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Key informan: Bambang Eko Putro
Jabatan

: Pembuat kebijakan sekaligus pelaksana
kebijakan King Mango Thai pada media sosial aplikasi berbagi
foto (Instagram)

Hari / tanggal : Senin, 21 Mei 2018
Waktu

: 19:15

Lokasi

: Neo Soho Mall

1. Bagaimana sejarah King Mango Thai di mulai?
Ambil konsep nya dari Thailand, orang kan gak paham kan. Terus pas masuk ke
Indonesia apa sih ee.. yang enak buat didenger dan diinget tapi ngga terlalu susah
untuk diingetnya, yaa.. kita mau dateng sebagai sesuatu yang luar biasa lah ya, nah
luar biasanya itu kan parameternya kan luas, nah disini paling kan raja ya.. jadi kita
pake konsepnya raja, king, jadi ga ada yang di atas raja, jadi yang paling atas ya
kita.. akhirnya kita jadi pinoneer dan akhirnya banyak yang ambil contekan konsep
dari kita.. mereka ada kan, karena kita juga. Kalo kita ngga hadir mereka juga gak
terpikir gimana sih makan manggga pake whip cream.. Kayak apa sih… dan kita
ambil franchise dari Thailand. Kita gak mau ikut grup nya, ambil franchise dan
ambil merk sendiri, abis itu kita lepas dari mereka.. Mungkin kompetitor udah ganti
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produk, ya kita mangga, tetep, tapi topping-nya biar gak bosen, ganti-ganti.. jus ya
tetep mangga murni, kalo lagi gak musim mangga gimana? Awalnya gimana itu,
janji awal kita gimana.. dari stasiun TV dll banyak sekali, tapi nah kita konsisten ya
pasti kita akan adain mangga dan King mango hadir di Indonesia sekitar tahun 2016
dan baru membuka gerai pertama 10 Juni 2017 di Neo Soho Mall, butuh waktu
yang cukup lama untuk persiapan tempat dll, akhirnya Juni adalah bulan yang dirasa
tepat untuk membuka gerai pertama di mana moment saat itu menjelang libur
lebaran..

2. Apa itu King Mango Thai? Perusahaan seperti apa?
King Mango Thai sebenarnya sebenernya merk dagang, dimana merk tersebut
dipegang oleh perusahaan baru juga yang bergerak di bidang food and beverage
dimana lebih terfokus untuk sementara ini pada minuman dengan buah asli.
Jadi kita lebih ke perusahaan tertutup, tapi kita udah open frenchise, kita udah open,
ee.. kebetulan Surabaya udah, Bandung udah, bulan ini Makassar, Makassar buka..
kalo di AEON BSD itu master, grup. Yang diluar kita itu.. Karawaci, ee..
Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, Pascal 23, Mall Ratu Indah Makassar, sama satu
lagi Medrem, Grand Metropolitan nanti buka di Bekasi, itu franchise.. selebihnya
semua punya master. Yang punya master berarti 8 ini nanti tambah Grand Indonesia
jadi 9. Yang dimaksud master adalah yang masukin dari Thailand. Jadi kita grup
sendiri, yang masuk, kita kan buka sendiri, nah.. ada yang mau tertarik franchise,
nah itu yang dilepas franchise ya Karawaci, Makassar, Surabaya, sama Bandung,
selebihnya masih sama grup.
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3. Awalnya gimana King Mango Thai bisa terkenal dan viral?
Pada prinsipnya kita tidak berbeda jauh dengan strategi merk-merk lain ketika
membuka usaha, hanya saja mungkin ditunjang faktor unik dan pioneer dengan
jenis minuman yang belom pernah ada di Indonesia, yang membuat merk kita ini
menjadi viral. Kita ngga ada strategi khusus sih untuk menjadi viral.. Cuma kita
memang yakin bakalan booming karena belum ada, balik lagi no. 1 adalah konsep
lah.. kalo kamu ngusungin konsep yang belom ada ya bakal booming, kalo ada thai
tea, bubble ya laku tapi belom bisa booming, kalo aku kemaren liat produk ini di
Thailand.. eee.. wah ini sesuatu yang baru, orang bosen liat minuman bubuk .. kalo
ini fresh.. Nah kedua, kemasan ini lain dari pada yang lain, walaupun sekarang udah
banyak gelas yang besar, cuman kita awalnya masuk ke sini kalo hadir dengan
kemasan yang biasa itu ngga aada sesuatu yang istimewa, kalo orang bawa jalan di
Mall yah biasa, kalo kita dateng dengan kemasan yang besar… hmm nah kita
prediksi di situ.. nah dari situ kita baru mikir.. gimana caranya ya.. Nah kita tau kita
bakalan laku dan gak nyangka kayak gini.. baru kita kelola Instagram baru sibuk
cari karyawan.. Saya sendiri, sodara turun, istri sodara saya turun. Kira-kira 1 bulan
kita sendiri terjun langung melayani, atur antrian aja 4 bulanan. November aja
belom buka cabang sama sekali. Cabang ke dua Oktober, November, .. buka cabang
lagi baru serentak buka dah karyawan.. Dan Neo Soho lumayan outlet oke lah,
Supermall
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market-nya..

4. Kenapa pilih social media untuk membantu promosi King Mango Thai? Adakah
yang offline? Cth: (brosur?) Apakah sebelumnya mengadakan riset terlebih dahulu
untuk memilih media sosial sebelumnya? Apa yang yang ingin dicapai?
Ya karena sosmed adalah media yang hampir semua orang punya, saat pertama
hadir kita tidak menggunakan media offline, tetapi hanya online saja.. Dari media
sosial dulu terutama Instagram.. Setelah viral baru beberapa media televisi meliput
kita, dan sempat hadir ke studio salah satu stasiun TV juga untuk mengikuti salah
satu acara talkshow pagi, kalo untuk brosur menurut saya sudah ketinggalan zaman
lah, jadi kita tidak pakai media tersebut. Sasaran yang ingin kita capai yaitu agar
merk kita bisa diingat semua orang, apabila orang sebut jus mangga orang akan
ingat King Mango Thai. Saya gak main brosur sama sekali, saya main Instagram
saja, satu saja apa lagi kan brosur ada biaya print nya juga, mahal gitu per lembar
kan keitung, mending ya medsos juga udah cukup dan ga ada biaya tapi bisa buat
publikasi kan enak. Kalo Youtube tidak. Kalo yang bikin viral itu mereka-mereka
setelah buka cabang baru foodblogger buat review dan lain lain lah. Minta izin buat
review, aku bilang ga ada dana lho, eh.. food blogger-nya malah dateng, dari situ
banyak yang liputan, kita diundang ke studionya, dari situ lah kita mulai banyak
dikenal dan terutama orang luar kota, dari situ kita kepikiran franchise-in aja.
Sayang kalo dimakan kompetitor. Nah jadi di luar kota kita ga bisa handle kann..
kita lepas, dilepas pun dari Surabaya temen dekat dari kuliah.. Terakhir - terakhir
ini ikut program ovo juga kok kita aplikasi go food.. Dia yang masukin saya ke
listing.. Itu pun bukan saya yang daftar sebenernya.. Terus saya bilang sama
gojeknya bahwa antriannya masih panjang kalo ikut antri gojek dan pake jalur
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khusus pasti customer biasa ngoceh-ngoceh.. Sampe sekarang kalo hari biasa ada
aja lah.. Kalo weekend..penuh. Dan kalo endorser, iklan, dll itu lainnya
menyusullah.

5. Mengapa King Mango Thai

memilih Instagram untuk membantu peran

pemasarannya di social media? Apakah melakukan riset terlebih dahulu?
Tujuannya apa? Atau sebelum memilih instagram, apakah ada platform lain atau
program apa?
Kita pilih Instagram karena menurut kita media tersebut yang paling simple dan lagi
trend saat ini, apa lagi anak-anak muda zaman sekarang ya yang paling aktif mainin
Instagram, sesuai sama target kita juga anak muda sih.. Iya. Untuk risetnya kita
tidak melakukan riset besar besaran sih, hanya memang menentukan pilihan kita
putuskan bersama dengan manajemen. Sekarang sih tinggal maintanence aja sih
kalo ada program apa, yang menarik ya kita ikut. Kalo kita ga ikut melek
teknologi..ya kita bakal kalah saing.. Apa lagi semua sekarang berbasis media sosial
juga.. Haha produk inovasi baru.. Ngeliatnya aja saya udah eneg.. Sekarang saya
udah keluar gelas kecil.. Itu karena permintaan pasar.. Katanya anak kecil gak
mungkin pake gelas besar.. Nah jadi saya promosi-promosiin juga sih di Instagram
nah itu salah satunya..

