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Waktu Pelaksanaan: 30 Juni 2018 / 14:23 WIB
Tempat: No.27 Coffee Gading Serpong
Narasumber: Matheus Supit – Owner
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Pertama Ko, bagaimana sih latar belakang, sejarah, dan konsep No.27
Coffee Gading Serpong?
Kalau berdirinya, adik saya Katherina Supit mendirikan No.27 yang di
Jogja kira-kira 4 tahun yang lalu, tahun 2014. Masuk ke Gading
Serpong sendiri baru sekitar hampir satu setengah tahun dari 6 Januari
2017. Kemudian kalau konsep dari awalnya itu dari yang di Jogja juga,
No.27 ini maunya sebagai specialty coffee shop, tempat customer bisa
kumpul, some place cozy, local coffee shop yang ramah dengan
customer juga, ya next-door coffee shop lah.
Boleh tolong dijelasin Ko, specialty coffee shop itu apa sih? Yang
menonjol dari coffee shop biasa itu apa?
Specialty coffee shop itu heavy on the manual brew, the way we produce
and the way we brew itu juga very specific. Kita sebagai barista, kita
peduli dengan tipe kopi yang disajikan itu apa, origin dari mana,
tastenya seperti apa, aromanya seperti apa, dan customer experiencenya
ketika menyicipi kopi tuh seperti apa.
Tapi setelah dilihat market di sini, sebagian belum siap dan ngga selalu
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mencari kopi jadi kita juga jual produk-produk yang lebih komersil.
Terus Ko, untuk kopi & house blend di No.27 sendiri itu apa bedanya
dengan coffee shop lain?
Iya untuk house blend di sini berbeda dengan yang lain, even berbeda
dengan yang di Jogja karena tastebud orang Serpong, Tangerang di sini
itu berbeda dengan orang-orang misalnya di Jogja ataupun yang dari
Jakarta sekalipun. Kita pakai house blend dari Curious People roastery
dan kita did research cukup lama, berbulan-bulan. Jadi untuk
mendapatkan satu blend atau satu custom blend itu emang perlu waktu
untuk menyesuaikan dengan lidah oranng sini. Dan kami sebagai owner,
kami sebagai pecinta kopi juga harus suka dan cinta dengan produk kita
sendiri juga. Tidak ada gunanya kalau rasa ini menjual dan cocok
dengan lidah orang sini tapi kita sendiri pun tidak suka dengan produk
kita sendiri. Jadi memang prosesnya itu dari pencarian supplier,
pemilihan beans emang agak lama dan akhirnya memang kita settle
dengan satu custom blend ini yang ada sampai saat ini juga.
Oke.. lalu Ko, di sini itu sasaran konsumennya siapa aja? Segmentasi
konsumennya bagaimana?
Kalo dari, menurut pengalaman ya, jadi karena kita sudah mulai tahu
tipe orang yang seperti apa yang datang ke sini. Kalau saya bisa bilang
yang di Jogja lebih banyak anak-anak muda soalnya Jogja itu kota
pelajar. Kalau di sini agak berbeda, lebih banyak keluarga juga, dan
arena memang tempat kami di sini non-smoking jadi memang ada yang
bawa anak kecil, bapak-bapak yang tidak merokok, orang-orang yang
mau belajar, mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi emang sebenernya
lebih segmented di sini.
Nah sekarang, alasan Ko Matt menyusun CRM itu apa sih dan apa
pandangan Ko Matt terhadap CRM?
Hmm..CRM itu penting buat orang kembali lagi, supaya loyal sama
kita. Dalam F&B, pelanggan loyal itu adalah sesuatu yang fundamental,
yang basic gitu. Semakin banyak pelanggan loyal maka rata-rata
customer per hari pasti akan semakin tinggi. Customer loyal itu
mungkin datengnya seminggu sekali atau dua minggu sekali, tapi
selama mereka kembali, kita akan anggap itu sebagai existing customer,
pelanggan yang loyal terhadap kita. Untuk itu juga, di 27 ini, barista
atau staff di sini harus bisa berinteraksi dengan baik, dengan customer
karena yang essentially di F&B ini adalah servis. Selain minuman dan
tempat yang cocok, customer mencari pelayanan yang ramah, seperti
itu.
Terus kenapa Ko Matt menggunakan strategi loyalty card ?
Loyalty card itu kita memang untuk customer retention, itu adalah
existing customer yang udah dating ke suatu tempat katakanlah ke
