telah dibeli
oleh customer dan mempersiapkan belanjaan nya untuk dikirimkan kepada
ekspedisi.
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E. Sosial Media
Berfokus pada content planning apa saja yang akan diupload di Instagram,
membalas pesan yang dikirimkan oleh para pengikut, dan mengupload seluruh
konten di Instagram
F. Operational
Membantu untuk memastikan seluruh pengerjaan di Kakena Craft House
efektif dan berjalan dengan lancar

7. Photo-Photo Instagram Kakena

Gambar 4.3 Tampilan Produk Kakena
(Sumber: Dokumen pribadi peneliti, screenshot)
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B. Strategic Planning Process dalam langkah membangun brand awareness
konsumen
Menurut Rosady Ruslan (2007:251) Pengembangan sinergi dari fungsi
pemasaran dan Public Relations yang kemudian mencapai titik temu dan dikenal
dengan istilah “Marketing Public Relations” tersebut cukup efektif dalam
membangun brand awareness (pengenalan merek) dan brand knowledge
(pengetahuan merek). Pengembangan tersebut juga berpotensi untuk memasuki,
dan bahkan mendukung bauran pemasaran (marketing mix), khususnya unsur
“promosi” dalam bauran tersebut.
Program MPR tersebut di satu sisi, merupakan upaya untuk merangsang
(push) pembelian dan sekaligus dapat memberikan nilai-nilai (added value) atau
kepuasan bagi pelanggan (satisfied customer) yang telah menggunakan
produknya. Di sisi lain melalui kiat PR dalam menyelenggarakan komunikasi
timbal balik dua arah yang didasari oleh informasi dan pesan-pesan yang dapat
dipercaya,

diharapkan

dapat

menciptakan

kesan-kesan

positif

terhadap

perusahaan. Hal ini merupakan sinergi peranan PR dari taktik pull strategy yang
kemudian diikuti dengan pass strategy untuk mendukung demi mencapai tujuan
dari MPR. Rosady Ruslan (2007:261)
Untuk mengetahui strategi Marketing Public Relation Kakena Craft House
dalam

membangun awareness konsumen,

wawancara dan dokumentasi.

peneliti

menggunakan teknik

Wawancara dilakukan dilakukan bersama

owner/pemilik.
Adapun berdasarkan hasil wawancara hasilnya dapat diketahui bahwa
Nicole Christie memberikan hal ini sejalan dengan pendapatnya yang
menyebutkan menurut Henri Servaes (2013:1045) bahwa Pada dasarnya dampak
dari “Marketing Public Relations”, cukup efektif dalam membangun suatu brand
yaitu brand awareness (pengenalan merek) dan product / brand knowledge
(pengetahuan merek). Pengembangan tersebut juga berpotensi untuk memasuki
dan bahkan mendukung bauran pemasaran (marketing mix).
Hal ini sesuai dengan pendapatnya Rosady Ruslan pengembangan sinergi
dari fungsi pemasaran dan Public Relations yang kemudian mencapai titik temu
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dan dikenal dengan istilah “Marketing Public Relations” tersebut cukup efektif
dalam membangun brand awareness (pengenalan merek) dan brand knowledge
(pengetahuan merek).
Hal ini sesuai dengan buku Ruslan definisi Marketing Public Relations
pelaksanaan program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja
Public Relations dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi tercapainya
kepuasan konsumen. Thomas L. Harris yang dikutip Ruslan, 2005:248
Berdasarkan buku ini sesuai dengan hasil penelitian hubungan yang sangat
erat antara pemasaran dan Public Relations, Public Relations merupakan bagian
dari kegiatan pemasaran dimana keduanya sama-sama berhubungan dengan
publik (tamu) untuk memperkuat hubungan baik antara tamu dengan perusahaan
sehingga dapat menambah nilai bagi perusahaan di mata publik.
Beberapa keunikan yang dimiliki oleh Kakena Craft House ini telah sesuai
dengan penerapan teori bauran pemasaran yang pertama yaitu product. Menurut
Kotler (2005:84), produk adalah apapun yang dapat ditawarkan untuk pasar yang
dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan tertentu. Produk tidak hanya meliputi
atribut fisik saja, tetapi juga mencakup sifat-sifat nonfisik, misalnya harga, nama
penjual, semua unsur tersebut dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan. Dalam
memilih sebuah produk, konsumen tidak hanya memandang harga, tetapi juga
melihat kualitas produk dan packaging produk. Setiap perusahaan dalam
meningkatkan volume penjualannya dan bagian pasar sasaran, perlu mengadakan
usaha penyempurnaan dan perubahan produk kearah yang lebih baik, sehingga
dapat memberikan daya tarik, keunikan, daya guna, dan tingkat kepuasan yang
lebih kepada konsumen. Kotler (2005:87)
Selain itu Kakena Craft House juga menargetkan kepada travellers
Indonesia sebagai konsumen yang menjadi 2 golongan yaitu wanita dengan umur
25-30 dan wanita yang masih bersekolah di SMA atau masih menjalankan kuliah.
Dua golongan tersebut yang sudah punya pendapatan tetap.
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Gambar 4.4 Motif Barong
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dengan menentukan motif dari produk yang pasarkan, ini menunjukkan
bahwa Kakena Craft House telah menggunakan salah satu teori bauran pemasaran
yaitu model yang menarik. Menurut Kotler, dalam penentuan suatu produk ada
tiga faktor yang menentukan, yaitu kualitas produk, tingkat persaingan, kegiatan
promosi (Kotler, 2003:18). Walau Kakena Craft House memberikan kualitas
produk yang baik, tetapi kegiatan promosipun yang tergolong satu arah pada
Instagram karena disesuaikan dengan target dari pelanggan mereka yang
merupakan suka traveling.
Hal menarik lainnya yang ditonjolkan oleh Kakena Craft House adalah
konsep penjualannya yaitu take and go. Konsep ini memudahkan konsumen yang
tidak memiliki waktu untuk duduk sambil menikmati model dan motif yang di
munculkan di instagram, sehingga konsumen hanya perlu melakukan aktivitas
pemilihan tanpa perlu waktu lama. Terlebih lagi industri di Indonesia saat ini
membuka peluang konsep bisnis take away dengan adanya transportasi online
yang membantu jasa pengiriman pesanan yang diantar ke tempat pelanggan
(Musika, 2019:23).
Dalam meningkatkan brand awareness tentunya program yang diharapkan
adalah pengembangan sinergi dari fungsi pemasaran dan Public Relations yang
kemudian mencapai titik temu dan dikenal dengan istilah “Marketing Public
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Relations”. Adapun Strategi Marketing Public Relation Kakena Craft House
dalam membangun brand awareness konsumen ketika dianalisa dengan
menggunakan 7 Step Strategic Planning Process dari Model Whalen’s adalah
sebagai berikut:

1. Analisis Situasi
Membangun brand awareness dalam sebuah brand yang dikenal dengan
motif budaya khas Indonesia bukanlah hal yang mudah, namun Kakena Craft
House terus mengembangkan strategi nya untuk mencapai visi misi nya yaitu
dengan visi “where Indonesia’s travel stories are told through each piece we’re
designed” namun perlu diketahui, ini bukanlah cara yang mudah. Karena selain
belum banyak audiens yang belum tahu mengenai produk fashion siap pakai yang
terdapat motif budaya Indonesia nya. Tetapi Kakena Craft House tetap optimis,
perlahan namun pasti, dengan usaha yang dilakukan saat ini akan berbuah manis
kedepannya. Diperlukan komitmen dan konsistensi yang cukup besar dalam
membangun sebuah brand yang belum banyak orang tau.
Maka Kakena Craft House akan terus berinovasi dan berperan aktif
dengan menggunakan Strategi Marketing Public Relation dengan menggunakan
marketing public relation tools untuk membangun brand awareness konsumen
dan melihat cara pengemasan komunikasi nya berbeda dengan yang lain yaitu
Kakena Craft House sebuah brand dengan identitas produk siap pakai yang ramah
untuk Traveler. Pada tahap ini biasanya masyarakat sudah mulai untuk mencari
tahu lebih jauh mengenai informasi dari perusahaan/produk tersebut. Dalam hal
ini konsumen bisa melakukan pencarian di Instagram perusahaan tersebut, melihat
konten-konten lain dan feedback dari para konsumennya sebelum memutuskan
untuk membeli produk tersebut. (Sugiyama & Andree, 2011)
Kemudian yang membedakan produk yang dijual “Kakena Craft House”
dengan pesaingnya. Hal ini dijelaskan oleh Nicole Christie. Menurut Jee Young
Chunga (2013:438) Mempublikasikan produk pada saat ini akan menjadi elemen
yang paling efektif dalam marketing mix.
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“Sebenernya, kalau dilihat dari perbedaan disfrensiasi dari sananya sudah
beda soalnya historinya dari pengalaman pribadi tim Kakena dan dari hasilnya
kita usahakan menjadi produk yang memudahkan orang traveling.” (Wawancara
dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan mengenai
alasan motif Kakena Brand dapat diartikan sebagai asal atau sumber dari suatu
pembeda sebuah produk dari produk lainnya. Produk meliputi benda-benda fisik,
jasa eceran, bisnis online, orang, organisasi, tempat maupun ide. Sedangkan ada
untuk sebuah produk, namun pada brand dapat ditambahkan menjadi pembeda
dari produk-produk lain yang didesain untuk kebutuhan yang sama.
Produk yang dijual di “Kakena Craft House” mengenai awal produk sampai saat
ini.
“Barang yang dijual pertama kali adalah produk pouch yang berbahan tenun,
tujuannya untuk mengaplikasikan budaya Indonesia dengan barang siap pakai
yang multi fungsi. Mengambil bahan dari NTT yang namanya Ayotupas.
Targetnya unisex karena cowok suka bawa barang barang tapi bagaimana barang
ini bisa juga dipakai untuk cewek, bahanya dari NTT tapi supplier Jakarta.
Kemudian tema yang kedua kisa dewata dari bali sebagai model sakral disana,
yaitu tenun gringsing yang dipakai untuk upacara adat dan upacara lainnya.
(Wawancara dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal
4 Juni 2021)
Kemudian dijelaskan apa saja produk yang dijual di “Kakena Craft House”
yang ke dua.
“Produk kedua yaitu card holder dan strap camera karena kita pengen selaras
dengan nilai traveling, bagaimana kita membuat yang “easy travel”, lalu bikin
sling bang ambil tenun dari Lombok nama produknya “gandeng nona”. Dari situ
kita beralih bahan yang lebih mudah di dapatkan dan di akses. Lalu beralih ke
fashion, astara terakhir yaitu diambil sendiri dari Jogja yang produk hasil collab
dengan Prisia Nasution yang punya foundation dengan tujuan membudayakan
orang yang terkena gangguan jiwa dengan membuat produk tas dan topi.
(Wawancara dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal
4 Juni 2021)
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Kemudian dijelaskan lagi tentang produk yang pas dalam meyakinkan pada
konsumen yang sempat peneliti wawancara juga mengakui konsep take and go
seperti ini cukup menjadi solusi bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.
“Karena tenun gringsing sakral dan susah ditemukan jadi kita budidayakan
design yang sering ada di desa tersebut yaitu “motif barong” ga hanya dijadikan
scraf aja tapi juga applicable ke semua media seperti baju, masker, topi. Kakena
Craft House juga pernah bekerjasama degan produk aksesoris yaitu brand
@_bymula di Instagram karena balik sendiri ke alasan motif Kakena dibuat yaitu
dapat diaplikasikan kemana saja. Selain motif motif yang aku sudah jelaskan,
yang menarik kita pernah mencari insipirasi karena pada saat PSBB membuah
hasul design langit, motif genteng rumah. Karena pandemi banyak orang yang
kangen travelling, itu alasan Kakena memilih #berkelanabersama dengan motif
gunung rinjani dan derawan.” (Wawancara dengan Nicole Christie sebagai
pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Kemudian yang membedakan produk yang dijual “Kakena Craft House”
dengan pesaingnya. Hal ini dijelaskan oleh Nicole Christie.
“Sebenernya, kalau dilihat dari perbedaan disfrensiasi dari sananya sudah
beda soalnya historinya dari pengalaman pribadi tim Kakena dan dari hasilnya
kita usahakan menjadi produk yang memudahkan orang traveling.” (Wawancara
dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)