6. Mengapa di media sosial instagramnya King Mango Thai indonesia
(@kingmangoindonesia )
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memilih gambar sebagai profile picture nya di Instagram yang sudah tertera saat
ini? Memang logo ini mencerminkan apa?
Ya kita mencatumkan logo kita sebagai PP dengan tujuan agar merk kita dan logo
kita selalu diingat oleh follower kita..

7. Bagaimana hubungan yang ingin dijalin oleh perusahaan dengan konsumen King
Mango Thai?
Sederhana saja. Kita ingin selalu memberikan sesuatu yang beda, supaya konsumen
juga tidak jenuh dan kita terus melakukan terobosan baru dalam menu - menu baru
yang segera kami keluarkan secara bertahap. Dengan cara seperti itu, otomatis
pelanggan setia kita akan dengan setia menanti sesuatu yang baru dari kita, dan
itulah yang kita jaga. Dengan cara itulah kita menjaga hubungan kedekatan dengan
pelanggan.

8. Kalau menentukan konten di Instagram, melakukan riset terlebih dahulu tidak?
Konten seperti apa yang biasanya diunggah di Instagram?
Setiap hari kita posting beberapa foto sumbangan dari pelanggan setia kami, dan
terkadang memang posting menu yang memang kita siapkan dengan team design
kita.

9. Apa tujuan utama / goals dalam melaksanakan pemasaran di Instagram?
Tujuan utama kami yang pasti follower yang semakin naik, dengan tujuan branding
merk kita agar makin dikenal oleh masyarakat Indonesia.
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10. King Mango Thai ingin dikenal seperti apa nih dipersepsi konsumennya?
Sebagai pioneer minuman jus mangga dengan tampilan yang unik.

11. Menurut Bapak, apa yang membedakan King Mango dengan cafe dessert yang
lain? Apalagi seperti mango-mango lainnya yang bermunculan saat ini seperti go
mango, mango bomb, dsb?
Yang pasti dari sorbet. Boleh orang meniru konsep kita, memanfaatkan ketenaran
kita.. Tapi tidak mungkin mereka bisa meniru secara 100%. Untuk jus mangga
orang bisa meniru kali yah, tapi untuk whip cream serta sorbet nya saya jamin tidak
akan pernah ada yang bisa meniru.

12. Apa harapan King Mango khususnya dalam pemanfaatan Instagram di masa
mendatang? Akan digencarin lagi kah?
Harapannya, yaa kita terus eksis sebagai pioneer di dunia kita.. Follower makin
bertambah yang sangat berdampak pada peningkatan penjualan.. Semakin banyak
orang tau, semakin banyak gerai dibuka, semakin naik omzet perusahaan..

13. Menurut King Mango Indonesia sendiri, seberapa penting menjalin hubungan
komunikasi antara konsumen dan King Mango Thai?
Penting sekali. Kami berharap kritik dan saran konsumen yang membuat kita makin
baik.. Kita buka line, telepon khusus aduan dan kritik juga.. Apabila kualitas kita
kurang maksimal atau pelayanan staff kota kurang berkenan, kami dengan senang
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hati merespon setiap keluhan pelanggan. karena disini saya gak mau kehilangan
pelanggan saya. Kalo pembeli baru ada tapi biasanya mereka akan mencicipi terus
balik gitu selesai, kalo yang biasa berlangganan nih yang agak susah untuk mememaintain relasinya. paling ya cara saya itu, buka kritik dan saran, mereka puas
kita juga puas..

14. Strategi dalam menggunakan Instagram agar lebih dikenal oleh orang banyak
melalui media sosial kayak apa biasanya? Repost kah? Upload foto jus mangga
menarik kah ? atau apa?
Oh kalo konten, repost dan upload menu dari materi kita sendiri. Yang penting ya
menyediakan informasi sejelas mungkin bagi target kita biar orang - orang lebih
kenal kita itu siapa dan ngikutin kita. Selain itu ya kita juga pake tools email, call,
dan directions biar orang-orang bisa hubungin kita dan kita bisa menyediakan
informasi detail kayak gitu.. Nyediain info selengkap mungkin kayak kita juga kan
cantumin alamat cabang kita di mana aja di bio Instagram kami.. Kalau repost kan
itu lebih ke konten yah.. Itu juga sebagai nilai apresiasi kita sih bagi pelanggan
kami, kalo dari kita nya pribadi kayak lebih ke upload produk kita seperti apa, dan
ditambahin caption biar orang jelas itu apa maksudnya.. Kita punya manajemen
khusus untuk tim design kami, terus ya itu tadi, kami juga memakai konten-konten
berupa foto dari pelanggan kami di Instagram..
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15. Menurut King Mango, apa yang ada dipersepsi masyarakat mengenai King
Mango? persepsi seperti apa yang diharapkan oleh King Mango pada masyarakat
di masa mendatang?
Persepsi masyarakat adalah kita pioneer minuman jus mangga dengan sajian unik
dan selalu memberikan cita rasa dan gebrakan menu baru yang ditunggu masyarakat
dan di masa yang akan datang makin banyak permintaan untuk kita menambah gerai
di kota-kota lain.

16. Kalau perencanaan dan penerapan sebelum pakai Instagram gimana Pak?
Perencanaan.. Yang pasti Instagram bikin namanya yang.. Bisa universal. Misal kita
udah pikirin.. Kan gak bisa ganti nama tuh di akun instagram bisnis.. jadi kita udah
rencanakan,

kita

udah

mikirin

nama

kita

gak

mau

pake

username

"@KingMangoThai", aku maunya "@kingmangoIndonesia" karena kita tau
kedepannya kan kita frenchise, pasti nanti ada King Mango Surabaya, King Mango
Bandung dll, jadi ngga semua nebeng @KingMangoIndonesia.. yang Jakarta
nebeng @KingMangoIndonesia.. tapi kalo yang di luar jabodetabek rata-rata bikin
sendiri.. King Mango Makassar.. nah itu kan salah satu perencanaan kan.. nah kedua
dengan tampilan foto.. foto logo.. logo itu kan juga harus ditentukan dulu mau pake
apa nih, misal logo gelas? jangann.. pake logo asli kita.. supaya orang liat logo.. oh
itu kita.. dikit-dikit brainwash gitu lhoo.. jadi kita gak tampilin produknya karena
kita lebih ke brand dulu ya waktu itu yaa..
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17. Sering ngadain challenge buat program-program.. Di media sosial gak? Photo
challenge misal?
Ngga.. Saya gak mau ikut orang lain, orang lain dapet handphone or apa gitu.. Buat
pancingan kan biasanya.. Paling nanti tanggal 10 Juni ulang tahun King Mango..
Yang buy one get one semua outlet all day dari jam 10 sampai jam 10 semua outlet,
seluruh Indonesia.. tapi ada ketentuannya yaa.. nah nanti saya siapin promosinya,
udah pasti.. kontennya, harus mulai fokus lah, ke mana arahnya, biasa saya arah
strategi atau perencanaannya ke mana nih? biasa saya kerjasama dengan
foodblogger.. biasa foodblogger kami undang.. kalo arah segmennya memang
merata, tapi kalo arah strateginya paling foodbloger, mereka yang umumin ulang
tahun dulu yang pertama misal, gitu..

18. Kalo website belom ada ya Pak?
Belom.. Memang niat mau bikin tapi belom nih.. Secepatnya.. Saya belom
realisasikan.. Saya bingung sama materinya sih.. Materinya ngapain? Kayak nya
lebih banyak orang cari di Instagram dari pada ketik "www" gitu. Misal kamu mau
cari roti Boy, memang kamu nyari www.rotiboy.com gitu? pasti dari Instagram
dulu kan? sebagai pelengkap aja lah kalo aku bilang.. karena menurut ku gak bakal
sampai kena gitu..

19. Ooh kalau dari Instagram tools yang paling efektif dipakai yang apa pak?
Yang promote lebih efektif lah.. Promote.. Pasti..

Udah pasti.. Dilihat dari

penjualan hari itu.. Nih hari ini saya promote.. Nih omzet saya malem berapa nih,
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closing langsung saya liat.. Ee.. Kita kan bandinginnya kayak Sabtu ya harus sama
Sabtu, Minggu ya harus sama Minggu.. gitu.. per minggu.. nanti sebulan tiap Sabtu,
turunnya gimana.. kalo Jumat sama Senin misal, ya udah pasti beda.. saya cuma
amatin aja sih tapi, saya gak pake analitik..