tempat kami di sini No.27 Coffee, itu akan kembali lagi. Dengan dia
akan kembali lagi, dia akan mendapatkan suatu perasaan yang hmm ada
added valuenya ke kita. Daripada dia ke tempat lain, di sini dia akan
mendapatkan misalnya diskon atau sesuatu yang free. Jadi, nilai-nilai
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tambah ini memang salah satu cara kita mendekatkan diri ke existing
customer kita.
Terus, gimana sih cara kerja dan sistematis dari loyalty card?
Jadi loyalty card itu memberikan keuntungan ke customer apabila
mereka telah membeli poduk kita, lebih tepatnya minuman apa saja,
sebanyak tiga kali hmm tiga produk. Nah nanti kalau udah dapet
kekumpul 3 stamp, minuman selanjutnya bisa gratis, for free.
Gimana caranya No.27 sendiri ngenalin loyalty card itu ke customer ke
orang-orang?
Iya, jadi ada 2 kita ada offline & online. Kalau offline itu kita ada walk
in berarti kita taruh media untuk memberi info ke customer bisa
langsung lewat mulut, bisa juga lewat banner atau poster yang ada yang
kita pasang di lokasi. Bisa juga dengan kita menyebar brosur, menyebar
brosur ini bisa ke tempat-tempat keramaian yang kita sinyalir itu adalah
bisa menjadi tempat-tempat yang mungkin akan jadi pasar kita juga.
Kalau media online itu contohnya Instagram dan kami lihat cukup
positif reaksinya dari Instagram. Bedanya dari online dan offline itu, ada
segmentasi tertentu dari pasarnya, pemakai Instagram itu aktif rata-rata
dari umur 19-35 tahun itu paling banyak tapi media lain seperti brosur
dan lainnya itu lebih diapresiasi oleh masyarakat atau customercustomer yang lebih tua.
Terus ko, apakah penggunaan loyalty card ini efektif?
Hmm.. loyalty card ini kan kembali ini adalah customer retention. Jadi
kalau untuk awal-awal, kita lihat loyalty card ini tidak begitu efektif.
Kenapa? Karena orang maunya sesuatu yang langsung jadi misalnya
seperti beli 2 gratis 1, bundling misalnya, minimal pembelian 100ribu
baru ada diskonnya misalnya 20%, tapi bersifat sesuatu yang langsung.
Kalau loyalty card ini kan fungsinnya itu didapatkan setelah mencapai
jumlah tertentu pembeliannya. Jumlahnya ini bukan nominal tapi dari
kuantiti produknya. Setelah orang sudah terbiasa dateng ke sini dan
kenal dengan produk kita, loyalty card ini efektif sih, setiap kita print
ratusan kartu selalu lumayan cepet habis dan harus stock, print lagi.
Selain loyalty card, apakah ada strategi CRM lain yang No.27 gunakan?
Untuk mendekatkan diri ke customer, baru-baru ini 27 masuk ke
aplikasi GO-JEK, GO-FOOD. Itu juga tentunya memudahkan customer
untuk reach out dan beli produk kita tanpe perlu ke lokasi, jadi
customer bisa beli online dan bayar online melewati go-pay. Untuk
online juga seperti Instagram, idenya supaya setiap saat customer bisa
lihat aktivitas kita tanpa perlu dateng ke lokasi. Lalu sekarang ada food
directory, dengan ada situs dan aplikasi Zomato dan Pergikuliner,
melalui ulasan atau review itu orang bisa lihat apakah 27 itu oke atau
produknya oke dari orang yang pernah datang langsung ke sini.
Oke ko. Terus, citra apa sih yang ingin diperoleh oleh 27?
Pastinya kalau lebih ke visi dan misi itu 27 memang akan.. mau sebagai
coffee shop yang prominent bukan hanya di Jogja dan Gading Serpong,
tapi juga di Indonesia kedepannya. Dalam waktu dekat ini dalam
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beberapa tahun ke depan ini, kami memang mau masuk ke Jakarta dan
membesarkan yang sudah ada. Yang Jogja sudah kita besarkan juga
sudah direnovasi, yang di Gading Serpong sebentar lagi juga akan
renovasi dibesarkan juga. Jadi itu adalah step-step yang kita ambil untuk
menjadikan 27 ini sebuah brand yang lumayan besar di kota-kota besar
di Indonesia.
Nah, pertanyaan terakhit, gimana sih cara 27 bersaing dengan coffee
shop lain?
Hhmm.. persaingan ini tentunya.. coffee shop itu sebetulnya dinilai
kalau saya lihat itu berdasarkan tiga. Satu adalah produk yang
mencangkup kualitas dan harganya berapa, apakah value for moneynya