2. Obyektif
Menggunakan strategi marketing public relation, upaya ini termasuk di
dalam meningkatkan brand awareness yaitu Brand Recognition. Brand
Recognition atau mengenal merek menurut Aaker (2010:65), merupakan
pengukuran brand Awareness konsumen di mana kesadarannya diukur apabila
diberikan bantuan, yaitu dimana pada tahap ini konsumen sudah mampu
mengidentifikasi dan dapat mengenali sebuah merek apabila konsumen diberikan
bantuan agar dapat mengenali merek tersebut. Berkat kepercayaan tersebut
konsumen meminati produk tersebut kemudian bagi Nicole Christie mengenai
bidang produk :
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Product yang dijual Kakena adalah product yang dijual kearah bidang
fashion seperti scarf, outer scarf, top, shirts. (Wawancara dengan Nicole Christie
sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni)
Kakena Craft House menggunakan Marketing Public Relation agar
kualitas komunikasi brand sudah mampu diidentifikasi dan dikenali oleh para
konsumen dan tujuannya adalah memberikan suatu kepercayaan produk dengan
mengutamakan cara penyampaian informasi dan kualitas produk yang bagus.
Dengan ini Marketing Public Relation dapat berupaya untuk merangsang
pembelian dan kepuasan bagi pelanggan
Hal unik mengenai objective ini dianggap sebagai salah satu poin yang
ingin ditonjolkan bagi Kakena Craft House, hal ini dinyatakan oleh social media
marketing. Program Marketing Public Relation ini merupakan upaya untuk
merangsang (push) pembelian dan sekaligus dapat memberikan nilai-nilai (added
value) atau kepuasan bagi pelanggan (satisfied customer)

yang telah

menggunakan produknya.

3. Strategi
Melihat hasil wawancara mengenai strategi Kakena Craft House, Strategi
yang Kakena Craft House lakukan adalah menggunakan marketing public relation
tools seperti publikasi, identity media, news dan event. Salah contoh bantuan yang
digunakan sebagai media pengingat kembali adalah hashtag. Selain untuk
membangun awareness, menggunakan hashtag di media sosial bisa menjadi salah
satu cara untuk mempromosikan Kakena Craft House. Dengan bantuan hashtag,
khalayak akan lebih mudah untuk mencari tahu mengenai Kakena Craft House di
media sosial, khususnya Instagram. Penggunaan hashtag sebagai media pengingat
kembali terhadap suatu merek, khususnya Kakena Craft House, juga dibenarkan
oleh salah satu owner dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 31
Agustus 2021. Nicole Christie mengatakan, menurutnya penggunaan hashtag
dalam setiap unggahan dirasa perlu agar audience baik yang berasal dari kota
terbesar dan sekitarnya dapat mendapatkan informasi dengan lebih mudah dan
tepat sasaran. Namun, bagi salah satu narasumber yang peneliti wawancara yaitu
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konsumen Jinan Ashilla, mengaku bahwa penggunaan hashtag juga tidak terlalu
efektif apabila digunakan karena banyaknya unggahan yang hanya sekedar
menggunakan hashtag namun sebenarnya isi unggahan tidak sesuai dengan
hashtag yang digunakan.
Tau Kakena Craft House waktu itu sempet diangkat oleh salah satu akun
Instagram @bazaarindonesia yang mengangkat topik brand fashion mana aja
yang mirip dengan “Sejauh Mata Memandang” setelah buka Instagramnya
kontennya rapih, enak diliat, serta menarik apalagi didukung dengan product
yang kualitasnya menurutku bagus dan multifungsi style dari sana aku langsung
ada keinginan untuk follow Instagram Kakena Craft House. (Wawancara dengan
Jinan Ashilla sebagai customer Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
Dalam upaya audience dalam mencari informasi mengenai Kakena Craft House
tentunya penggunaan sistem atau proses promosi atau tren promosi yang dapat
Kakena kembangkan atau tingkatkan (opportunity). Menurut Nicole Christie
“Bisa dibilang maunya sih lebih aktif dan lebih rutin lagi untuk memperjelas
konten setiap hari nya dan juga lagi diusahakan juga agar lebih aktif di platform
Tik Tok karena kan sekarang banyak orang nonton Tik Tok yah banyak juga
orang orang yang keracunan Shopee, keracunan product lucu. Kita juga lagi mau
diusahakan lebih aktif interaksi nya dengan para followers/konsumen. Karena
ngaruh banget sih interaksi yang baik karena sekalinya mereka percaya dengan
Kakena Craft House biasanya dia beli lagi. (Wawancara dengan Nicole Christie
sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Masalah promosi atau media mana yang mungkin mempengaruhi kualitas
promosi atau sebagai ancaman (threads) kemudian Penggunaan hashtag ini juga
dianggap sebagai ciri khas yang ingin dibangun oleh Kakena Craft House.
“Penggunaan hashtag menurutku sangat penting, karena itu menjadi ciri khas
kita. Jadi ini loh Kakena Craft House dengan hashtag ini orang jadi langsung
mengenali. Hal ini juga dapat memudahkan konsumen. Karena ketika konsumen
posting foto Kakena Craft House dengan menggunakan hashtag, ketika di lihat
nanti akn muncul postingan yang berkaitan ya.” Kebetulan untuk kesusahan,
kayaknya engga karena kebutulan followers Kakena itu aktif jadi setiap buat
story atau buat post kalo semisalnya mereka mau tanya langsung tanya. Nah dari
sana Pihak Kakena juga langsung menjelaskan (Wawancara dengan Gladys
Stefani sebagai Divisi Social media Kakena Craft House tanggal 23 Agustus
2021)
Penggunaan hashtag dalam setiap postingan di Instagram merupakan hal yang
cukup penting menurut Ayutiani & Putri, 2018:44, Penggunaan hashtag di
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Instagram digunakan untuk mempermudah pengelompokan konten, agar sebuah
konten dapat dicari dengan mudah, dan juga supaya sebuah postingan dapat
dilihat lebih banyak dan tidak hanya followers yang dapat melihatnya. Hal ini
dianggap perlu adanya penggunaan hashtag yang selalu ada disetiap unggahan
sehingga membuat khalayak yang membacanya akan teringat dengan hal
tersebut. Kemudian dijelaskan lagi tentang produk yang pas dalam meyakinkan
pada konsumen yang sempat peneliti wawancara juga mengakui konsep take and
go seperti ini cukup menjadi solusi bagi audience dengan mobilitas tinggi.
Karena tenun gringsing sakral dan susah ditemukan jadi kita budidayakan design
yang sering ada di desa tersebut yaitu “motif barong” ga hanya dijadikan scarf
aja tapi juga applicable ke semua media seperti baju, masker, topi. Menurut Jee
Young Chunga (2013:436) Di sisi lain melalui kiat PR dalam menyelenggarakan
komunikasi timbal balik dua arah yang didasari oleh informasi dan pesan-pesan
yang dapat dipercaya, diharapkan dapat menciptakan kesan-kesan positif
terhadap perusahaan.
Kakena Craft House juga pernah bekerjasama degan produk aksesoris yaitu
brand @_bymula di Instagram karena balik sendiri ke alasan motif Kakena
dibuat yaitu dapat diaplikasikan kemana saja. Selain motif motif yang aku sudah
jelaskan, yang menarik kita pernah mencari insipirasi karena pada saat PSBB
membuah hasul design langit, motif genteng rumah. Karena pandemi banyak
orang yang kangen travelling, itu alasan Kakena memilih #berkelanabersama
dengan motif gunung rinjani dan derawan.” (Wawancara dengan Nicole Christie
sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Untuk mengetahui hal itu, peneliti melakukan wawancara dengan Nicole
Christie sebagai pemilik dan Gladys Stefani dari divisi social media Kakena
Craft House. Hal demikian sebagai tindakan untuk mengukur daya tarik masingmasing segmen dan kemudian memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki.
Dengan ini Kakena Craft House pernah beberapa kali mengadakan kerjasama
dengan client berikut ini
-