20. Ada kayak keyword untuk memonitor media sosial Instagram gak Pak? Yang
hashtag-hashtag gitu?
Oh ada.. Tapi gak terlalu ngukur sih.. Kita yang penting berfokus pada omzet aja..
gak terlalu analisis banget.. kayak kemaren ada beberapa agen ada yang nawarin..
cuman kita gak terlalu fokus ya kita abaikan saja, yang penting omzet masuk haha
Instagram udah membantu kok.. Kalo hashtag-hashtag banyak tapi omzet sepi ya
sama aja.. Ahaha walaupun memang hashtag-hashtag gitu mempermudah dijadiin
strategi gitu biar awareness-nya tinggi.. kalau hashtag banyak tapi omzet kecil yaaa
berarti dia cuma liat-liat doang..

21. Ada evaluasi monthly per bulannya gak pak?
Oh pasti.. Pertama kan ada dari akun bisnis kita yang dilihat dari instagram insights
to.. Nah itu kita pake itu. kan ada grafik nya juga disediakan dari sana mulai dari
interaksi nya gimana, berapa banyak orang yang berkunjung ke instagram kita, dan
post-postan kita bisa dilihat berapa orang yang ngeliat.. nah itu kita pasti evaluasi
dari situ, kalo foto kita bagus ada value nya dan lain lain ya pasti banyak yang liat,
dan itu kita pertimbangkan efektif apa gak.. nah itu dari akun bisnis.. terus kita bikin
grafik segala... Tapi berupa omzet..
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22. Kalo penghargaan nya apa aja nih pak dari King Mango?
Wah, nanti saya kirimin link-nya deh.. Saya gak bayar lho, kamu tau Peppi kan ya
yang jenggotan? Cowok.. Nah itu dia beli ke kita.. Terus dia minta liput kita.. Diakui
oleh media-media, foodblogger.. Kokiku TV pernah ke sini juga.. Mampir dan itu
saya gak bayar lho.. saya diundang oleh stasiun TV NET, Andre Taulani, dll..
hahaha jadi saya bersyukur juga sih, nanti saya cariin deh jadi kan itu bisa di capture
buat lampiran kan bisa.. hahaha

23. Yang tools buat analitik gak ada ya berarti?
Cuma liat dari like, viewer-viewer.. Itu aja.. Gitu haha

24. Kalo untuk struktur organisasi?
Kalo dari struktur notaris, saya komisaris, tapi kalo di pekerjaan, saya manajer
operasional sekaligus owner. Apa saya gambarin aja deh..

25. Menurut Bapak sendiri, kekurangan dan kelebihan media sosial Instagram
@kingmangoindonesia apa aja pak? Hehe
Kekurangan dan kelebihan yaa.. Kekurangannya aja lah ya? Kekurangannya
konten-konten kita masih kurang.. kurang hidup lah ya.. Misalnya gini, nih kamu
kalo buka akun Starbucks, kontennya hidup gitu.. mulai dari video-videonya
memang dia berani bayar mahal, dan saya tau ini biayanya mahal sekali, lebih hidup
gitu lho.. kalo punya saya lebih banyak repost an orang.. saya lebih banyak repost
orang.. nih.. kayak gini.. sumbangan-sumbangan orang, yang saya bener-bener
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bikin sendiri nih, nah ini foto sendiri, ini fotografer.. ini masi fotografer... ini tim
design, tim design gak bayar tapi kita gaji.. hahahaha rata-rata sumbangan lah, kalo
Starbucks kan khusus, dia gak ambil post-an dari orang..

26. Jadi media sosial yang di handle apa aja?
Kalo di Surabaya facebook ada.. Kalo untuk di Indonesia sendiri satu doang..
Instagram..iya he eh.. Hahaha kalo di cabang-cabang malah ada.. Karena yang
ngelola beda kan.. Kalo yang malah dari Jakarta maksudnya yang master atau
aslinya ya malah gak ada kita.. Cuman dari Instagram doang.. hehe. Nih facebook
aku.. masih namanya "Leo Mango" belom aku masukin apa-apa.. nih baru buat
September 2017.. belom diubah namanya, belom masukin apa-apa.. belom ada
analitiknya sama sekali, walaupun udah banyak yang nawarin aplikasi seperti itu
tapi kita belom konsen ke sana karena masih baru dan masih berorientasi pada profit
atau omzet penjualan.

27. Kalo yang media sosial facebook? Gak terlalu aktif tapi bikin apa gimana?
Facebook belom aktif.. cuma bikin doang.. gak ada data analitik, kita cuma
Facebook bikin, Instagram bikin, Twitter nanti aja deh, Facebook dulu. Begitu
Instagram bikin dan dijalan dan efektif asik di Instagram, udahlah Faceboook gak
usah.. Gitu..

28. Misal kalo perhitungan keefektifannya, Instagram ini lebih efektif lho, video
berapa persen, gitu keefektifannya?
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Nah lagi, kita gak ada pembandingnya.. Misalnya gini, misal saya pake dua nih,
Facebook dan Instagram, nah itu kan baru keliatan nih, oh ternyata lebih efektifan
Instagram nih dari antusiasnya kalo kita nge-post, yang nge-like berapa, yang ngeview berapa, nah karena kita gak ada pembanding itu.. makanya kita.. gak bisa..
parameternya gak jelas.. tapi yang pasti kalo kita nge-post kena apa gak-nya ya dari
view-nya sih.. contoh.. nah ini, nih ini baru post dua jam yang lalu, nih ada 400
views nih, nah kena nih, banyak yang view.. nah biasa kita genjot langsung.. nah
kita post misal langsung "opening soon, Makassar" yang nge-like buanyak banget..
baru nah ini kayaknya kena nih, di hari pertama langsung genjot langsung promo.
Nah tapi kayak sekarang liburan..kaykanya biasa aja nih, yaudah lah promo biasabiasa aja. Nih lagi misal Ramadhan promo, wuuh, yang ngelike 400 berarti lumayan
nih, nih jam lima nih.. sampe jam berapa.. jam 10 misal, jadi kita analisa juga jam
prime time itu yang mana, kita gak gimana-gimana banget sih..

29. Untuk mengukur keefektifan pemakaian Instagram, kan ada peningkatan tuh..
Dari awal promosi di Instagram, dari lima menjadi followers banyak, berpengaruh
ke penjualan, terus ada keefektifan konten, pake tools apa gitu gak pak? Untuk
analisa, kefektifannya gini, gitu..?
Sebenernya balik lagi sih, efektifnya itu kan dilihat dari omzet aja sih.. follower
banyak kalo omzet turun ya buat apa? Kan kita liat Instagram ini kuat kan.. diliat
dari omzet aja.. efektif apa ga diliat dari omzet aja.. Kita mah gak ada gitu-gitu..
Kita cuman fokus dijualan, buka cabang, gak detail-detail gitu.. kita gak sampe
segitunya.. paling ada satu. Kemaren memang kita daftarin ke Google, misal orang
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ngetik.. ketik King Mango gitu ya, itu langsung titiknya langsung ke "Neo Soho"
gitu yaa.. kayak di sini, Margo City, AEON Cakung, jadi ketika posisi di situ, ketik
King Mango langsung masuk ke Neo soho gitu di google.. kita bayar sih itu di
Google..

kalo tentang keefektifan media sosial.. karena

kita gak ada

pembandingnya.. kita bener-bener pure cuma Instagram dan yah.. menurut saya
sudah sangat efektif untuk menyusun strategi disana. Tidak ada Facebook, dan lain
lah. Jadi kalo grafiknya gitu efektif apa gak, ya saya gak bisa ngasih karena memang
kami gak punya grafik pembanding keefektifan gitu. Yang kami analisa ya pake
omset penjualan.. haha.

30. Hmm.. Terus... Menurut Bapak, apa saja topik dan informasi yang penting bagi
customer Bapak di Instagram?
Nomor satu ya pasti produk, nomor dua ya promo.. Ada promo apa nih dalam waktu
dekat, misalnya saya selama dalam waktu bulan Ramadhan ini kan promo.. dari jam
lima sore sampe jam 10 setiap pembelian semua produk, saya gratisin teh, mango
tea.. buat buka puasa lah.. tapi siang gini ngga.. misalnya kadang, apa lagi kalo
menjelang puasa gini, aduh sepi, omzet nge-drop.. nge-drop sekali.. jadi dia tuh
ngejer mulai dari jam enam sampe jam sepuluh.. itu omzet ilang setengah tuh bisa..
kalo siang gila kayak gini.. kayak kuburan.. hahaha ada sih ada tapi gak kayak bulan
normal

31. Kalo.. Kalo frekuensi percakapan Pak relasi dengan customer di Instagram
gimana Pak? Responnya gimana?
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Kalo mereka bertanya itu pasti harus dijawab, itu udah hukumnya, gak bakal
dicuekin. Misalnya "Kak kapan buka di Bandung? " ya kita harus jawab, ee.. walau
hanya sekedar, ee.. "ditunggu ya Kak" gitu.. ya kami harus tetep dijawab, tetep
harus direspon, tapi ya balik lagi.. kecuali yang negatif, biasa.. kita cuekin.. haha

32.