ada. Kemudian, lokasi. Lokasi ini apakah tempatnya cukup nyaman,
gampang diakses, apakah tempat ini juga secara interior bagus, apakah
nyaman. Dan yang ketiga adalah servisnya, servis itu adalah lebih ke
personal experience dari coffee shop ini. Kalau kita bisa 3 tempat ini
seharusnya kita bisa oke.
Oke, iya. Makasih Ko Matt.
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Jadi Ko, aku mau tanya mengenai penggunaan aplikasi MOKA yang
dipakai untuk sistem kasir itu. Kenapa koko memilih untuk pakai
aplikasi tersebut?
Karena yang di Jogja juga sudah lebih dulu beroperasi dan sudah lebih
dulu menggunakan MOKA, jadi kita di sini juga pakai aplikasi itu. Tapi
memang menggunakan aplikasi MOKA itu memberikan kemudahan.
Kita cuma provie iPad dan tinggal download aplikasinya. Kemudian,
point plusnya lagi adalah kita bisa customize dan memonitor semuanya
dari jarak jauh. Jarak jauh maksudnya adalah cukup log-in account di
device lain, kita bisa masukin daftar menu, mengatur cara pembayaran
redemption loyalty card, melihat produk yang kejual apa saja dan
seberapa banyak, siapa yang beli, ya basically easy to control.
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Nah kan bisa liat siapa yang beli ya ko, bisa tolong jelasin lebih detail
ga ko fitur di MOKA yang menunjukkan data itu seperti apa?
Hmm jadi setelah kita log-in, ada pilihannya di bagian customer, di situ
langsung muncul list siapa aja yang pernah beli produk kita, seberapa
besar mereka pernah spend money di sini bulan ini, terus ini juga bisa
diliat ada per tahun dan per lifetime.
Di MOKA juga bisa simpen data customer ga ko? Apakah No.27 selalu
simpen data customer?
Bisa dong. Setiap ada customer yang beli produk kita, barista di sini
selalu dibiasakan dan memang harus untuk bertanya nama customer,
tujuannya supaya kita tau siapa mereka dan jadi ingat kalau mereka
nanti datang lagi ke sini. Barista di sini juga dihimbau untuk meminta
data contact customer, nomor telepon atau e-mail. Melalui contact
tersebut, struk belanja juga bisa dikirim via SMS atau e-mail, dari situ
customer juga bisa langsung kasih kita feedback. Tapi tidak semua
customer bersedia diminta datanya, ada di situasi dan kondisi tertentu
beberapa customer mungkin enggan kali ya buat dimintain data
personal.
Balik lagi ke yang daftar customer ko, karena kita bahas CRM, apa sih
manfaat dari informasi tentang customer yang diperoleh untuk No.27
Coffee?
Dari data-data tersebut, kita jadi tau siapa customer yang sudah spend
money dengan jumlah tertentu di sini, apakah dia customer tetap atau
baru. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tentunya kita sebagai owner
tau siapa saja yang sudah termasuk dalam existing customer, kita jadi
hafal dan sudah paham produk apa yang biasanya dibeli oleh mereka,
mereka suka apa. Sebaliknya, untuk customer baru, kita jadi belajar dan
berusaha mengenal mereka, bisa melalui meningkatkan interaksi, kita
ajak ngobrol, misalnya tanya bagaimana kopinya atau bisa bahas topik
lain juga yang di luar kopi.
Bisa tolong jelasin ga ko contoh pelayanan seperti apa yang khusus
dilakukan untuk customer tertentu?
Contohnya ya ada customer yang selalu datang sekeluarga dan selalu
pesan 4 Affogato, jadi saat mereka datang, kita sudah kira-kira tau apa
yang mereka akan pesan dan tinggal memastikannya. Yang biasa ya
tante? Affogato tante? Hmm ada lagi customer yang punya resepnya
sendiri kalau minum kopi misalnya seharusnya one shot espresso jadi
double shot, atau pakai gula. Beberapa customer juga selalu datang di
jam yang sama dan order untuk take away. Masih banyak lagi sih ya
personalized stuff yang lain.
Iya ko, oke ko, udah sih ko. Makasih ya Ko.
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Pertama, tujuan dari penggunaan loyalty card itu apa sih Ko?
Sekarang kan coffee shop ada banyak banget, jadi perlu strategi, strategi
tuh penting dalam menjalankan bisnis sekarang ini. Namanya juga