Ciputra eye clinic: Kerjasama untuk pembuatan merchandise

-

Anteraja: Kerjasama untuk pembuatan merchandise

-

Eclat candle hampers

-

Warmhour: Kerjasama untuk pembuatan merchandise
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-

Prisia Nasution (aktris): Kerjasama untuk pembuatan merchandise

-

Plug n play

-

Bergabung dengan brand Tentang Kita mengajak 10 local brand untuk ikut

campaign social media “untuk Indonesia” 11 local brand menunjukan bahwa
meskipun UMKM dimasa pandemi ini tidak patah semangat masih mau maju
dengan cara bersama sama. Karena kalo UMKM biasanya kecil atau sendiri
untuk maju sedikit susah jadi kita sama sama membangun UMKM Indonesia
supaya lebih maju

Untuk mengkonfirmasi data kerjasama yang dilakukan Kakena Craft House,
peneliti wawancara salah satu brand yang pernah mengajak kerjasama Kakena
Craft House
“awalnya tertarik dengan produk Kakena hasil dari lihat lihat di Instagram
dan kebetulan aku juga brand yang menjual berbagai macam lilin yang
bisa di custom sesuai dengan ucapan hari raya idul adha, dari situ aku
mengajak Kakena Craft House untuk bekerjasama salah satu produk
mereka yaitu scarf untuk dipakai dihari raya lalu digabungkan dengan
produk kami. Dan ganyangka hasil penjualannya diluar ekspektasi dan
mendapatkan feedback yang bagus karena 2 produk gabungan dari Kakena
dan Eclat candle berguna untuk dijadikan hadiah hampers untuk temen
temen terdekat” (Wawancara dengan Shinta sebagai pemilik Eclat Candle
tanggal 5 Oktober 2021)

Pertanyataan ini didukung oleh dua rekan kerja lainnya yaitu Yesika selaku owner
dari warmhour dan Vanesha owner Tentang Kita dengan latar belakang kerjasama
yang sama
“Kerjasama dengan Kakena Craft House dimulai dari aku yang tertarik
dengan produk mereka jual yaitu barang siap pakai dengan segmentasi
anak muda, kebetulan pada saat itu aku butuh brand untuk melengkapi
merchandise berisikan salah satu produk makanan aku yaitu kue yang akan
dikasihkan ke beberapa teman dekat dalam rangka ulangtahun brand aku
yang pertama. Bagi bagi merchandise ini selain untuk merayakan
ulangtahun secara virtual karena pandemic tapi juga bisa dijadika salah
satu wadah untuk memperkanalkan masing masing brand Warm House
dan Kakena Craft House untuk dikenal masyarakat lebih luas lagi. Siapa
tau setelah dua brand kerjasama bisa mendapatkan impact awareness yang
lebih besar lagi dan orang orang beneran suka dengan product yang kami
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berikan lalu jadi ada keinginan untuk membeli beneran” (Wawancara
dengan Yesika sebagai pemilik warmhour tanggal 12 Oktober 2021)
Lalu dilanjutkan dengan pernyataan
“awalnya membuat campaign “untuk Indonesia” bekerjasama dengan
beberapa brand local dengan tujuan berjuang bareng bareng pada saat
pandemic karena tentunya keuntungan penjualan banyak yang turun
karena kondisi saat ini banyak orang simpan uang nya buat makan
dibanding buat belanja. Awal nya aku inisiatif dengan Nicole Christie
selaku pemilik Kakena Craft House karena diskusi berdua akhirnya
terlaksana lah campaign ini dengan dibantu juga beberapa brand lainnya.
Berjalan beberapa waktu feedback dari masyarakat maupun brand yang
bergabung sangat positif, maka dari itu mungkin dengan kita mau bersama
sama saling membantu mempromosikan antar brand, masyarakat juga
tadinya tidak tau brand A jadi tau dan seterusnya seperti itu. Aku simpulin
disini brand awareness gabisa maju sendiri apalagi pada saat pandemic”
(Wawancara dengan Vanesha sebagai pemilik Tentang Kita tanggal 12
Oktober 2021)
Untuk sistem kerjasamanya, misal Kakena Craft House tertarik dengan satu brand
kita bisa aja mulai mengajukan kerjasama duluan, atau sebaliknya ada juga brand
lain yang tertarik mengajukan kerjasama dengan kami. (Wawancara dengan
Gladys Stefani sebagai divisi Social Media Kakena Craft House tanggal 23
Agustus 2021)
Sebagai bentuk penarik perhatian audience, Kakena Craft House perlu membuat
inovasi serta menunjukan keunikan yang dimiliki oleh Kakena Craft House itu
sendiri, baik dari variasi produk, tempat dan lokasi penjualan, dan juga promo
yang sedang berlangsung. Karena aspek – aspek ini merupakan aspek utama yang
diperhatikan oleh audience ketika merasa penasaran dan hendak mencari tahu
lebih jauh mengenai suatu merk. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu
narasumber yang merupakan divisi social media Kakena Craft House yaitu Gladys
Stefani, menyatakan bahwa aspek diatas merupakan hal yang sangat diperhatikan
ketika ia ingin mencari tahu lebih jauh mengenai toko tertentu. Salah satunya
kerjasama dengan beberapa company apakah dampak yang diterima Kakena Craft
House dari segi brand awareness.
“Sangat mempengaruhi, karena ketika semisalnya perusahaan kerjasama
dengan Kakena untuk membuat hampers atau kolaborasi sebuah barang

50

dan barang tersebut akan dibagikan ke orang lain, nah ketika orang melihat
“wah barang Kakena ternyata bagus nih packagingnya juga rapih, coba ah
iseng cek social media nya” jadi orang semakin pengen tau yang dijual
product apa ajasih di Kakena Craft House? Dan dapat memunculkan
ketertarikan untuk membeli dengan cara mem follow Instagram Kakena
terlebih dahulu”. (Wawancara dengan Gladys Stefani sebagai divisi Social
Media Kakena Craft House tanggal 4 Juni)
Pada tahap ini, diharapkan bahwa pesan atau strategi tidak hanya dilihat
dan didengar, tetapi juga diperhatikan oleh khalayak. Dapat dikatakan tahap ini
adalah tahap paling penting karena tahap ini membuka jalan bagi strategi untuk
memiliki efek berikutnya pada diri khalayak (Sugiyama & Andree, 2011:79)
Pernyataan ini sama seperti ucapan Jinan Ashilla sebagai customer yang
menggemari produk Kakena Craft House. Alasan suka/beli product Kakena Craft
House? Contoh: suka design nya atau suka motifnya.
“Aku pribadi suka barang yang timeless (tidak habis dengan
zaman), sesuatu yang bisa dipake dimana aja dan kapan aja. Untuk
motifnya engga akan ketinggalan zaman dan aku suka segala sesuatu yang
ada filosofi nya jadi menurutku semua motif di Kakena punya cerita
dibalik dibuatnya masing masing dan kebetulan cocok dengan style aku.
Itu alasan utama aku suka dan akhirnya membeli product Kakena Craft
House” (Wawancara dengan Jinan Ashilla sebagai customer Kakena Craft
House tanggal 24 Agustus 2021)
Hal serupa yang dialami oleh Vania Trixie sebagai bentuk penarik
perhatian masyarakat terutama dirinya menjelaskan promosi Kakena Craft House
sudah cukup menarik.
“Kalo liat dari Instagram informasi nya cukup menarik dari segi
design, informasi yang disampaikan nya tapi masih ada yang kurang
menurutku kurang aktif untuk interaksi dengan para followersnya karena
aku masih jarang liat konten yang isinya mengajak para audience untuk
lebih mengenai brand Kakena itu sendiri.” (Wawancara dengan Vania
Trixie sebagai customer Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
Selain soal menariknya icon tampilan yang ada dalam instagram Beberapa
keunikan yang dimiliki oleh Kakena Craft House ini telah sesuai dengan
penerapan teori bauran pemasaran yang pertama yaitu product dalam promosi