Jadi menurut bapak ada peningkatan penjualan gak Pak sebelum pake

Instagram dan sesudah pake Instagram?
Oh ya pasti.. Pasti.. Karna kan dari luar kota semua jadi tau.. Dari luar kota tau,
minta buka.. Akhirnya kan dibuka tuh di Surabaya, Bandung, Makassar.. Yaa..
Mereka kan dari Instagram taunya.. Terus mereka ada sempet dateng ke sini juga..

33.

Kalo followers kenapa bisa banyak gitu ya Pak? Awalnya gimana bisa

ngumpulin sampai segitu?
Iyaa... Dateng sendiri sih.. Kita gak beli.. Gak bayar, bukan bayaran. Saya hari
pertama pokoknya belom kelola, followers-nya cuman lima.. Itu pun.. Tementemen sendiri lah ya, terus hari pertama buka 1.000, hari kedua buka 3.000 gitu..
naik terus sampai sekarang. Itu juga naik juga karena efek dari Instagram juga kali
ya. banyak orang yang foto-foto produk kita terus di post makanya jadi pada tau..
terus berkunjung ke IG kita.
34. Jadi kalo khusus Instagram, ada yang berbayar juga yah Pak?
Ee.. Untuk instagram biasanya promote sih promote.. Jadi.. Kalo kita kan biasanya
kan bisnis nih Instagramnya, ee..biasa bisnis, kalo saya kan gak bisnis nih, nanti dia
ada tombolnya lah ya yang bisnis, nanti promote. Misalnya, saya mau radius 500
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meter dari Neo Soho, jadi yang berjalan-jalan nanti keluar. Kadang kan kamu suka
buka gini kan gak kenal kan.. contoh deh, Zalora, saya gak pernah add Zalora nih,
nanti dia yang promote nih, kayak gini nih promote nih namanya, ini promote
namanya (sambil nunjukin Sponsor Instagram), kamu bayar.. misalnya ee.. satunya
500 rupiah, saya mau 500.000 orang, itu promote, hari ini promote, ini kayak Zalora
ini kan saya gak pernah berteman sama dia.. tapi kan kamu buka, ada.. misalnya
nih, nih lagi, contoh kalo.. banyak kok.. nih kayak Market, nih ini orang promote,
nih orang deket sini dia promote.. nanti ada tombol shop now.. nah kita sometimes
pake kayak gitu, tapi waktu event-event tertentu ya.. misalnya long wekend nih
menjelang kayak Jumat Sabtu Minggu itu kan long weekend nih, nah itu biasa kita
promote, jadi, kita sebenernya tujuannya buat ingetin aja. Yang lagi jalan-jalan..
eeh.. pas lagi nongkrong ada buka-buka IG kok ada King Mango tiba-tiba inget..
gitu sih buat ingetin aja.

35. Ohh, kalau Senin sampai Kamis dan untuk hari-harian nya?
Ya dari fotografer kami sih, kayak gitu gitu aja, tapi setiap hari, memang setiap hari
kita ada nge-post.. Tapi biasa repost-an dari customer, yang lucu, yang bagus, kita
repost, ya kalo hari-hariannya kayak gitu.. ya paling berkisar dua sampai tiga kali
sehari. Itu pun ada jedanya.. biar gak terkesan spam. Lebih ke instastory lah ya kita
sekarang.. Tapi kalo pas event, biasa kita pake desainer kita.. kalo budget ya
menyesuaikan lah bisa sampe puluhan juta, itu konfidensial lah. Kalo cuma buat
sekedar mengingatkan kita nggak bayar, kalo iklanin produk baru ya kita iya,
masukin ke food blogger, dll.
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36. Oh gituu, kalau misal ada konten di IG nih, kontennya dari tim sendiri buat
sendiri pake misal photoshop dll atau ada kayak berbayar gitu? Mengeluarkan
budget gak?
Oh ya pasti kami mengeluarkan budget.. Pasti.. Yak an kita ngeluarin dana buat
foto.. Banyak, saya buat video aja puluhan juta.. Bikin video buat launching
avocado aja puluhan juta lho.. Kita yang bayar sutradara segala, buat post di IG,
foto, youtube, dll, tapi untuk foto produk sekali foto banyak, jadi kalo ada moment
apa mau nge-post jadi tinggal comot.

37. Kalo boleh tau kompetitor Bapak siapa Pak? Yang Bapak anggep jadi
kompetitor?
Hmm.. Kita pede-pede aja sih. Mereka follower kok bukan pioneer kok, jadi segala
apa yang kita lakukan mereka pasti ikut kok. Ya itu aja sih.. Sisi positif nya artinya
lu masih nganggep kita yang di depan.. kalo ngga, pasti lu udah bisa ngeluarin
produk baru.. contohnya.. misalnya nih.. kayak Mango Mango.. saya keluar
avocado, gak lama dia keluar avocado, saya keluarin mango tea, tehnya.. tidak lama
juga mereka keluarin juga.. ya berarti kan mereka secara gak langsung mereka
nganggep kita di depan..kalo dia ngerasa di depan, dia gak akan ikut kita sih.. dulu
sih sempet ada Mango Bomb, itu punya Raffi Ahmad, dia kan artis Indonesia yang
terkenal, nah itu jadi booming karena ketenarannya, terus berdampaklah pada
penjualannya. Nah cuman untungnya ya banyak lah yang membuktikan bahwa kok
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saya udah coba beberapa follower kita kayak mango-mango yang lain gak bisa
nyaingin kita gitu.. jadi yaa.. bersyukur aja sih.

38. Untuk mengelola akun instagram ada tim nya?
Ada lah.. Ada.. Ada tim nya.. Jadi biasa misal ada komplain, kan kadang adminnya
biasa emosinya kebawa nih, trus mereka kirim komplain-annya ke kita, terus
komplainnannya kan ada berupa komplain asli dari customer, atau dari haters yang
nyusup. Itu biasa..yang sengaja ngomporin.. nah biasa, admin kirim ke kita, nah
baru saya lihat, nah saya baru bilang "udah lah gak usah dibalesin, nanti malah bikin
makin viral.. gitu ya makin banyak orang.. yang wahh" jadi mending kasih tau
secara baik-baik, dan DM.. baik - baik, ada suggest-suggest dari kita.. tapi kalo yang
komenannya biasa kayak.. kita tanggepinnya ya mereka udah tau lah.. misal "Kak,
jus nya asem deh" kita bilang "Ya mohon maaf kalo lain kali kembali, tinggal
sebutin nama, nanti saya kasih tuker", tapi kalo komenannya berbau menjatuhkan..
ya.. biasanya kan kompetitor nyusup. Itu kan keliatan.. saya liat dari IG nya dia..
biasa kita telusuri.. IG nya dia apa, dikunci, kalo ga dikunci ternyata dia misal
follower-nya misalnya.. kompetitor.. nah biasanya itu susupan, nah biasa kita kasih
tau baik-baik, atau kita delete komenannya yang menjatuhkan, nah baru admin nanti
tinggal ketik aja dan bareng-bareng sama tim. setelah melakukan itu semua mereda
sih.. jadi biang keroknya pasti kita DM, "Mau lu apa?" ibaratnya kan gitu, saya aja
liat, kamu aja belom pernah beli King Mango, misal dia pernah nge-post "King
Mango gak pernah dijaga kualitasnya, mangga asem doang." , terus ee. dia sempet
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foto di Instagram rame.. tapi statusnya belom pernah coba, nah itu kan namanya
menjatuhkan.. hahaha.

39. Ada sistem regulasi gak sama tim Bapak untuk konten di media sosial?
Kebijakan-kebijakan tertentu? Misal ada footer atau water mark nya King Mango
dll?
Oh iya pasti.. pasti ada logonya sih.. entah itu dari tim desain kami atau biasa kalau
uda ada logo di gelas di gambarnya ya tidak usah dicantum.. terus kalo misalnya
kita bikin konten.. kan ada kita desiner, kan.. Misal mau Waisak, gambarnya ini,
ee.. Misalnya ee... Saya ada mau ada satu produk deh ditampilin, misalnya yang
Dragon Mango, kan kalo Dragon lebih ke Chinese, Buddha, gitu kan jadi kita lebih
arahin ke desainer nya.. gitu gitu lah.. misalnya hari anak Nasional nih, kan aku
masukin mango splash karna anak-anak suka loli ya.. jadi aku masukin gambar
produk yang ada loli nya juga... sebenernya kurang lebih secara gak langsung ada
pesan tersendiri gitu, tergantung orang nyadarin apa gak.. tapi pasti.. pasti ada kayak
gitu..

