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Transkrip Wawancara dengan Inou Marcsta Hernawan – Supervisor Event
dan Marketing Communication Batik Danar Hadi.
Jenis wawancara : Semi Terstruktur
Wawancara tatap muka, 30 Mei 2014, pukul 16.50
Lokasi : Rumah Batik Danar Hadi
Jl. Melawai Raya 69 -70, Jakarta Selatan.
DKI Jakarta, 12160, Indonesia.

Tentang danar hadi
1. Selamat sore mas Inou, saya Lidya dari Universitas Multimedia
Nusantara, mau bertanya sedikit soal Batik Danar Hadi...
Halo, iya, boleh silahkan...
2. Sejarah perkembangan danar hadi dari solo sampai menyebar ke seluruh
indonesia itu bagaimana sih mas?
Mulai di 1964, dari bapak santosa dullah dan danarsih, pasangan
suatmi istri yang memulai kariernya menjual batik secara door to door,
rumah ke rumah belum business to business. Dari door to door itu, barulah
berkembang yang orang istilahkan sekarang sebagai word of mouth ya,
tentang kualitas dan motif batik Danar Hadi. Dari situlah beliau mencoba
untuk mulai membuka butik batiknya di Jakarta, yaitu di Raden Saleh, lalu
setelah itu mulai berkembang lagi butik di Medan, lalu kembali lagi ke
Jakarta untuk membuka yang cabang Tebet dan Melawai.
Tapi sebelumnya di Solo sudah ada butik juga kan, Mas?
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Oh ada, sebelumnya butik pertama itu di solo, di Radjiman, yang sekaligus
adalah rumah bapak ya, menjadi satu, sampai sekarang pun konsepnya
masih seperti itu jadi menyatu antara butik dan rumah, juga kantor pusat
Solo ada disitu. Jadi begitu... sampai sekarang sih sudah berkembang
sampai ada 20 butik yang berbentuk rumah ya, bukan outlet, outlet itu
hanya sebutan untuk yang kita buka di mall, itu ada di Jakarta, Bandung,
Medan, Balikpapan, Padang, Makassar, Bali, Surabaya, Solo, dan Jogya.
3. Apa goals dan objectives dari Batik Danar Hadi?
Tujuannya ya pertama memang dari President Director kita sendiri ya,
kaena bapak memang cinta dengan batik, maka objective-nya dia adalah
untuk melestarikan budaya batik, pertama tama itu. Membangun image
budaya batik dari Solo itu seperti apa sih, memperkenalkan motif motif
batik Solo karena kan beda beda ya... dari Solo beda, dari Jogja beda, dari
setiap daerah beda beda. Nah bapak memulainya dari batik Solo dulu,
batik Solo itu seperti apa, dari situlah mulai berkembang bisnis ini sampai
tersebar di beberapa kota di Indonesia, nah dari sini barulah bapak
mencoba menyelaraskan motif motif batik dari selurruh Indonesia ini. Jadi
secara sederhana, goals dan objectivesnya seperti itu.
4. Siapa saja kompetitor yang sejajar dengan batik danar hadi?
Hmm, sebenarnya setiap brand batik itu punya kekuatan masing masing,
kita sebenarnya gak menganggap mereka sebagai kompetitor karena
mereka punya kekuatan, kita punya kekuatan, begitu juga dengan
kelemahannya ya. Tapi kita dari Danar Hadi punya kekuatan yang bisa
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membuat kita disebut sebagai pionir lah, yaitu kita punya sarana untuk
membuat batik itu dari A sampai Z. A – Z itu adalah kita punya pabrik
tekstil sendiri, kita punya bahan baku sendiri sampai proses membatiknya
pun kita sendiri, itu kita lakukan full service 90 persen, nah 10 persennya
kita coba menggaet UKM di pulau Jawa, tapi itu kita membeli bahan dari
mereka, baru kita buat menjadi busana yang ready to wear. Nah mungkin
kalau kompetitor lain itu lebih banyak kebalikannya, mereka membeli
bahan yang sudah jadi, yang ready to wear lalu ditempel dengan merk
mereka. Itu yang mungkin bisa dilihat dari kompetitor A atau B, kalau kita
masuk ke store mereka, mungkin dapat ditemukan di satu gawangan
bahwa ada motif batik yang warna, ukuran dan motifnya persis sama,
kalau di Danar Hadi tidak seperti itu, pasti akan berdeda antara batik satu
dengan batik lainnya. Walaupun tema kita sama, tapi motif dan ukuran
kita pasti berbeda. Kadang ada pengunjung yang masuk mencari koleksi
East Meet West misalnya, mereka kadang tidak menemukan ukuran yang
sesuai. Kita bukan tidak menyediakan, tapi kita mempertahankan, secara
size, kita quantity-nya tidak banyak karena kita gak mau ketika orang
pakai batik kita, di acara ketemu orang lain, kok batinya sama, kita gak
mau, dan tidak mungkin. Kita menjaga eksklusifitasnya ya dari batik
printing sampai batik tulis. Kalau batik printing mungkin agak susah ya
karena kan di print rata rata semua sama, tapi kita mensiasati kita combine
dengan motif lain misalnhya, paling dibedakan dengan cara itu.
Kalau kompetitor head to head secara penjualan dan kepopuleran.
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Hmm kalau yang head to head mungkin yang sama sama dari Solo ya,
Batik Keris, tapi sekarang Batik Keris lebih banyak main di mall ya, dan
di outletnya mereka tidak hanya menjual busana tapi juga kerajinan juga,
souvenir. Itu yang tidak dilakukan Danar Hadi ya, karena kita konsisten,
kita jual batik yaudah jual batik saja, jadi kita gak mau bikin orang
bingung, anda mau batik ya anda ke Danar Hadi. ataupun customer yang
sudah loyal sudah tau motif khas Danar Hadi seperti apa, dan seperti yang
saya bilang tadi, kalau batik lain mungkin diproduksi secara mass gitu ya,
jadi dari dulu motifnya begitu, tidak ada perubahan signifikan, misalnya,
pakai motif gradasi yaudah, gradasi terus. Ada juga kompetitor kita yang
seperti itu.
5.