51

yang dibuat Tim Kakena. Ada saran untuk Tim Kakena Craft House dalam sistem
promosi nya.
“Saran dari aku mungkin lebih dikembangin di promosi KOL dan
ADS nya karena aku belum pernah liat ada konten yang seperti itu karena
menurutku dari aktivitas sana bisa menyebarkan brand awareness ke calon
konsumen lainnya karena jaman sekarang dari pada banyak promosi di
akun sendiri, orang akan lebih keracunan apabila product nya dipakai oleh
orang yang kita gemari.” (Wawancara dengan Salsabila Khairunisa
sebagai customer Kakena Craft House tanggal 26 Agustus 2021)
Menurut Kotler (2005: 84) Produk tidak hanya meliputi atribut fisik saja,
tetapi juga mencakup sifat-sifat nonfisik, misalnya harga, nama penjual, semua
unsur tersebut dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan.
Berdasarkan pernyataan diatas kesimpulan hasil mengenai tingkatan
strategi yang perlu diinformasikan ke masyarakat tentunya tingkatan dalam
memilih sebuah informasi yang akurat, konsumen tidak hanya memandang harga,
tetapi juga melihat kualitas produk dan packaging produk. Setiap perusahaan
dalam meningkatkan volume penjualannya dan bagian pasar sasaran, perlu
mengadakan usaha penyempurnaan dan perubahan produk kearah yang lebih baik.
Komponen berbeda dari brand yang berfungsi sebagai pembeda dikenal
dengan element. Jadi secara teknis, ketika seseorang menciptakan nama simbol
untuk sebuah produk baru, ia telah menciptakan sebuah brand.
Hal ini Gladys Stefani sebagai divisi Social Media Kakena Craft House
menjelaskan Strategi komunikasi dan Media apa saja yang digunakan “Kakena
Craft House” untuk membangun brand awareness konsumen diantaranya.
“Sebenarnya kita menggunakan konten tanya jawab di story
maupun feeds untuk menarik engagement biar orang orang lebih sering
visit ke profile kita dan biasanya fungsi dari daily post dan daily story
adalah memberikan kepercayaan dan nandain Kakena masih beroperasi
karena kita engga nyari likes dank omen yang penting orang notice
Kakena, itu sih yang paling ngaruh. Dan ada lagi strategi ke dua adalah
membuat konten yang informative itu juga bisa dibilang efektif buat
engagement di socmed, jadi engga tentant jualan terus, tapi juga tentang
menceritakan tips n tricks traveling, spot spot traveling pada saat
pandemic, pokoknya konten konten yang seperti itu bagus untuk strategi
social media”. (Wawancara dengan Gladys Stefani sebagai divisi Social
Media Kakena Craft House tanggal 23 Agustus 2021)
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Dari hasil wawancara diatas peneliti menganggap adanya suatu penawaran
dan marketing yang didapatkan dari salah satu upaya promosi untuk
meningkatkan awareness masyarakat yang dilakukan oleh Kakena Craft House.
Upaya Kakena Craft House untuk melakukan promosi melalui buzzer/KOL (key
opinion leader) seperti akun – akun yang beredar di Instagram ternyata dianggap
efektif oleh salah satu owner yang berhasil peneliti wawancara. Sependapat
dengan Jee Young Chunga (2013:441). Brand awareness (kesadaran merek)
terjadi ketika masyarakat mengenal suatu produk sebagai milik perusahaan
tertentu.

4. Target
Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Solomon dan Stuart (2012),
target adalah kelompok yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai
pelanggan sebagai hasil dari segmentasi dan penargetan.
Pasar adalah sekelompok individu yang dapat bertindak sebagai konsumen
dari produk yang mereka jual. Konsumen terdiri dari berbagai usia, jenis kelamin,
kelas sosial, tingkat sosial budaya, dan gaya hidup yang berbeda. Mengingat
situasi yang tidak merata ini, perusahaan dapat mengkategorikan kelompok
konsumen berdasarkan berdasarkan consumer behavioral characteristics.
“Awal nya produk berkeinginan unisex tapi lama kelamaan
mengikuti personality aku juga karena aku yang buat, mostly 85% cewek
yang suka traveling, umur 25-30 yang udah punya pendapatan tetap dan
ada juga SMA/kuliah tapi yang udah kerja” (Wawancara dengan Nicole
Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Kakena Craft House menggunakan media untuk berjualan, hal ini
dijelaskan oleh Nicole Christie.
“Awal – awal 90 % offline bazzar kemudian sejak tahun 2020 ke
Eccommers dan sosial media dan di platfom jualan namanya “tanda mata”.
Untuk sosial media nya ada instagram, Tik Tok, paling efektif untuk
promosi lebih efektif istragram karena tik-tik belum kepegang”.
(Wawancara dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House
tanggal 4 Juni 2021)

53

Melihat peluang ini, kemudian melihat target adanya keanekaragaman
kebutuhan dan preferensi pembeli, ukuran perusahaan dibanding pesaingnya,
sumber daya dan prioritas perusahaan, serta besarnya pasar yang diperlukan untuk
mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap menggunakan sosial media
Instagram sebagai salah satu media promosinya. Menurut Jee Young Chunga
(2013:440) Kunci penciptaan sebuah kemampuan memilih nama, logo, symbol,
desain kemasan, atau atribut yang membedakan sebuah produk dari produk
lainnya.
Dari hasil wawancara dengan Vania Trixie customer alasan suka/beli
product Kakena Craft House? Contoh: suka design nya atau suka motifnya.
Terkait dengan Segmentasi, Positioning dan Target produk pada saat ini,
diperoleh pernyataannya yang dapat peneliti dikutip, berikut uraian mengenai
suka/beli product Kakena Craft House.
“Aku pribadi suka banget barang fashion yang filosofis atau bisa
dibilang setiap product yang dibuat dibuat ada cerita/arti sendiri dan aku
juga suka banget travelling nah pas buka social medianya Kakena Craft
House terutama Instagramnya langsung tertarik karena dia sangat lekat
banget dengan konsep travelling dari segi motifnya contohnya dia banyak
bgt yang terinsiprasi dari keindahan alam di Indonesia seperti gunung,
pantai, langit dan masih banyak lagi, maupun bahan yang digunakan asli
dari daerah di Indonesia maupun design yang dibuat di konten yang
mereka upload.” (Wawancara dengan Vania Trixie sebagai customer
Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
Segmentasi pasar mengenai produk yang diidentifikasi untuk memahami
pasar potensial yang akan meminati product Kakena Craft House untuk
meningkatkan jumlah peminat. Hal ini juga dirasakan Informan Salsabila
Khairunisa, selaku customer, pernyataan yang dapat peneliti kutip, sebagai
berikut. Alasan suka/beli product Kakena Craft House? Contoh: suka design nya
atau suka motifnya.
“Karena aku suka banget dengan warna yang engga terlalu warna
warni dan semua warna Kakena itu pastel dan motifnya aku tertarik karena
diadaptasi
dari
berbagai
macam
keindahan
alam
di
Indonesia.”(Wawancara dengan Salsabila Khairunisa sebagai customer
Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
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Dari pernyataan informan diatas, peneliti simpulkan bahwa untuk
menerapkan konsep Strategi Marketing Public Relation Kakena Craft House
dalam membangun brand awareness konsumen sebelumnya perlu memahami
pasar potensial yang menjadi Segmentasi pasar yang dituju, karena ini merupakan
hal yang penting untuk dijangkau calon pelanggan/klien oleh perusahaan. Selain
itu Segmentasi pasar dilakukan agar perusahaan dapat melayani pelanggan/klien
dengan baik, tujuannya adalah agar tercipta kepuasan pelanggan/klien. Karena
target konsumen akan tercapai apabila cara memilih segmen pelanggan/klien yang
telah ditetapkan sesuai dengan target perusahaan. Sebagai perusahaan, Kakena
Craft House lebih mengutamakan target pada pasar potensial sebagai sasarannya
perusahaan, karena penggunaan brandaward lebih banyak dari kalangan orang
yang suka travelling dan mahasiswa. Positioning yang diharapkan oleh
perusahaan dapat menjadi tampilan yang menjadi pilihan utama dari para
pelanggan/klien.

5. Pesan
Selain memberikan pesan pesan yang singkat, padat, dan jelas Kakena
Craft House juga menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan awareness
masyarakat terhadap merek dari Kakena Craft House sendiri. Cara lain yang
digunakan oleh Kakena Craft House adalah dengan memanfaatkan akun
Instagram yang ada di instagram yang memiliki banyak followers dan dianggap
mampu memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat disertai warna
warna visual yang menarik, dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk
memahami pesan yang disampaikan oleh Kakena Craft House.
Menurutmu apakah pesan yang ingin disampaikan Kakena Craft House
“#berkelanabersama” yang artinya sangat lekat dengan jiwa traveling dapat
diterima dengan baik?
“Sudahhh! karena aku liat dari segi kontennya udah melekat sekali
dengan travelling dari gaya bahasa, hastag, konten yang dibuat
mendukung sekali serasa dibuat travelling bareng.” .”(Wawancara dengan
Salsabila Khairunisa sebagai customer Kakena Craft House tanggal 26
Agustus 2021)

55

Pernyataan tersebut didukung dengan jawaban dari narasumber customer
lainnya sebagai berikut:
“Sudah, dari foto, deskripsi harga, size chart sudah lengkap
sampai informasi alasan Kakena Craft House memilih motif tersebut juga
sudah cukup menarik” (Wawancara dengan Jinan Ashilla sebagai
customer Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
“Dengan pemanfaatan promosi melalui akun Instagram yang
dianggap memiliki dampak pada sebagian besar pemilik akun Instagram
Kakena Craft House seperti ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat
awareness masyarakat terhadap Kakena Craft House secara lebih luas.
Kemudian lebih dikembangin di promosi KOL dan ADS nya karena aku
belum pernah liat ada konten yang seperti itu karena menurutku dari
aktivitas sana bisa menyebarkan brand awareness ke calon konsumen
lainnya karena jaman sekarang dari pada banyak promosi di akun sendiri,
orang akan lebih keracunan apabila product nya dipakai oleh orang yang
kita gemari.” (Wawancara dengan Vania Trixie sebagai customer Kakena
Craft House tanggal 26 Agustus 2021)