40. Nah dari target audiens sendiri, King Mango lebih ke mana ya Pak?
Ee.. Kita semua sih.. ke kalangan muda, tua, cowok, cewek, semua lah karena kita
bukan kayak minuman kopi.. Kalo kopi cenderung ke executive muda, orang kerja,
terus banyaknya cowok, nah kalo ini kan minuman untuk segala umur, kan buah ya
soalnya.. tapi untuk prioritas ya lebih ke anak muda.. kan anak muda tuh suka tuh
kalau misal bawa cemil-cemil atau bawa-bawa gelas dan gelasnya unik gitu ya buat
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ibaratnya gaya-gayaan yaa itu aku lebih berharap disitu, tapi overall lebih ke semua
umur dan ga ada segmen yang terbatas gitu sih ngga..

41. Dari planning, handle medsos King Mango, Bapak melakukan riset gitu gak?
Nggak, kalo saya.. ga terlalu banget sih.. Cuman saya mikirnya gini, ya simple aja
sih, kalo Facebook gitu kan.. Kalo Instagram kan memang terkhusus sama video
dan foto, ya? .. dan disitu kita ngeliat itu.. Ee.. Medianya paling pas.. Kita juga ada
Facebook.. cuman gak aktif, udah lama dimatiin.. eh bukan dimatiin ya, tapi gak di
maintain.. jadi kita lebih cenderung ke Instagram sih.. apa lagi Instagram kan
sekarang, satu.. lagi nge tren lah ya.. orang semua nyaris semua punya instagram,
kalo sekarang Facebook orang nyaris udah banyak yang ninggalin.. kalo Twitter,
kalo Twitter.. nge-post foto orang jarang, biasanya kan mention - mention doang,
nah kalo Instagram khususnya kan ke foto dan video tadi, jadi kita pake milih media
Instagram..

42.

Perencanaan pas Bapak menggunakan media sosial dari perencanaan,

brainstorming sm tim sendiri dan..?
Secara khusus sih ngga, cuma kita paling siapin materi aja.. Kayak misalnya gini
deh, kayak event hari libur, keagamaan.. Kita udah siapin konten, jadi setidaknya
kita meyapa orang-orang yang lagi merayakan secara gak langsung, ya kayak kan
kalo gitu kayak ada sedikit sisi kepedulian lah.. lebih ke relasi sama customer, itu
kan penting, tapi kita gak mulu-mulu foto produk, keliatan promosi banget, kita
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mah ada say hello aja juga, kayak Kartini kemaren say hello dan selamat hari raya
Kartini bagi semua perempuan di Indonesia.
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TRANSKRIP WAWANCARA 2

Informan

: Follower King Mango Thai 1

Narasumber

: Daniel W.

Hari / tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Waktu

: 14:20

Lokasi

: Villa Gading Indah

*Keterangan*
P: Peneliti
N: Narasumber

P: Awalnya dari mana Anda tahu tentang King Mango Thai?
N: Lagi.. taunya.. Dari temen2 aja biar hits..
P: Apa yang ada di benak anda ketika mendengar King Mango Thai?
N: Mangga.. Iya. Mangga.. sama gede .. itunya.. Gelasnya gede..
P: Apakah anda men-follow Instagram King Mango Thai? Mengapa?
N: Iyaa.. yah menarik aja postingannya.. Ee.. ya kayak foto2 nya bagus yang
mengunggah selera kemudian banyak promo-promonya juga kan..
P: Apa yang membedakan Instagram King Mango Thai dengan Instagram dessert
lain yang serupa?
N: Dia lebih sering update gitu kayaknya. Heeh..
P: Apakah konten yang diunggah di Instagram King Mango Thai bermanfaat dan
memenuhi kebutuhan informasi anda?
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N: Iya dongg..iyaa.. Store-store yang baru buka, kemudian promo-promo dan lain
lainnya
P: Konten seperti apa yang anda harapakan di unggah oleh King Mango Thai di
Instagram nya?
N: Hmm mungkin bisa ditambahin terkait dengan asal-usul, atau misalnya segala
macamnya knowledge tambahan selain product sama promo..
P: Knowledge kayak seperti apa tuh?
N: Misal ada info-info terbaru tentang mangganya, atau tentang produknya
barunya, segala macam gitu..
P: Hal apa yang paling menjadi ciri khas King Mango Thai di media sosial
Instagramnya?
N: Hmm.. aku suka sama designnya sih, apa lagi sedotannya.. Ciri khas banget sih
itu.. Mangga-mangga yang lain kayaknya biasa aja deh?.. Jadi begitu kalau udah
ada design sedotannya dan warnanya mencolok, ya itu artinya King Mang Thai
hahaha..
P: Tahu gak outlet King Mango Thai ada dimana aja?
N: ee.. Banyak ya kayaknya.. Di gading serpong, kelapa gading, kemudian ada di
SenCi.. Di Neo Soho
P: Itu taunya dari mana tuh?
N: di Instagramnya.. ada juga kan.. Keterangannya..
P: Di bionya?
N: He-eh. Kebetulan banyak banget tag location di bionya dia tuh. Terus aku klik
langsung arahin kita kesana haha..
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P: Proses kakak.. Hemm.. proses sepeti apa yang anda lalui dari hanya melihat di
Instagram, hingga datang ke King Mango Thai?
N: Kan buka Instagram awalnya, liat lokasi pingin cobain aja gitu.. Nah disitu ada
store-nya kan tuh.. cari yang paling deket..terus abis itu liat ada promo apa, nah
kalo lagi pas main, nah berkunjung deh..
P: Apakah biasanya anda akan tag location atau mention King Mango Thai jika
berkunjung ke King Mango Thai? Mengapa?
N: Jarang sih, jarang main Instagram.. Pernah sekali tapi
P: Kenapa? Apa yang motivasiin kayak ngelakuin itu?
N: Biar semua juga pada liat dan tau King Mango Thai.. sama biar dilihat akunya
hits minum minuman viral kayak gitu.. Hahahaha
P: hahahaha.. Oh gitu, oke deh segitu dulu aja sih dari aku hehe. Terima kasih ya
atas waktunya
N: iya sama-samaa..
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TRANSKRIP WAWANCARA 3

Informan

: Follower King Mango Thai 2

Narasumber

: Patricia C.

Hari / tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Waktu

: 15:30

Lokasi

: Villa Gading Indah

*Keterangan*
P: Peneliti
N: Narasumber

P: Selamat sore Kak, maaf mengganggu waktu nya. Mau nanya-nanya nih
mengenai King Mango Thai hehe.
N: iya
P: Kita start yaa. Awalnya dari mana sih kakak tau King Mango Thai itu?
N: oh itu.. King Mango.. Emm.. itu pertama kali itu.. Lagi di mall tiba-tiba ada
antrian banyak, terus itu liat antriannya itu ternyata King Mango…
P: Jadi karna ada antrian banyak, kakak penasaran? Di mana?
N: Neo Soho sih
P: Apa yang ada di benak kakak ketika mendengar King Mango Thai?
N: ya yang udah pasti yang pertama-tama itu.. tentang mangga lah.. produk
utamanya, mau es, jus, mau eskrim atau dan lain lain.. yang penting mangganya..
P: Apakah anda men-follow Instagram King Mango Thai? Mengapa?
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N: eee.. Awal-awalnya sih iya…
P: kenapa memutuskan untuk mem-follow?
N: ee.. Apa ya .. sekarang masih juga sih karena awal-awalnya ee.. pas lagi ngetren itu, banyak banget yang ikutin hashtag-hashtag King Mango-King Mango ya
jadinya pasti ya langsung ngeliat hashtagnya lah.. Dari Instagram..
P: Apa yang membedakan Instagram King Mango Thai dengan Instagram dessert
lain yang serupa? Apa lagi sekarang banyak kayak Mango Bomb, mangoomangoo lainnya..?
N: Sebenernya kurang ada apa-apa yang bedain sih.. Kayak kurang lebih
semuanya sama.. Kurang lebih.. Mangga-mangga lagi yang disorot..
P: Apakah konten yang diunggah di Instagram King Mango Thai bermanfaat dan
memenuhi kebutuhan informasi Anda?
N: ee.. Sebenernya Agak.. Cukup.. Cukup memenuhi standar gitu lah, kayak ada
keluaran baru, promo-promo gitu gitu..
P: Konten seperti apa yang anda harapakan di unggah oleh King Mango Thai di
Instagram nya?
N: yang dah pasti sih.. Apa ya. Versi versi lain kayak dessert-dessert mangganya
itu. Bukan cuma menu utamanya itu..
P: Hal apa yang paling menjadi ciri khas King Mango Thai di media sosial
Instagramnya?
N: Hmm. Yang udah pasti warna mangga kalau aku liat di Instagramm..
P: Tahu gak outlet King Mango Thai ada dimana aja?
N: Ee.. Taunya sih di Mall Kelapa Gading sama di Garden City Aeon
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P: Itu taunya dari mana tuh awalnya?
N: Ya itu kayak tadi.. Gak sengaja liat antrian panjangnya sama liat di instagram..
Explore banyak banget foto-fotonya.. Terus di klik aku penasaran..
P: Hemm.. kalo ini, proses seperti apa yang anda lalui dari hanya melihat di
Instagram, hingga datang ke King Mango Thai langsung on the spot? Gimana
ceritanya Kak?
N: Ya itu kan pasti ngeliat dari media sosial, media sosial itu .. itu apa nih? Ini
minuman? Ini makanan? Ini jus? Itu ya akhir-akhirnya coba lah sekali-sekali pas
ada dan antriannya gak panjang..
P: Apakah biasanya anda akan tag location atau mention King Mango Thai jika
berkunjung ke King Mango Thai? Mengapa?
N: ooh.. Iya sih ya.. Sekalian.. biar sekalian hashtag-hashtagan .. hahaha supaya
hits dan ngasih informasi juga ke orang-orang mengenai rasa, produknya dll..
Hehe biar tau juga
P: oh gituu siap deh Kak. Makasih Kak Patric…
N: iyaa, sama-sama.
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TRANSKRIP WAWANCARA 4