loyalty jadi supaya pelanggan tetap loyal sama kita. Dengan loyalty
card, 27 ingin membangun interaksi dengan pelanggan dan memberikan
experience sekaligus ngasih keuntungan ke customer. Jadi orang ke 27
bukan cuma untuk ngopi doang tapi ada experience yang didapet. Salah
satu caranya dengan loyalty card itu jadi cara 27 untuk nge-keep dan
membina relasi dengan existing customer biar terus engage sama kita.
Loyalty card ga cuma untuk generate sales doang.
Terus gimana cara 27 ngenalin loyalty card ke customer?
Caranya dengan mulut ke mulut dan media sosial seperti Instagram.
Customer yang dateng walk in kita tawarin dan ingetin kalau ada loyalty
card. Makanya barista di sini harus aktif, ga pasif. Kita juga ngajak
customer buat ikut terlibat lah dengan adanya program itu, dalam apa
yang kita lakukan. Biasanya customer seneng kayak gitu, jadi ga cuma
satu sisi dari kita doang tapi customer pun jugs ada andil lah dalam
memajukan bisnis kita. Sekarang sih yang gua tau sih kayak gitu ya,
customer tuh senenglah diajak interaksi dengan bisnisnya, jadi semakin
dia terlibat dan semakin bisa berinteraksi, biasanya ada engage market
yang membuat dia jadi loyal sih.
Oke hmm lalu, sejak kapan loyalty card ini dipakai di No.27 dan apakah
efektif?
Sebenernya dari 27 Jogja pun sudah ada dan waktu Gading Serpong pun
buka juga dilanjutkan. Dari awal udah jalan. Terus apa lagi tadi?
Apakah loyalty card itu efektif?
Ngga lah, semuannya butuh proses, gimana cara kita ngenalinnya dan
gimana cara narik customernya. Lama-kelamaan kita ada nuai lah
hasilnya dari loyalty card. Dari loyalty card itu bisa menaikkan kira-kira
20% lah dari sales dan dari income. Dan dari situ kita bisa dapet retain
customer, loyal customer. Terus untungnya, dari penggunaan loyalty
card juga masih banyak yang beli kopi dan nonkopi, sekitar 70-80% lah
kopi masih bisa diterima sama masyarakat.
Lalu apakah makin ke sini jumlah loyalty cardnya semakin banyak?
Hmm jumlahnya iya makin banyak sih soalnya kita mau nge-grab
semua market ya, semua orang karena kita juga mau semua orang tuh
merasakan ya 27 kayak gimana, ngerasain experiencenya, servisnya,
kopinya, semuanya.
Terus selain loyalty card, strategi CRM apa lagi yang No.27 gunakan?
Kalau dari sisi offlinenya, dari SOP kita ada banyak interaksi sapa,
orang dateng kita welcome, kita kasih keramah-tamahan kita. Dengan
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itu semua pendekatannya jadi lebih apa ya.. lebih dalem dibanding cuma
pesen, duduk, udah. Di 27, itu servis yang bisa dirasakan lebihlah dari
coffee shop lain.
Untuk online pun kita berusaha untuk ada engagement dengan followers
di Instagram, misalnya kita bikin polling lebih suka yang apa, lebih
prefer yang mana. Kan zaman sekarang ada yang ‘ask me a question’ itu
tuh jadi orang bisa nanya apa aja.
Kalau yang 27 ada di Zomato dan Pergikuliner itu gimana ko?
Iya itu termasuk strategi juga untuk mempermudah customer tahu kalau
kita ada loh, gimana sih coffee shop kita dan tanggapan orang-orang. Ya
sekarang ngga bisa pungkiri lah mau nyari apa yang enak pasti buka
Zomato, searching apa yang enak gitu kan.
Menurut Ko Irvin, pelanggan loyal itu seperti apa?
Hmm kita tau dia loyal dari seberapa sering dan seberapa dia bisa cerita
ke kita. Contohnya dia lebih sering ke tempat kita, suka tempat kita, dan
mungkin setelah dia cobain tempat lain, dia cerita ke kita dan lebih
cocok ke kita.
Citra apa yang ingin dicapai No.27?
Hmm sebagai specialty coffee yang kopinya enak, memang ngerti kopi,
ngerti cara mengolah kopi.
Jadi, gimana cara No.27 bersaing?
Kita nunjukin diri sendiri yang memberikan unsur lokal dan juga
ngedepanin servisnya. Di mana orang yang dateng ke kita diwelcome
banget, dan orang-orang di sini mau kerja atau mau ngapain tuh bisa.
Orang ke sini bisa saling bertukar pikiran, nambah pengetahuan.
Mungkin orang yang awam kopi jadi mungkin tertarik pada kopi, ngerti