6. Taktik
Dengan beberapa strategi yang sudah rancang maka terjadilah sebuah
taktik untuk mencapai tujuan brand Kakena Craft House itu sendiri. Setiap
perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya dan bagian pasar sasaran,
perlu mengadakan usaha penyempurnaan dan perubahan produk kearah yang lebih
baik, sehingga dapat memberikan daya tarik, keunikan, daya guna, dan tingkat
kepuasan yang lebih kepada konsumen. Kakena Craft House disini menonjolkan
image brand signaturenya yang berbeda dengan toko lainnya.
Berikut Marketing Public Relation Tools yang dipakai oleh pihak Kakena
Craft House dalam membangun Brand Awareness konsumen yang meliputi:
a. Publikasi
Berdasarkan jurnal yang berjudul Paid Promote Sebagai Media Promosi
Produk Delicti dalam Meningkatkan Konsumen Potensial Karya Nanda Putri
Arifah dan Carolina Novi Mustikar ini, penggunaan akun – akun buzzer dalam
mempublikasikan produk dan dilakukan sebagai media mempublikasikan dalam
meningkatkan konsumen potensial. Penggunaan akun buzzer sendiri dapat
dijadikan sebagai media promosi dengan mempertimbangkan beberapa indikator.
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Indikator

pertama

yang

dipertimbangkan

yaitu

kriteria

buzzer

dengan

memperhatikan jumlah followers. Selain jumlah followers buzzer, hal penting
lainnya adalah keaktifan followers. Pada saat followers memberikan komentar
atau mention kepada orang lain, hal itu memberikan potensi keyakinan bahwa
penggunaan buzzer ini dapat memberikan respon dari followers. (Arifah &
Mustikarini, 2016)
Menurut peneliti, Kakena Craft House perlu melakukan introspeksi
mengenai cara mempublikasikan melalui akun – akun buzzer. Pemilihan akun
buzzer yang tepat juga mempengaruhi proses pesan yang tersampaikan ke
masyarakat. Karena Kakena Craft House perlu melihat user engagement yang
ditimbulkan dari postingan yang diunggah oleh pengikut akun Instagram buzzer,
sehingga akan menjadi lebih efektif apabila pemilihan strategi komunikasi melalui
media promosi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Menurut wawancara dengan narasumber mengenai Media Komunikasi dan
Promosi, pesan komunikasi membangkitkan minat khalayak untuk mengetahui
dan mengenal lebih lanjut tentang tentang produk yang dikomunikasikan. Pesan
yang efektif, adalah pesan yang memancing keingintahuan dan menimbulkan rasa
penasaran khalayak, yang kemudian termotivasi untuk lebih jauh terlibat.
(Sugiyama & Andree, 2011:79)
Upaya dilakukan Kakena Craft House untuk meningkatkan minat
masyarakat adalah dengan melalui Instagram. Banyaknya pelaku bisnis yang
menjadikan Instagram sebagai media untuk meningkatkan minat terhadap produk
yang mereka jual. Maka dari itu pelaku bisnis perlu menampilkan visual yang
menarik sehingga bisa meninggalkan kesan pada masyarakat. Brand yang mampu
menawarkan hal tersebut akan sangat mudah berhubungan dengan konsumen
(Prayogo, 2016).
Maka dari itu muncul suatu pertanyaan sudah melalukan aktivitas
publikasi dengan menggunakan apa saja selain media social dan bagaimana
pelaksanaanya dan apa saja yang perlu disiapkan? Contoh: poster, pamflet, video,
audio, majalah, katalog, brosur dan media perusahaan.
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“Belum pernah, paling pas Bazzar kaya foto foto katalog atau
lookbook untuk konsumen baca-baca dan selembaran diskon. Yang harus
disiapkan adalah cerita dari produk itu sendiri, setiap details dari produk,
design, dan branding sesuai graphic standard manual.” (Wawancara
dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4
Juni 2021)
Kemudian pertanyaan itu muncul lagi dengan wacana selain media cetak,
apakah pernah publikasi dengan media TV dan Radio.
“Belum pernah, paling pake Instagram ads aja dan review KOL
dengan cara kirim PR package atau produk yang dijual Kakena untuk
mereka review dan di promosikan dalam Instagram mereka, bisa juga
disebut endorse. Target KOL berdasarkan target konsumen Kakena yang
sejenis dan KOL yang punya style yang selaras seperti herjourneys,
kadekarini dan beberapa KOL travelling lainnya”. (Wawancara dengan
Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Dalam akun Instagram Kakena Craft House sendiri menampilkan konsep
minimalis. Hal ini menyebabkan feeds milik akun Instagram Kakena Craft House
terlihat lebih konsisten dan elegan. Foto – foto yang ada di dalam feeds Instagram
juga dipilih sedemikian rupa untuk menonjolkan keunikan yang dimiliki oleh
Kakena Craft House. Beberapa poin yang ditampilkan Kakena Craft House dalam
Instagramnya seperti produk yang dijual di Kakena Craft House, Lokasi, serta
motif yang sedang berlangsung. Desain yang ditunjukan dalam setiap
postingannya pun terlihat sederhana dan efisien sehingga konsumen langsung
menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Kakena Craft House. Hal ini
dilakukan demi mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga masyarakat
tertarik untuk mengenal lebih jauh mengenai Kakena Craft House .
Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan
sepertinya kesempatan ini belum dilakukan secara maksimal oleh Kakena Craft
House, dilihat dari waktu postingannya yang tidak konsisten setiap hari atau setiap
minggunya. Hal ini diakui oleh owner dari Kakena Craft House sebagai salah satu
kelalaiannya dalam mengelola sosial media.
Karena hal tersebut belum secara maksimal tentunya ada dampak dalam
penggunaan media tersebut sehingga alternatif pertanyaannya menggunakan
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KOL, efektif di Instagram ADS atau media cetak. Maka dijelaskan oleh Nicole
Christie sebagai pemilik Kakena Craft House.
“Yang paling efektif adalah review dari konsumen sendiri yang tag
ke akun Instagram kakena craft house melalui story atau feeds. Nah itu
paling efektif dari strategi marketing soalnya honest review atau organis
review paling efektif untuk strategi marketing makanya kita mencoba
untuk sangat ramah dn menjaga hubungan dengan consumer hingga denga
sendirinya mau review dengan jujur”. (Wawancara dengan Nicole Christie
sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Menurut Peneliti, hal ini dapat menjadi salah satu kelemahan bagi Kakena
Craft House apabila tidak konsisten untuk melakukan posting di feeds Instagram
Kakena Craft House itu sendiri. Terdapat 4 cara agar bisnis produk Kakena
berhasil di media sosial yaitu : orisinalitas, konsisten, selalu update, serta spesifik
dan relevan. Yang pertama adalah orisinalitas, banyak akun media sosial sebuah
produk busana yang isi kontennya berasal dari akun lain atau internet, hal ini
membuat unggahan tersebut jadi kehilangan orisinalitasnya. Meski banyak distro
produk busana yang menjual menu serupa, dengan membuat konten sendiri tentu
orisinalitas dan ciri suatu busana produk Kakena akan berbeda. Selanjutnya
konsisten, segala sesuatu yang dilakukan dengan konsisten pasti akan
membuahkan hasil, demikian juga dengan akun media sosial. Diperlukan jadwal
yang baik serta bahan konten media sosial telah tersedia agar bisa diunggah di
waktu yang sudah dijadwalkan.
Mengetahui hal tersebut apa dilakukan dengan konsisten pasti akan
membuahkan hasil. Kemudian muncul suatu pertanyaan di titik apa Kakena Craft
House ngerasa udah di notice masyarakat banyak.
“Pas jualan masker karena cepet banget soldout nya dan dapat
kerjasama dengan KOL Kadekarini ini”. (Wawancara dengan Nicole
Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Kakena Craft House menggunakan KOL dan ADS pada Instagram yang
membantu promosi, sebelumnya apakah pernah liat KOL mempromosikan
Kakena Craft House? Apakah itu membuat kamu tertarik membeli? Menurut
Jinan Ashilla.
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Belom pernah ngeliat Kakena Craft House promosi dengan cara
endorse KOL. (Wawancara dengan Jinan Ashilla sebagai Customer
Kakena Craft House tanggal 24 Agustus)
Konsistensi itu penting karena followers yang akan menjadi konsumen
akan melihat kesungguhan dari apa yang diunggah setiap harinya. Yang ketiga
adalah selalu update, sebagai pemilik usaha perlu aware terhadap beragam topik
yang beredar di pasaran, karena sebuah akun yang berhasil adalah akun yang peka
terhadap apa yang terjadi di sekitar. Yang terakhir adalah spesifik dan relevan,
sebuah merek perlu mengenali target market yang dituju secara spesifik sehingga
konten yang diunggah perlu relevan terhadap karakteristik dari target itu sendiri.
(Yuliandri, 2016)
Setiap perencanaan komunikasi pemasaran yang dirumuskan secara
terprogram atau bisa disebut dengan strategi oleh brand, selanjutnya adalah
mengkomunikasikan nya, pertama kepada lingkungan brand atau internal dan
kedua publik yang berada diluar brand sebagai sasaran dari strategi atau bisa
dibilang dengan calon konsumen.
“Karena strategi/program yang telah dirumuskan sedemikian baik,
bila tidak diketahui calon konsumen/publik itu tidak ada artinya. Agar
menjadi lebih efektif maka hal yang yang terpenting adalah divisi Public
Relation atau orang yang bertanggung jawab segala promosi Kakena Craft
House bisa dan mampu mengkomunikasikan pesan agar mempengaruhi
daya tarik calon pembeli produk ke publik secara luas.” (Wawancara
dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4
Juni 2021)
Berdasarkan pada penjelasan diatas pengingatan kembali terhadap suatu
merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu
dalam suatu kelas produk. Sependapat dengan Jee Young Chunga (2013:441). Hal
ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena berbeda dari
tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk memunculkan merek
tersebut. Menurut owner dan divisi Social Media Kakena Craft House juga
menyatakan bahwa konten visual yang disediakan di Instagram terbilang cukup
penting sebagai salah satu sumber informasi masyarakat mengenai busana itu
sendiri.
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Saat ini setiap individu dapat membuat sendiri berbagai jenis pesan baik
berupa teks, suara, gambar maupun video, dan menyebarkan kepada konsumen.
Jadi, new media dengan konvergensi teknologi yang dimilikinya, telah mengubah
model komunikasi massa yang telah lama terbentuk, dan juga mengubah cara kita
berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu lain. (Hamad, 20013 : 82)
Sebuah postingan perlu didukung oleh caption harus menarik untuk dilihat
agar mendapatkan perhatian dari masyarakat. Berikut contoh caption dari salah
satu unggahan pada akun Instagram yang di jelaskan oleh Nicole Christie
mengenai Kakena Craft House.