Informan

: Follower King Mango Thai 3

Narasumber

: Stella A.

Hari / tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Waktu

: 16:00

Lokasi

: Villa Gading Indah

*Keterangan*
P: Peneliti
N: Narasumber

P: Awalnya tau dari mana King Mango Thai?
N: emm.. Awalnya tau dari media sosial.. Instagram masuk sponsor sama
explore..
P: Apa yang ada di benak kakak ketika mendengar King Mango Thai?
N: Mangga dari Thailand..
P: Apakah anda men-follow Instagram King Mango Thai? Mengapa?
N: Follow.. Soalnya biar liat promo-promonya.. Kan ada promo-promo tuh..
P: Kenapa memutuskan untuk mem-follow?
N: ya itu biar bisa liat promo sekaligus informasi terbaru dari King Mango Thai ..
haha..
P: Apa yang membedakan Instagram King Mango Thai dengan Instagram dessert
lain yang serupa? Kayak mangoo bomb, go mangoo dll?
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N: feeds nya bagus.. Tone nya.. Tone fotonya, warna-warna sama gambargambarnyaa.. Desainnya bagus..
P: Apakah konten yang diunggah di Instagram King Mango Thai bermanfaat dan
memenuhi kebutuhan informasi Anda?
N: bermanfaat banget ..dijelasin kan ..kayak King Mango ngadain ukuran baru
dikasi tau lewat media sosial, buka store baru lewat media sosial, diskon promo
gitu-gitu juga lewat media sosial juga.
P: Konten seperti apa yang anda harapakan di unggah oleh King Mango Thai di
Instagram nya?
N: kasih diskon ajaa.. hahahahaha
P: Hal apa yang paling menjadi ciri khas King Mango Thai di media sosial
Instagramnya?
N: Hmm.. produknya.. Terus warna-warnanya juga.. Suka liatnya sama rapih
feednya..
P: Tahu gak outlet King Mango Thai ada dimana aja?
N: Ee.. di AEON BSD, sama di Mall Neo Soho sama di Mall Kelapa Gading
P: Taunya dari mana tuh awalnya?
N: itu tau dari bionya King Mango Thai di Instagram.. itu tau dari bionya King
Mango Thai di Instagram.. Sama ada dari foodblogger nyorot dia kayaknya
kemaren di Instagram, terus aku klik aja hahaha
P: Hemm.. kalo ini, proses seperti apa yang anda lalui dari hanya melihat di
Instagram, hingga datang ke King Mango Thai langsung on the spot? Gimana
ceritanya Kak?
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N: proses nya lama.. Karena nunggu antrinya lama.. Jadi aku liat di Instagram
terus temen-temenku pada makan dan instatory-in gitu.. Jadi aku liat dan pingin
coba abis itu pesen deh ahahaha.. Tp kalo antri biasanya pindah haluan haha,
besok-besok aja yang sepi..
P: Apakah biasanya anda akan tag location atau mention King Mango Thai jika
berkunjung ke King Mango Thai? Mengapa?
N: upload di Instastory paling..
P: kenapa?
N: karena sekarang lebih banyak peminat instastory dibanding upload foto
sekarang..
P: oh gituu okeee.. Makasih Kak Stella.
N: ahahaha.. iya.
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TRANSKRIP WAWANCARA 5

Informan

: Social Media Marketing Expert

Narasumber

: Brama Danuwinata

Hari / tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018
Waktu

: 17:00

Lokasi

: Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan

1. Apa tolok ukur keberhasilan social media marketing pada umumnya?
Saya jawab dari agak luas dulu ya, social media marketing itu sebenernya tidak bisa
dilihat dari Instagaram saja, harus dilihat dari ekosistem lebih dahulu. Jadi media
sosial, digital itu kan salah satu channel buat komunikasi aja, kalo liat marketing
dari keseluruhan, kita ga bisa liat sukses itu cuma dari media sosial aja.. itu sebagai
gambaran awal. Tapi memang ada bebrapa numerik atau numbers yang mana media
sosial bisa support itu jadi lebih mudah, tergantung bisnis objective nya.. karena
tidak semua brand itu cocok buat masuk ke media sosial, karena media sosial kan
sekarang lebih ke lifestyle, misalnya brand fashion mungkin lebih gampang masuk
ke endorse social media. Kalau misal makanan, tergantung business objective nya
apa dulu.. Misalnya, King Mango Thai, order nya meningkat, dan semakin banyak
orang dateng ke lokasi, apakah hanya dari media sosial saja atau ngga.. atau ada
beberapa faktor.. misalnya branding-nya gimana.. karena banyak beberapa brand
mereka mau target awareness ya ke cover sama media sosial karena reach, dan
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impression-nya tinggi. Jumlah orang testimonial, seberapa positif orang membahas
brand kita di media sosial..

2. Apa tolok ukur keberhasilan social media marketing menggunakan Instagram?
(khususnya dalam bidang kuliner) peningkatan penjualannya kah?
Hmm tergantung business objective-nya. Jadi.. kalo dari Instagram pasti akan
ikutin.. kan itu dari Instagram bisa bangun brand awareness pake numbers reach,
dan impression, itu bisa keliatan dari analitik Instagram insight nya.. bisa bangun
loyalty atau curiosity, bisa dilihat dari engagement-nya. Misalnya media sosial juga
dimanfaatkan untuk melihat menu mana yang paling favorite, dilihat dari
engagement, feedback audiens.. bisa juga untuk product development dari
Instagram.. itu sering banget dilakuin.. misalnya produk inovasi deh, misalnya
Aqua yang galon tutupnya susah banget dibuka, itu langsung dapat feedback, Aqua
meluncurkan produk galon yang gampang buat dibuka. Nah media sosial kan
uniknya kan dia bisa dua arah, perusahaan bisa langsung respon balik,

3. Bagaimana cara membangun engagement pada media sosial Instagram zaman
sekarang?
Itu balik lagi, percuma kalo perusahaan bikin engagement strategy tapi gak
menjawab business objective perusahaannya, gak relevan dengan brand nya, itu
sama aja boong, tinggal bikin meme, apakah itu masih relevan.. itu kadang sering
disalahgunakan... karena beratnya tim media sosial itu .. gimana cara nya bisa
relevan ngomongin brand tapi engagement – nya tinggi. Nah cara buat nya relevan
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dan engagement nya tinggi.. itu beda-beda.. misalnya liat dulu target audiensnya
siapa, sukanya apa, gimana cara nya mengkombinasikan relevan brand kita,
dengan target audiens. Misalnya King Mango targetnya.. kan ga mungin orangorang tua banget kan.. misalnya anak muda.. orang yang suka pergi ke mall.. itu
mereka sukanya apa sih.. jadi bikin konten yang orang-orang interest nya juga
masuk.. relevan antara brand, interest dan target audiens. Mungkin ada thinking out
of the box yang beda juga biasanya juga naikin engagement.. sesuatu yang beda
juga tetep harus ada relevan dengan brand nya.