kopi, dapet knowledge dan kenyamanan.
Oke, selesai. Makasih ya, Ko Irvin.
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Jadi Leo, seberapa sering ke No.27 Coffee Gading Serpong?
Seminggu bisa 2 kali sih.
Apakah lo familiar dengan loyalty card No.27 Coffee Gading Serpong?
Iya familiar.
Dari mana aja lo tau dan dapet info mengenai loyalty card?
Dari barista di sini sih, sama di Instagram pernah liat juga kayaknya.
Apakah lo memfollow media sosialnya No.27 Coffee Gading Serpong?
Iya.
Udah berapa banyak loyalty card yang lo gunain Le?
Udah 20 lebih kali ya, udah lupa, udah banyak banget.
Apakah lo merasakan kepuasan atau dapaet keuntungan dengan adanya
loyalty card?
Banget, apalagi kalau udah tanggal tua terus masih ada jatah free dari
loyalty card. Lumayan kan bisa dapet gratis minuman.
Balik lagi ke yang tadi, medsos, menurut lo gimana konten dari media
sosialnya No.27 Coffee Gading Serpong?
Sangat informatif sih kalau gua bilang, display dan kontennya juga udah
cukup bagus sih. Apalagi kemaren baru ada yang sharing-sharing gitu.
Oh.. sharing workshop?
Iya, workshop, udah mulai narik sih.
Oke, puas ngga Le dengan fasilitas, pelayanan, dan produk No.27?
Puas sih sejauh ini, produk juga puas menurut gua kayak kopsus dan
Galyconya itu cukup unik dan enak, hmm fasilitas udah oke sih
nyaman.
Menurut lo, apa kelebihan No.27 dengan coffee shop lain?
Yang jelas ini sih, karena baristanya mau berinteraksi dengan
pelanggan. Terus di sini bisa lebih ngobrol hal-hal lain di luar kopi lah.
Biasanya kan di tempat lain baristanya cuma mau ngobrol tentang kopi,
kalau di sini semuanya bisa dibahas dan itu kuncinya sih coffee shop
bisa rame.
Terus leo di sini lebih sering beli produk kopi atau nonkopi?
Kopi, di sini.
Oke Le, thanks yah.
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Jadi Gah, apakah lo familiar dengan sistem kasir MOKA yang dipakai
di No.27 Coffee Gading Serpong?
Familiar sih, tapi cuma gitu doing, maksudnya tau karena ngeliat kalo
lagi di 27 aja pas mau beli atau bayar gitu.
Coba jelasin gimana lo bisa tau? Apa yang lo liat biasanya?
Hm ya pas awal banget udah lama waktu pertama-tama ke sini kan
dimintain nomor telpon sama e-mail katanya buat database gitu. Sama
paling ya liat kalo lagi bayar aja sih, kadang kalau mau cepet gw minta
struknya lewat SMS aja.
Nah itu isi SMS nya kayak gimana?
Ya cuma bilang thank you sama jumlah nominalnya berapa kayak struk
biasa aja. Terakhirnya ada linknya sih, kalo dibuka bisa kasih masukan
gitu ada muka senyum sama sedih.
Terus pernah ga lo ngasih feedback lewat fitur itu?
Pernah
Gimana pendapat lo dengan fitur MOKA tersebut dan pendapat lo
tentang dimintain data buat database?
Ya gapapa sih, penting juga 27 punya kontak gw jadi kayak yang tadi
gw bilang kalau pas mau cepet ngga mau ribet yaudah struknya dikirim
aja. Bagus juga jadinya bisa sekalian kasih feedback secara online gitu.
Dan hemat kertas juga gausah ngeprint struk lagi.
Risih ga dimintain data personal gitu?
Hmm ngga sih, soalnya yaudah personal cuma nomor HP sama e-mail.
Dan 27 bukan yang kayak bakal nge-spam kirim yang macem-macem.
Tapi ya emang ada yang rishi mungkin orang lain kalo dimintain kontak
personal, mungkin mereka mikirnya takut dihubungin terus dikirimin
hal yang macem-macem. Kayak ngga mau diganggu gitu kan biasanya.
Iya, mungkin sih. Sekarang gw mau nanya tentang ada ga kebiasaan
khusus atau misalnya lo selalu pesen menu yang sama di sini? Dan
apakah lo ada permintaan spesifik?
Gw ke sini seringnya pesen cappuccino tapi double ristretto soalnya
kalo one shot kurang, kalo double shot kebanyakan.
Menurut lo karena lo udah sering ke sini, barista di sini udah hafal ngga
biasanya lo pesen apa?
Udah sih, jadi biasa gw dateng masuk langsung duduk aja terus tinggal
bilang yang kayak biasanya terus langsung dibuatin.
Oke. Jadi, apakah lo merasa puas dengan pelayanan di No.27 Coffee
Gading Serpong?
Cukup puas sih. Seru di sini baristanya dan PW aja tempatnya.