b. Identity Media
Apakah identitas yang membedakan “Kakena Craft House” dengan brand
lainnya dari segi Logo, Tagline dan Warna beserta arti, alasan, tujuan dan
bagaimana mengkomunikasikan nya dari masing masing.
“Identitas yang membedakan “Kakena Craft House” itu dari logo
sendiri berasal dari kata “wenda kakena” artinya serbuk kayu yang berasal
dari bahasa jawa, serbuk kayu kita pakai berasal dari bahan pouch yang
pertama kali kita jual. Nah, Serbuk Kayu itu sendiri identik dengan alam
dan identik dengan kayu dan gayanya lebih crafty karena basic Kakena
Craft House semua dari 0 dari tangan sendiri bukan dari ngambil atau
ngejiplak yang lain. Karena logonya sebuk kayu maka logonya pohon dan
taglinenya pride nusantara karena kita senang membudayakan spot spot
travelling di Indonesia tujuanya agar relate menjadi satu kesatuan
branding. Untuk warna yang dipilih mengikuti warna alam sendiri yaitu
coklat dan cream. Tagline dan branding Kakena “where Indonesia’s travel
stories are told through each piece we’re designed”. (Wawancara dengan
Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Selain memperhatikan konsep Kakena Craft House Promosi yang
diberikan ini pun harus sesuai dengan keinginan pasar yang dituju supaya dapat
bekerja secara lebih efektif. Dengan melakukan upaya promosi seperti yang telah
disebutkan diatas, Kakena Craft House juga telah menjalankan salah satu faktor
dalam teori bauran pemasaran, yaitu Promotion. Menurut Bilson Simamora
(2002:754), kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara
perusahaan dengan konsumen, melainkan juga untuk mempengaruhi konsumen
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dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan
kebutuhannya. Indikator yang digunakan adalah pemberian potongan harga dan
iklan.

c. News
Media Baru atau new media sekarang dipahami sebagai istilah global yang
menggambarkan keadaan teknologi digital dan Internet saat ini. Serta dampaknya
terhadap budaya di sekitarnya. Terkadang dikaitkan dengan istilah digital
revolution. Maka, new media digunakan untuk menjelaskan kemunculan media
yang bersifat digital, terkomputerisasi, dan berjaringan sebagai efek dari semakin
berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. New media memungkinkan
para penggunanya untuk mengakses berbagai konten media kapan saja, dimana
saja dengan menggunakan berbagai alat elektronik. New media memiliki sifat
interaktif dan bebas. Interaktif yang dimaksud adalah konsumen yang dapat
berinteraksi langsung dengan konten media yang mereka konsumsi. (Junaedi,
2011:23)
Kakena Craft House apabila ada suatu kegiatan apakah pernah dimuat di
media cetak maupun online? Kalo pernah media apa dan pada kegiatan apa dan
dampak yang dirasakan. Apakah divisi PR suka membuat press release yang akan
dibuat oleh media.
“Untuk majalah, Kakena Craft House pernah diliput Harper’s
BAZZAR karena sebelumnya ada berita tentang kontroversi dengan brand.
Sejauh Mata Memandang sehabis itu di interview dan diupload dalam
website dan ngaruh banget ke impact penjualan hampir 2-3x lipat dari
biasanya. Sebenernya media yang bagus itu cari sensasi postive maupun
negative yang penting berani mengangkat masalah tapi bagus sih jadi
impactnya positive di pihak yang dituju”. (Wawancara dengan Nicole
Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka sifat bebas yang dimiliki sebuah
new media berkaitan juga dengan konten yang terkandung dalam new media,
konsumen dapat dengan bebas membuat konten – konten media yang
mengandung berbagai informasi. Tidak hanya mengenal perbuatannya, konsumen
juga memegang kendali terhadap pendistribusian serta konsumsi konten yang
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dibuatnya dalam new media serta peran publik sebagai pengguna new media tidak
hanya membicarakan kekuatan internet, tetapi juga dampak negatif yang
menyertainya. (Junaedi, 2011:7)
d. Event
Event adalah salah satu cara kita untuk berinteraksi dengan para audience
dengan cara bertemu langsung.
Menurut Nicole Christie Apakah “Kakena Craft House” pernah ikut acara
jualan / bazzar? Jika pernah sudah berapa kali dan acara apa saja? Feedback dari
pihak pengunjung bagaimana? Apakah dari ikut bazzar berdampak konsumen jadi
lebih kenal dengan brand?
“Biasanya kita ikut bazzar di Pop Up Market, Semasa, kemaren
pernah sampe Singapur nama acaranya public culture awalnya sih karena
kuta liat ada event yang sejenis dengan bazzar Semasa jual produknya
sejenis craft, cewek, dan unik, selain itu pernah bekerjasama dengan mata
lokal Mbloc dan toko pasar pasaran di bali. Feedback dari Bazzar sendiri
sebenernya aku lebih suka offline karena lebih ada interaksi dengan
pembeli, tapi kalo untuk untuk startup penting ada online karena dengan
base online kalo udah merambah ke offline itu udah pasti ada aja yang
datang dan lebih karena udah punya base line kaya followersnya berapa
dan eccommers berapa dan dipastikan offline meledak”. (Wawancara
dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4
Juni 2021)
Berdasarkan dengan kesimpulan diatas upaya ini termasuk di dalam
tingkatan brand awareness yaitu Brand Recognition. Brand Recognition atau
mengenal merek menurut Aaker (2010 : 65), merupakan pengukuran brand
awareness konsumen di mana kesadarannya diukur apabila diberikan bantuan,
yaitu dimana pada tahap ini konsumen sudah mampu mengidentifikasi dan dapat
mengenali sebuah merek apabila konsumen diberikan bantuan agar dapat
mengenali merek tersebut.
e. Speeches
Tarigan (2008:17)

mendefinisikan keterampilan berbicara sebagai

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk
mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan
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perasaan. Selanjutnya, menurut Harmer (2007:265), keterampilan berbicara
adalah keterampilan dalam memproduksi bahasa.
Melihat perkembangan konsumen yang semakin cerdas dalam memilih
produk, Kakena Craft House pun ingin dalam memilih media untuk kegiatan
speeches dapat membuat konsumen tertarik sehingga pesan yang disampaikan
perusahaan dapat dipahami oleh konsumen. Pada saat ini perkembangan internet
di Indonesia sangat cepat, bahkan tidak sedikit baik individu ataupun perusahaan
yang menjadikan internet sebagai alat untuk melakukan speeches. Salah satunya
digunakan oleh Kakena Craft House untuk mengenalkan produknya adalah
mengutamakan speeches.
Salah satu pengurus “Kakena Craft House” apakah pernah diundang di
salah satu seminar atau talkshow yang membahas tentang brand Kakena? Jika
pernah apakah dari acara tersebut masyarakat yang menonton lebih mengenal
produk Kakena?.
“Pernah, disaat seminar diundang PPI Malaysia di acara seminar
namanya Niscala. Impactnya mereka lebih tau tujuan Kakena Craft House
dan pastinya awareness, yang kedua paham betul kakena craft house dan
ada nya interaksi karena sebelumnya susah kan komunikasi lewat sosmed.
(Wawancara dengan Nicole Christie sebagai pemilik Kakena Craft House
tanggal 4 Juni 2021)
Dalam menjalankan sebuah bisnis tidak terlepas dari yang namanya
strategi sehingga dalam setiap perusahaan mempunyai dasar berjalannya sesuatu
yang diharapkan agar kualitas produk yang dirasakan konsumen Kakena Craft
House meningkatkan brand awareness maka hal tersebut dapat dilihat dari hasil
wawancara.

f. Telephone Information
Kegiatan strategi komunikasi pemasaran ini merupakan salah satu kegiatan
yang penting dalam suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan
konsumen yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para
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konsumen terhadap produk dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan brand
awareness.
Selama ini apakah “Kakena Craft House” ada call centre untuk para
konsumen untuk menanyakan produk? Apabila belum ada. bagaimana Kakena
Craft House dalam komunikasi 2 arah apabila konsumen ingin menanyakan detail
product. Dijelaskan oleh Nicole Christie.
“Ada, dia cari tahu sesaat dari DM Untuk komunikasi 2 arah
“Kakena Craft House” menggunakan DM dan Chatnya E-commerce dan
ke Whatsapp dan belum pernah menggunakan fitur share broadcast yang
ada di Tokopedia dan Shopee”. (Wawancara dengan Nicole Christie
sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Berdasarkan dari hasil penjelasan diatas menurut Kehinde dalam Theories
of Human Communication mencatat bahwa pola komunikasi merupakan tindakan
kelompok yang terdiri atas pola-pola yang stabil dan selalu berulang yang
memiliki makna umum dan tetap bagi anggota mereka (Kehinde, 2016:9).
Sehingga pola komunikasi menggunakan telephone Information dapat diartikan
sebagai cara seseorang atau kelompok berinteraksi, bertukar informasi, pikiran
dan pengetahuan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati
sebelumnya dalam kurun waktu tertentu dan terjadi berulang-ulang.
Sponsorship
Pada titik ini, peneliti telah mengembangkan pedoman wawancara yang
akan digunakan untuk memastikan bahwa wawancara tidak menyimpang dari
tujuan penelitian. Berdasarkan dari proses yang akan ditanyakan kepada informan
penelitian dengan menggunakan draft pertanyaan wawancara penelitian kepada
informan mengenai apa sponsorship dari Kakena Craft House.
Apakah “Kakena Craft House” pernah menjadi sponsor suatu acara?
Belum Pernah.