4. Sebelum membuat strategi social media marketing, menurut kakak riset yang
ideal untuk dilakukan seperti apa?
Perlu diadakan riset. Cuman.. riset sedalam apa.. beda-beda ya tiap brand.. misal
brand kecil.. kayak restoran.. itu level risetnya kayak national banking itu ga bakal
sama.. cuman risetnya perlu dimulai dari basic, riset audiens aja sih itu basic
utamanya, sama bikin perencanaan itu juga penting.. banyak yang masih nganggep
media sosial itu gratis.. padahalkan.. untuk mengembangkan konten juga butuh
tenaga ahli.. bikin photoshoot juga gak orang sembarangan.. kita juga lebih bisa
reach banyak orang juga harus combining sama media ads juga.. kalo yang gak
berbayar juga bisa.. tapi kalo ada yang berbayar juga itu jauh lebih oke.. mungkin
itu riset basic aja sih.. butuh tim kayak apa.. media sosial juga harus di set up diawal
dan ada target dan tidak ikutin arus doang..
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5. Menurut kakak, perlu kah sebuah perusahaan menggunakan aplikasi analytics
yang terpercaya dalam menjalankan kegiatan social media marketing-nya? Untuk
apa?
Kalau tools buat analytic itu perlu gak perlu ya.. karena sejauh ini tergantung
channel dan data yang mau didapet itu apa.. kalo misal reach, impression, dan
engagement.. itu kan media sosial masing-masing ada analitiknya, Facebook,
Instagram, dan Twitter. Menurut ku yang lebih penting adalah.. tau metriks apa
yang mau dicapai. Nah untuk mencapai metriks itu perlu tools apa gak dan perlu
juga orang yang bisa baca data dan mengolahnya.. percuma kalo misal bisa beli
tools mahal tapi gak bisa baca data dan mengolahnya ya sama aja.. untuk mencapai
apa..

6. Software apa yang dibutuhkan atau terpercaya dalam mengamati penggunaan
analitiknya?
Bukan software sih ya.. hm kita sebenernya ada analytics platform sih... ada
website nya.. kita bayar ini bulanan apa tahunan.. nah itu balik lagi dan perlu
ningkatin numbers yang mana dulu.. kalau analytic tools itu bisa ya itu bagus..

7. Menurut kakak, pada akun bisnis Instagram, apakah Instagram Insight sudah
cukup efektif dalam mengukur keberhasilan? Kelemahannya apa?
Itu balik lagi.. kalo business objective nya awareness aja, ya itu udah cukup.. kalau
untuk peningkatan penjualan.. ya itu.. ga terlalu bisa purely depends on media sosial
aja.. media sosial itu ga bisa convert ke sales. Kalo misal restoran ga bisa lihat kan..
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nah kalo misal ada peran media sosial buat beli.. ya itu bisa.. misal ke mall sehari
ini ada berapa orang.. lantai ini ada berapa orang, yang berkunjung berapa orang..
dll.. secara ga langsung King Mango Thai bilang, tambahan reach, dan post di
media sosial bisa menyimpulkan itu berpengaruh pada orang yang datang membeli
King Mango Thai. Dulu ada sih salah satu klien aku.. Revlon.. media sosial bisa
meningkatkan penjualan.. King Mango Thai mungkin bisa seperti itu.. dari media
sosial semua orang bisa tau tentang produk ini dan meningkatkan penjualannya
berapa reach dan yang beli berkunjung berapa..

8. Bagaimana trend pembuatan konten untuk dipasang pada promote
Instagram/konten ads dalam strategi social media marketing zaman sekarang
khususnya pada Instagram?
Mungkin balik ke awal lagi, jadi sesuai insight target audiensnya gimana.. kedua
setahu ku di Instagram mereka ada peraturan 80 & 20.. kalo bisa... text yang ada di
visualnya itu ga lebih dari 20%, jadi biasanya itu, kalo kurang 20% , reach nya lebih
maksimal.. terus ada karakteristik Instagram.. brand akan berkompetisi dengan
brand lain, gimana posting itu bisa stand out di para kalangan kompetitor lain..

9. Saat membuat promote pada Instagram apa saja menurut kakak yang perlu
diperhatikan? Konten? Visual? Dll?
Visual yang paling penting, caption itu menurut ku, media sosial ini kan beda
karakteristiknya sama media offline.. jadi bagaimana posting ini bisa lebih keterima
dan orang gak mau kayak.. kan kalo di Instagram kan bisa swipe di Instastory di
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tap, memberhentikan jempol, harus kayak gitu ibaratnya mencuri perhatian
khalayak yang baru yang fresh.. hehe..

10. Bagaimana strategi pembuatan konten agar dapat memancing percakapan
audiens & komunikasi dua arah serta mendapatkan respon dari audiens melalui
Instagram?
Jangan ada FYI aja gitu-gitu sih yang penting.. yaudah audiens hanya liat aja gitu..
tapi kan ga mancing percakapan.. biasanya sih buat pertanyaan, open question,
dibuat interaktif.. jadi cerita hal positif.. tabak mana nih yang namanya Agus.. mana
sih dari tiga orang ini jadi kayak main tebak-tebakan juga dengan para audiens, jadi
gak cuman komunikasi satu arah aja, tapi ada beberapa juga minta saran, tanya di
instastory.. dan lain lain..

12. Menurut kakak, tracking & monitoring di media sosial sekarang itu seperti apa
pada umumnya? Dan menurut kakak idealnya bagaimana menjalankannya agar
menghasilkan social media marketing yang optimal?
Balik lagi ke awal, business objective nya apa.. jadi mungkin dari sana, baru bisa
tracking ini ditarget objective kita apa ga, udah berapa persen berhasil, tapi itu
tergantung perusahaannya juga sih.. tracking secara weekly atau monthly itu biar
bisa di compare jadi buat kemajuan kedepannya.. orang yang dateng dan ngaruh ke
penjualan harus sesuai.. monitoring juga bisa dilakukan untuk memantau komentar
positif dan negatif gitu, sentimentnya gimana..
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13. Bagaimana untuk menentukan measurement strategy yang ideal untuk
menjalankan social media marketing? Khususnya pada Instagram dalam bidang
kuliner?
Balik lagi.. kita lihat metriks yang udah ditentukan ini mana yang perlu ditingkatkan
yang mana.. sama kayak diatas hehe..
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FOTO BERSAMA NARASUMBER

Peneliti Melakukan Wawancara dengan Pembuat sekaligus Pelaksana Kebijakan
Akun Instagram @KingMangoIndonesia (Hari Pertama)

Peneliti Melakukan Wawancara dengan Pembuat sekaligus Pelaksana Kebijakan
Akun Instagram @KingMangoIndonesia (Hari Kedua)
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Peneliti bersama para informan (followers/fans fanatik)
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Peneliti berkunjung ke King Mango Thai

Peneliti bersama social media marketing expert, Brama Danuwinata.
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Frekuensi posting

Hashtag terkait

Jumlah followers

INDIKATOR OBSERVASI

Pada 19 Oktober 2017, King Mango Thai
meluncurkan enam posting diantaranya adalah
meluncurkan pengumuman klarifikasi akan adanya
"Ya dari fotografer kami sih, kayak gitu gitu aja, tapi
masalah eksternal, repost dari foodblogger, dan
seolah olah mengingatkan audiens pada cabang King
setiap hari, memang setiap hari
kita ada nge-post.. Tapi biasa repost-an dari customer, Mango Thai di luar Jakarta. Pada 19 Januari 2018,
yang lucu, yang bagus, kita
King Mango Thai meluncurkan lima kali posting
repost, ya kalo hari-hariannya kayak gitu.. ya paling
diantaranya adalah repost tiga foodblogger , repost
berkisar dua sampai tiga kali
satu konsumen King Mango Thai dan meluncurkan
konten potongan harga. Pada 3 Agustus 2018,
sehari. Itu pun ada jedanya.. biar gak terkesan spam"
frekuensi posting King Mango Thai mencapai tujuh
kali sehari yang mana seluruh nya adalah repost dari
konsumen.

Bambang menyatakan bahwa setiap hari mengunggah konten berkisar dua
sampai tiga kali sehari , namun peneliti mengamati bahwa dalam sehari,
King Mango Thai tidak hanya dua sampai tiga kali saja, King Mango Thai
dapat me-repost sampai tujuh kali posting. Dari tahun 2017, King Mango
Thai sudah menjalankan strategi agar brand -nya dapat dikenal dengan
cara mengklarifikasi masalah seperti brand yang mengatasnamakan King
Mango Thai, seolah-olah memperkenalkan kepada audiens siapa jati diri
King Mango Thai. Mengingatkan cabang mereka kepada audines di luar
Jakarta, pada awal 2018 King Mango Thai banyak mendapatkan
permintaan potongan harga sehingga meluncurkan program potongan
harga. Pada pertengahan tahun 2018 mereka lebih mengapresiasi
konsumen dalam bentuk me-repost posting konsumen yang telah membeli
produknya.