Strategi Customer Relationship..., Maurin Tirtana, FIKOM UMN, 2018

EXPERIENCE
 Liaison Officer KAMI Universitas Multimedia
Nusantara Reunion 2015
 Mentor in Mentoring Program Universitas Multimedia
Nusantara 2015
 Surveyor Coordinator in Mentoring Program
Universitas Multimedia Nusantara 2016
 Person in Charge in UMN New Student Orientation
Program 2016
 Scoring Division in UMN Sport Championship 2017
 Part-time Barista at Turning Point Coffee Gading
Serpong ( January 2017 – May 2017)
 Part-time Barista at No.27 Coffee Gading Serpong
(May 2017 – December 2017)
 Digital Media Strategist at Dorado Digital Media
Activation (January 2018 – March 2018)
 Brand Strategist at Dreambox Branding Consultant
(April 2018 – June 2018)

MAURIN
TIRTANA
PUBLIC RELATIONS

I am 22 years old, born in Jakarta,
28 November 1995.
I am an ethusiastic, responsible,
and honest person. I have good
listening and communication
skills, since I have work
experience in customer service. I
am able to work well both in a
team environment as well as an
individual. I am always excited to
try and learn new things. I like to
meet new people and interact with
them. Also I’m a committed and
meticulous person.

ACHIEVEMENTS






3rd winner of Volleyball Competition at Tarakanita Gading
Serpong 2011
1st winner of Modern Dance Competition Santa Theresia
Highschool Festival Jakarta 2013
1st winner of Modern Dance Competition at CC Cup
Kanisius Highschool Jakarta 2013
1st winner of Modern Dance Competition at GonzFest
Gonzaga Highschool Jakarta 2013
1st winner of Volleyball Competition at Ulympic Festival
Universitas Multimedia Nusantara 2016

EDUCATION
2000 – July 2014

August 2014 – present

SANTA URSULA BSD

UNIVERSITAS

CONTACT
Nusa Loka Sektor 14.5
Blok T9 no.1
Bumi Serpong Damai
Tangerang Selatan
087886457856
maurintirtana@gmail.com

MULTIMEDIA
NUSANTARA
Major : Public Relations

Strategi Customer Relationship..., Maurin Tirtana, FIKOM UMN, 2018