g. Evaluasi
Evaluasi sangat perlu untuk membangun sebuah identitas. Ketika
memberikan penyajian publik, misalnya, kita ingin dianggap berpengetahuan.
Ketika bertemu orang-orang baru atau di sebuah acara sosial, kita ingin dianggap
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sebagai menyenangkan, lucu, menarik, dan sebagainya. Jika kenaikan gaji
ditempat kerja didasarkan pada evaluasi pengawasan kompetensi, kita akan
mencoba untuk membangun sebuah kesan pekerja keras, produktif dan setia.
Dengan demikian, tujuan kedua dan agak lebih menantang adalah konstruksi
kesan. Kita menafsirkan situasi dan kemudian memberlakukan strategi
manajemen kesan yang kita asumsikan akan menciptakan kesan yang paling
bagus. Tentu saja kunci untuk interaksi berjalan lancar terus dalam keadaan ini
tidak hanya pada kemampuan untuk memantau kesan yang diciptakan, tetapi
memiliki sumber daya kognitif yang cukup untuk mendemonstrasikan kompetensi
sosial dasar.
Bisa dijelaskan bagaimana kondisi “Kakena Craft House” sebelum dan
setelah menjalankan aktivitas komunikasi yang berdampak ke brand awareness
konsumen dan apa yang diharapkan kedepannya sebagai evaluasi.
“Kondisi sebelum banyak banget yang perlu di evaluasi, dengan
kepinginya menggunakan broadcast dari e-commerce dengan
memanfaatkan fitur-fiturnya dan menggunakan whatsapp bisnis karena
sekarang masih menggunakan whatsapp pribadi. Kemudian diharapkan
kedepannya perlu ditingkatkan dari kualitas foto dan kontens lebih bagus
dari foto cuman pake hp, membuat konten yang bener informatif yang
padat yang mudah dibaca oleh followers”. (Wawancara dengan Nicole
Christie sebagai pemilik Kakena Craft House tanggal 4 Juni 2021)
Keseluruhan model Whalen’s 7 Step Strategic Planning Process. Dalam
bauran pemasaran untuk meningkatkan jumlah kualitas dan kuantitas suatu
pelayanan, maka diperlukan penerapan strategi komunikasi pemasaran. penerapan
bauran pemasaran berupa, Objective, Target, Publication Identity Media, News,
Event, Speeches, Telephone Information, Sponsorship dalam Membangun brand
awareness Kakena Craft House ini merupakan salah satu kegiatan yang penting
dalam suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen
yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pemasaran
merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen
terhadap produk dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang telah
ditetapkan.
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Saat ini memang pengguna Instagram di Indonesia cukup tinggi, seperti
berita yang dilansir dari CNN Indonesia, terdapat 22 juta pengguna aktif
Instagram tersebar di seluruh Indonesia. CEO Facebook, Mark Zuckerberg
mengatakan lebih dari 500 juta orang sekarang memakai Instagram setiap bulan
dan 300 jutanya menggunakan Instagram setiap hari. Ia mengatakan, komunitas
Instagram akan bertambah lebih dari dua kali lipat selama 2 tahun terakhir.
(Fajrina, 2016)
Perubahan dalam evaluasi perlu dilakukan Kakena Craft House, Instagram
Kakena Craft House sendiri sudah lama, bersamaan dengan kerjasama dengan
artis maupun toko lainnya itu sendiri.
Menurut Andree bisa dikatakan, brand awareness menjadi salah satu
faktor penting yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk memperkuat merek
produknya dalam memesan produk via online. (Sugiyama & Andree, 2011:24).
Minimnya fasilitas seperti sosial media ini sangat disayangkan bagi beberapa
narasumber yang peneliti wawancara. Menurut mereka, konsumen masa kini telah
menjadikan aktivitas berkumpul dan bercengkrama bersama teman - teman di
sebuah instagram sebagai suatu kebiasaan. Maka dari itu sangat disayangkan
ketika Kakena Craft House yang banyak peminat ini tidak memanfaatkan kondisi
ini sebagai salah satu peluang untuk membuat nyaman konsumen.
Tidak hanya lokasi yang dipikirkan oleh Tim Kakena Craft House dalam
sistem promosi nya? Pernyataan tersebut diutarakan oleh Jinan Ashilla.
“Menurut aku product Kakena Craft House udah bagus banget nih
cuman promosi nya bukan untuk semua kalangan tapi cuman untuk orang
orang yang tau brand tersebut, aku galiat brand Kakena mencari
pembeli/pengikut baru. Jadi intinya informasi dan promosinya kurang
menyeluruh. Aku jarang ngeliat Kakena Craft House aktif jadi mungkin
aku usul untuk lebih aktif lagi di Social Media.” (Wawancara dengan Jinan
Ashilla sebagai customer Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
Melihat dari sisi product Kakena masyarakat sudah mengenal buktinya
Kakena Craft House menggunakan KOL dan ADS pada Instagram yang
membantu promosi, sebelumnya apakah pernah liat KOL mempromosikan
Kakena Craft House.
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Kalo lihat dari Instagram informasi nya cukup menarik dari segi
design, informasi yang disampaikan nya tapi masih ada yang kurang
menurutku kurang aktif untuk interaksi dengan para followersnya karena
aku masih jarang liat konten yang isinya mengajak para audience untuk
lebih mengenai brand Kakena itu sendiri. (Wawancara dengan Jinan
Ashilla sebagai customer Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
Hal serupa dibicarakan oleh Vania Trixie program MPR tersebut di satu
sisi, merupakan upaya untuk merangsang (push) pembelian dan sekaligus dapat
memberikan nilai-nilai (added value) atau kepuasan bagi pelanggan (satisfied
customer) yang telah menggunakan produknya. Di sisi lain melalui kiat PR dalam
menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah yang didasari oleh informasi
dan pesan-pesan yang dapat dipercaya, diharapkan dapat menciptakan kesankesan positif terhadap perusahaan.
Pernah aku beberapa kali liat KOL memakai produk dari Kakena
Craft House! Menurutku kerjasama antara brand dengan KOL sangat
efektif karena aku salah satu orang yang kena racun setelah dipakai oleh
ka Pricia Nasution, setelah aku cari tau dan membeli barang di Kakena
jadinya sekarang tertarik untuk beli terus kalau ada product baru.
(Wawancara dengan Vania Trixie sebagai customer Kakena Craft House
tanggal 24 Agustus 2021)
Apabila disimpulkan, penentuan lokasi perlu dilakukan dengan tepat
karena akan mempengaruhi tingkat penjualan dari produk itu sendiri. Semakin
strategis lokasi usaha maka akan semakin baik pula perkembangan usaha tersebut
dan meningkatkan keinginan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian.
Menurut Vania Trixie customer dari Kakena Craft House, Dalam sebuah
proses membangun sebuah usaha, transaksi penjual merupakan awal dari
perjalanan berkelanjutan bagi pelanggan, dimana komunikasi tidak akan berhenti
setelah melakukan penjualan, kunci utama bagi pemilik bisnis adalah dengan
mempertahankan hubungan dengan pelanggan tersebut. Jika pelanggan menikmati
layanan berkelanjutan setelah penjualan, maka kemungkinan besar mereka akan
kembali.
Kemudian tingkat brand awareness masyarakat terhadap Kakena dalam
manajemen perusahaannya sudah dibentuk Tim Kakena Craft House dalam sistem
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promosi. Menurut Vania Trixie Promosi Kakena Craft House sudah cukup
menarik.
Menurut aku product Kakena Craft House udah bagus banget nih
cuman promosi nya masih kurang banget, mungkin bisa ditambahkan
kolaborasi dengan KOL agar lebih banyak dikenal audience yang luas,
mungkin selain itu lebih banyak promo discount untuk pembelian di
shopee/tokopedia dan mungkin lebih aktif di platform Tik Tok kali yah
karena sekarang banyak banget orang yang kena racun dan jadi tau banyak
local brand karena masih belum banyak orang yang tertarik dengan
product yang dijual oleh Kakena Craft House karena mereka belum kenal,
mungkin kalo promosinya sudah luas dan menyeluruh jadi semakin
banyak juga orang yang mengikuti social media Kakena Craft House.
(Wawancara dengan Vania Trixie sebagai customer Kakena Craft House
tanggal 24 Agustus 2021)
Menurut Salsabila Khairunisa, Kakena Craft House perlu melakukan
introspeksi mengenai cara promosi melalui akun – akun buzzer. Pemilihan akun
buzzer yang tepat juga mempengaruhi proses pesan yang tersampaikan ke
masyarakat. Karena Kakena Craft House perlu melihat user engagement yang
ditimbulkan dari postingan yang diunggah oleh pengikut akun Instagram buzzer,
sehingga akan menjadi lebih efektif apabila pemilihan strategi komunikasi melalui
media promosi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Upaya dilakukan Kakena Craft House untuk meningkatkan minat
masyarakat adalah dengan melalui Instagram. Banyaknya pelaku bisnis yang
menjadikan Instagram sebagai media untuk meningkatkan minat terhadap produk
yang mereka jual. Maka dari itu pelaku bisnis perlu menampilkan visual yang
menarik sehingga bisa meninggalkan kesan pada masyarakat.
Alasan suka/beli product Kakena Craft House? Contoh: suka design nya
atau suka motifnya.
“Karena aku suka banget dengan warna yang engga terlalu warna
warni dan semua warna Kakena itu pastel dan motifnya aku tertarik karena
diadaptasi dari berbagai macam keindahan alam di Indonesia.”
(Wawancara dengan Salsabila Khairunisa sebagai customer Kakena Craft
House tanggal 26 Agustus 2021)
Berdasarkan Pengingatan kembali terhadap suatu merek didasarkan pada
permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas
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produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena
berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk memunculkan
produk tersebut.
Sebagai divisi social media Kakena Craft House, Gladys Stefani
menyatakan bahwa respon yang diberikan oleh Kakena Craft House kepada
konsumen perlu diperhatikan dengan baik agar konsumen juga merasa diberikan
perlakuan yang baik. Sebagai pengelola akun instagram Kakena Craft House juga
menyatakan bahwa sampai saat ini interaksi yang terjadi mayoritas masih terjadi
melalui direct message Kakena Craft House di bandingkan dengan yang terjadi di
kolom komentar.
Ada saran untuk Tim Kakena Craft House dalam sistem promosi nya?
menurut Salsabila Khairunisa.
Saran dari aku mungkin lebih dikembangin di promosi KOL dan ADS
nya karena aku belum pernah liat ada konten yang seperti itu karena
menurutku dari aktivitas sana bisa menyebarkan brand awareness ke calon
konsumen lainnya karena jaman sekarang dari pada banyak promosi di akun
sendiri, orang akan lebih keracunan apabila product nya dipakai oleh orang
yang kita gemari. ” (Wawancara dengan Salsabila Khairunisa sebagai
customer Kakena Craft House tanggal 26 Agustus 2021).
C. Meningkatkan Brand Awareness
Pada tahap ini pesan telah berhasil mendorong khalayak untuk melakukan
tindakan tertentu, yang pada akhirnya dan efek yang diharapkan dari setiap
kegiatan komunikasi sebuah perusahaan adalah tindakan atau keputusan untuk
membeli. Dengan menciptakan brand awareness, pemasar berharap bahwa
kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut akan dimunculkan kembali
dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam
pengambilan keputusan. Bisa dikatakan, brand awareness menjadi salah satu
faktor penting yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk memperkuat merek
produknya. Dalam Penelitian ini, publik sudah memilih untuk menjadi konsumen
Kakena Craft House datang pada saat bazzar atau memesan produk via online.
(Sugiyama & Andree, 2011)
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Kakena Craft House menentukan lokasi penjualan mereka untuk berada di
daerah kota besar Jakarta, Bandung dan luar negeri, karena mengingat sasaran
utama yang dituju adalah travelling.
Menurut owner dari Kakena Craft House, lokasi kota besar Jakarta yang
berada di pusat ibu kota sudah cukup strategis karena berada di pusat perbelanjaan
dan travelling. Namun untuk produk sendiri apa yang membedakan produk yang
dijual “Kakena Craft House” dengan pesaingnya? (strength).
Yang membedakan pertama adalah dari segi motif punya arti dan
cerita masing masing. Kakena juga punya packaging yang mungkin bisa
dibilang beda daripada yang lain menggunakan paperbag dan customer
punya free sticker, free postcard yang biasanya disesuaikan dengan
product yang customer beli misal beli product yang motifnya langit maka
mendapatkan free sticker dan postcard dengan tema langit. (Wawancara
dengan Gladys Stefani sebagai divisi sosial media Kakena Craft House
tanggal 23 Agustus 2021)
Masalah promosi atau media mana yang mungkin mempengaruhi kualitas
promosi atau sebagai ancaman (threads) Menurut Nicole Christie. Kakena Craft
House menggunakan media apa saja untuk promosi? Dan paling efektif media
apa? (strength)