Pada bawah tabel

"Kalo hashtag-hashtag banyak tapi omzet sepi ya
Ketiga hashtag ini dijadikan King Mango Thai sebagai alat monitor untuk
Telah tercantum tiga hashtag di biodata Instagram
sama aja.. Ahaha walaupun memang hashtag-hashtag gitu
melacak berapa banyak posting terkait King Mango Thai, melacak
@KingMangoIndonesia yaitu #KingMangoThai
mempermudah dijadiin
komentar audiens terkait King Mango Thai baik positif maupun negatif,
dengan 10.438 posts #KingMangoIndonesia dengan
strategi gitu biar kesadaran akan brand kita semakin
dan membangun percakapan/interaksi dengan audiens yang belum
2.611 posts #DragonMango dengan 412 posts
dikenal"
dikenal. King Mango Thai memanfaatkan hashtag sebagai keyword

SCREENSHOT

Pada bawah tabel

Pada 6 Agustus 2018 sudah mencapai 41.800
pengikut

"Saya hari
pertama pokoknya belom kelola, followers-nya cuman
lima.. Itu pun.. Temen
temen sendiri lah ya, terus hari pertama buka 1.000, hari
kedua buka 3.000 gitu.. "

REFLEKSI NOTES

Terbukti adanya jumlah followers yang semakin naik, mulai dari 0, 1.000,
3.000, hingga 41.800

HASIL OBSERVASI

STATEMENT KEY INFORMAN
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Mengadakan program online

Frekuensi Interaksi

Frekuensi audiens membuat
hashtag terkait

"Ngga.. Saya gak mau ikut orang lain, orang lain dapet
handphone or apa gitu.. Buat
pancingan kan biasanya.. Paling nanti tanggal 10 Juni
ulang tahun King Mango..
Yang buy one get on e semua outlet all day dari jam 10
sampai jam 10 semua outlet,
seluruh Indonesia.."

Peneliti mengamati bahwa program-program yang
dilaksanakan pada akun instagram
Menurut peneliti, walaupun King Mango Thai tidak mau mengikuti trend
@KingMangoIndonesia dari awal sampai sekarang
orang lain, ada baiknya jika King Mango Thai tetap membuat sebuah
hanya sebatas buy one get one, anniversary , promo, program untuk menjangkau kedekatan dan interaksi dengan para audiens.
dan potongan harga di hari raya besar.

Peneliti mengamati, tiga bulan setelah King Mango
Thai berdiri, mereka dapat memperoleh sebanyak Menurut peneliti, walaupun Bambang menyatakan "pasti harus dijawab",
"Kalo mereka bertanya itu pasti harus dijawab, itu udah
hukumnya, gak bakal
peneliti melihat bahwa frekuensi interaksi King Mango Thai dengan
113 comments di kolom komentar Instagram. King
audiens harus lebih perlu ditingkatkan karena adanya komentar,
dicuekin. Misalnya "Kak kapan buka di Bandung? " ya kita Mango Thai secara aktif membalas semua komentar
harus jawab, ee.. walau
pertanyaan dan saran yang belum dibalas oleh King Mango Thai. Hal itu
dan respon pada kolom komentarnya, baik positif
bisa berdampak pada reputasi yang menurun di mata masyarakat.l ini
hanya sekedar, ee.. "ditunggu ya Kak" gitu.. ya kami harus maupun negatif. Namun, seiring berjalannya waktu,
tetep dijawab, tetep
perlu diutamakan karena komunikasi dua arah adalah penting bagi para
menurut amatan peneliti, jumlah komentar yang
harus direspon"
didapatkan sekarang ini semakin menurun dan
pebisnis melalui media sosial
beberapa tidak terjawab / terespon dengan baik.

(Bambang tidak menyebutkan)

Pada Agustustus 2017, King Mango Thai hanya
Dengan adanya hashtag terkait, King Mango Thai lebih banyak
mendapatkan hashtag terkait berkisar satu sampai
mempunyai peluang dalam memantau brand nya melalui media sosial
dua kali sehari. Namun peneliti mengamati bahwa
Instagram. Frekuensi audiens membuat hashtag terkait tergolong
pada Februari 2018, dalam sehari, King Mango Tha
meningkat, yang awalnya hanya menccapai satu sampai dua kali, sudah
sudahi mampu mendapatkan hashtag empat sampai
mencapai empat sampai lima kali
lima kali.

8
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Views dan Likes

Konten Instagram

"kalo kita nge-post kena apa gak-nya ya dari
view-nya sih.. contoh.. nah ini, nih ini baru post dua jam
yang lalu, nih ada 400
views nih, nah kena nih, banyak yang view.. nah biasa kita
genjot langsung.. nah
Pada posting pertama yang diunggah ke akun bisnis
kita post misal langsung "opening soon, Makassar" yang
@KingMangoIndonesia, King Mango Thai hanya
nge-like buanyak banget..
mendapatkan jumlah 92 likes. Dibandiingkan dengan
baru nah ini kayaknya kena nih, di hari pertama langsung
sekarang, peneliti mengamati jumlah likes paling
genjot langsung promo.
banyak yang King Mango Thai peroleh adalah
Nah tapi kayak sekarang liburan..kaykanya biasa aja nih,
sebesar 10.098 likes. Untuk views, sejak awal
yaudah lah promo biasa
hingga sekarang, views yang paling banyak King
biasa aja. Nih lagi misal Ramadhan promo, wuuh, yang
Mango Thai peroleh di akun bisnis Instagramnya
ngelike 400 berarti lumayan
adalah sebesar 40.238 views,
nih, nih jam lima nih.. sampe jam berapa.. jam 10 misal,
jadi kita analisa juga jam
prime time itu yang mana, kita gak gimana-gimana banget
sih.. "

"pasti ada logonya sih.. entah itu dari tim desain kami
atau biasa kalau
uda ada logo di gelas di gambarnya ya tidak usah
dicantum.. terus kalo misalnya
kita bikin konten.. kan ada kita desiner, kan.. Misal mau
Waisak, gambarnya ini,
ee.. Misalnya ee... Saya ada mau ada satu produk deh
ditampilin, misalnya yang
Dragon Mango, kan kalo Dragon lebih ke Chinese, Buddha,
gitu kan jadi kita lebih
arahin ke desainer nya.. gitu gitu lah.. misalnya hari anak
Nasional nih, kan aku
masukin mango splash karna anak-anak suka loli ya.. jadi
aku masukin gambar
produk yang ada loli nya juga... "

Konten akun Instagram @KingMangoThai lebih
didominasi oleh repost baik video maupun foto, dan
beberapa konten dibuat oleh tim desain pribadi King
Mango Thai sendiri. Jika itu adalah konten buatan
tim desain pribadi King Mango Thai, mereka pasti
mencantumkan logo sebagai identitas brand mereka.
Bambang menyatakan bahwa konten yang diunggah
mempunyai makna tersirat tersendiri, dan peneliti
mengamati bahwa terdapat kesesuaian pada realita
yang ada pada akun Instagram
@KingMangoIndonesia, misalnya hari Anak Nasional
didesain dengan produk yang sesuai dengan kanakkanak. Selain itu, konten yang diunggah didominasi
adanya bekerja sama dengan para foodblogger
terbukti adanya repost dari akun Instagram para
foodblogger. Peneliti juga mengamati bahwa mereka
mencantumkan penghargaan mereka di akun media
sosial Instagram, memanfaatkan Instagram sebagai
saluran klarifikasi masalah, dan menginformasikan
informasi yang detail seperti keluarnya inovasi
produk baru dan pembukaan cabang baru.

Jumlah likes dan views yang semakin meningkat.Menurut peneliti, keberhasilan
pemasaran King Mango Thai melalui media sosial Instagram dapat diukur dari
banyak nya likes dan views yang semakin meningkat dibandingkan sejak awal
King Mango Thai meluncurkan posting pertamanya di akun media sosial bisnis
Instagram nya.

Menurut peneliti, akun Instagram King Mango Thai penuh dengan repost,
hal ini dapat menaikan engagement strategy mereka secara tidak
langsung. Dengan me-repost akun Instagram konsumen dan audiens, King
Mango Thai memberi apresiasi kepada mereka yang telah berkunjung dan
membeli produk yang mereka tawarkan. Hal ini dapat membuat senang
para konsumen atau audiens yang di repost tersebut karena merasa
dihargai. Selain itu, akun bisnis @KingMangoThai yang viral dan populer
membuat senang para audiens yang direpost karena username mereka
masuk di dalam akun bisnis Instagram yang terkenal tersebut.

Pada bawah tabel

Jumlah Followers King Mango Thai pada 7 Agustus 2018

Hashtag King Mango Thai sebagai Monitoring
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Target Audiens di Instagram Berebut agar di-repost di akun
@KingMangoIndonesia
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