Untuk sarana promosi Kakena Craft House menggunakan Tik Tok
dan Instagram, tapi untuk lebih utama media promosinya ada di Instagram
(Wawancara dengan Gladys Stefani sebagai divisi Social Media Kakena
Craft House tanggal 23 Agustus 2021).
Atmosfer sebuah lingkungan dapat mempengaruhi keadaan emosional
positif pembeli dan keadaan tersebut dapat menyebabkan pembelian terjadi.
Menurut Kotler dalam jurnal Pengaruh Atmosfer Usaha Terhadap Emosi dan
Keputusan Pembelian Ulang karya Vania Pramatatya, Mukhamad Najib, dan
Dodik Ridho Nurrochmat (2015:128) , menyatakan bahwa mekanisme atmosfer
toko mempengaruhi keputusan pembelian didasarkan dari rantai sebab akibat,
yaitu:
Objek pembelian berada di ruang yang ditandai dengan kualitas sensorik
tertentu.
Pembeli mempersepsikan kualitas sensorik ruang
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Kualitas yang dirasakan dari atmosfer dapat mempengaruhi informasi dan
keadaan afektif pembeli
Perubahan informasi dan keadaan afektif pembeli dapat meningkatkan
kemungkinan pembelian.
Maka dari itu penting bagi sebuah pemilik usaha untuk memperhatikan
content yang akan di upload dalam social media karena memiliki pengaruh pada
bentuk pembelian dan kepuasan konsumen.
Customer ditanyakan terkait informasi brand Kakena Craft Housetau dari
mana ? Pernyataan tersebut dijawab Vania Trixie.
“Awalnya aku tau karena dia bekerjasama sama Pricia Nasution,
produk kolaborasinya menurutku bagus nah setelah itu aku cari tau
Instagram, setelah buka wah ternyata informasi yang diberikan di
kontennya sangat menarik, dari segi design bahasa dan product nya yang
aku suka banget semakin mendukung langsung ada keinginan untuk
follow Instagram Kakena Craft House.”(Wawancara dengan Vania Trixie
sebagai customer Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021)
Melihat dari pernyataan Jinan Ashilla upaya dilakukan Kakena Craft
House untuk meningkatkan minat masyarakat adalah dengan melalui Instagram.
Banyaknya pelaku bisnis yang menjadikan Instagram sebagai media untuk
meningkatkan minat terhadap produk yang mereka jual. Maka dari itu pelaku
bisnis perlu menampilkan visual yang menarik sehingga bisa meninggalkan kesan
pada masyarakat. Pernyataan tersebut product yang dijual Kakena Craft House
bisa digunakan dengan baik.
“Iyaa karena product Kakena selain bisa digunakan jadi berbagai
macam gaya atau bisa dibilang multifungsi tapi model dan motifnya juga
timeless (tidak habis dengan zaman) Iyaa karena product Kakena selain
bisa digunakan jadi berbagai macam gaya atau bisa dibilang multifungsi
tapi model dan motifnya juga timeless (tidak habis dengan zaman)”.
(Wawancara dengan Jinan Ashilla sebagai customer Kakena Craft House
tanggal 24 Agustus 2021).
Kemudian pernyataan lagi kamu pernah liat salah satu cara promosi
Kakena Craft House selain di Instagram? Seperti di Radio atau pamflet yang
tersebar.
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“belum pernah” (Wawancara dengan Jinan Ashilla sebagai customer
Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021).
Kakena Craft House menggunakan KOL dan ADS pada Instagram yang
membantu promosi, sebelumnya apakah pernah liat KOL mempromosikan
Kakena Craft House? Apakah itu membuat kamu tertarik membeli?
“belom pernah ngeliat Kakena Craft House promosi dengan cara
endorse KOL” (Wawancara dengan Vania Trixie sebagai customer
Kakena Craft House tanggal 24 Agustus 2021).
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam KOL dan ADS pada
Instagram, jika informasi yang didapat cukup baik dan menarik minat dari
konsumen, maka konsumen akan memberikan feedback terhadap produk yang
dibelinya dari perusahaan dengan cara berbagi kepada orang-orang di sekitarnya
mengenai pengalamannya terhadap sebuah produk, disinilah akan tercipta word of
mouth, serta perbincangan mengenai informasi tersebut baik di sosial media
maupun secara langsung. Dalam kasus ini, publik dapat memberikan komentar
positif di kolom komentar pada Instagram atau mengunggah foto produk ke dalam
akun Instagram pribadinya. Publik bahkan dapat merekomendasikan Kakena Craft
House ke orang lain. (Sugiyama & Andree, 2011)
Setiap orang memiliki tujuan dan cara yang berbeda saat menyukai
produk. Ada yang membeli model busana untuk menikmati bentuk brand, ada
pula yang membeli model busana untuk sekedar mengikuti tren. Saat ini model
busana bisa dijadikan sebagai gaya hidup, ditambah lagi beragamnya model
busana yang tersedia sehingga bagi mereka yang bukan seorang pecinta model
busana tetap dapat menyukai produk dengan motif lainnya.
Dengan dijadikannya kegiatan menyukai produk model busana ini sebagai
gaya hidup yang sedang tren, masyarakat saat ini seringkali memotret model
busana mereka dan diunggahnya di sosial media. Hal ini ternyata dilihat Kakena
Craft House sebagai peluang sebagai media promosi menggunakan media word of
mouth (wom).
Menurut jurnal The Effect Of Social Media To The Brand Awareness of A
Product of A Company karya Hansel Bagus Tritama dan Riswan Efendi Tarigan,
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bahwa pemasaran melalui media sosial dapat berdampak pada kesadaran merek
produk sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Tritama dan Tarigan, bahwa media sosial dapat menarik lebih
banyak pelanggan karena pengguna media sosial tertarik dengan iklan yang
ditampilkan (Tritama & Tarigan, 2016). Selain menggunakan iklan untuk
mendapatkan perhatian dari masyarakat, diperlukan interaksi yang baik yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen. Dengan adanya hal ini akan
meninggalkan sebuah kesan pada konsumen mengenai pelayanan yang diterima
oleh konsumennya.
Strategi yang dilakukan Kakena Craft House ini berupaya untuk
mengapresiasi konsumennya dengan memberikan respon yang baik. Hal ini akan
meninggalkan kesan bahwa Kakena Craft House memiliki kedekatan terhadap
pelanggannya, karena Kakena Craft House berusaha untuk selalu menjaga
interaksi dengan konsumen dan menghargai unggahan milik konsumennya.
Dalam sebuah proses membangun sebuah usaha, transaksi penjual
merupakan awal dari perjalanan berkelanjutan bagi pelanggan, dimana
komunikasi tidak akan berhenti setelah melakukan penjualan, kunci utama bagi
pemilik bisnis adalah dengan mempertahankan hubungan dengan pelanggan
tersebut. Jika pelanggan menikmati layanan berkelanjutan setelah penjualan, maka
kemungkinan besar mereka akan kembali (Ferry, 2019)
Keseluruhan strategi marketing public relations Kakena Craft House
dalam membangun brand awareness konsumen Kakena craft house ini
merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan dalam
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang pada akhirnya akan
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pemasaran merupakan usaha untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen terhadap produk dan jasa
dengan

tujuan

untuk

memperoleh

keuntungan

yang

telah

ditetapkan.