Bagaimana danar hadi ingin dikenal masyarakat secara umum?
Sebenarnya kalau ditanya ingin menjadi brand yang seperti apa ya
menjadi brand yang dianggap sebagai pionir batik ya, apalagi sekarang
batik Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO ya, ada hari batik dan lain
lain juga sekarang. Brand Danar Hadi memang sudah terjaga, nah disini
tugas kita semua sebagai managemen dan jajaran staff mencoba
mempertahankan hal tersebut. Dengan cara lebih memperhatikan loyal
customer kita, juga pembeli yang masuk jajaran new generation, kita
tawarkan produk kita.
Tapi kadang mereka takut juga ya, contohnya merek liahat Danar Hadi
Melawai ini, “wah besar gini ya, pasti mahal”. Padahal kita banyak
menjual batik yang dimulai dari harga 179 ribu rupiah itu ada, batik
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printing yang seharga 200-300 ribu juga ada gitu ya. Itu juga yang kita
pikirkan biar seengaknya mereka masuk dan lihat dululah. Padahal kalau
mereka jalan ke mall atau ke ITC, itu akan banyak batik yang harga segitu
juga, tapi bukan dengan kualitas Danar Hadi. Karena kebanyakan orang
sekarang melihat model dan warna dulu biasanya, kualitas ada di nomor
sekian.
6. Demografis dan psikografis target audience batik Danar Hadi?
Nah itu balik lagi ke sub-line brand kita ya, kita mulai dari Reguler,
reguler itu mungkin bisa untuk konsumen usia 20-40 ya, mengingat cara
pembuatan dan jenis batiknya serta harga yang dibandrol. Kenapa usia 2040? Karena untuk batik jenis ini cenderung tidak ada batasannya, mungkin
bisa juga bukan untuk pemakaian tapi sebagai gift, itu sasarannya.
Untuk line ke dua, yaitu Danar Hadi Exclusive, nah ini mungkin untuk
orang yang sudah mature daya belinya. Itu kita sasar umurnya yang sudah
diatas 28-35, karena kita banyak bermain di jenis batik campuran cap dan
tulis, itu kita bandrol dengan harga Rp 500.000 – Rp 1.500.000.
Selanjutnya itu adalah Danar by Danar Hadi, ini untuk target yang daya
belinya lebih dari mature, kisaran umur 35-45 dengan SES A. Dan kita
buat memang khusus untuk wanita.
Lalu ada line yang paling baru yaitu Danar Hadi Sport ya itu tujuannya
kita mau mengenalkan Danar Hadi kepada generasi kedua, karena kadang
kadang, mereka memakai batik dengan warna monoton gak mau kan?
Makanya kita buat DH Sport yang warnanya lebih berani dengan design
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yang lebih fit body, juga motif yang modern, perpaduan antara motif barat
dengan batik Indonesia.
7.

Adakah hal potensial dari batik danar hadi yang justru menjadi
penghalang sehingga batik danar hadi sulit menjangkau target audiencenya?
Refer ke pertanyaan nomor 5. Lalu kedua, jangkauan outlet kita keluar
pulau memang kurang, misalkan di Balikpapan baru ada satu, di Makassar
baru ada dua, seperti itu. Dan mungkin kedepannya di daerah daerah
tersebut, kita akan lebih banyak buka di mall ya, karena gak bisa
dipungkiri, mall itu menarik buat orang, mereka bisa window shopping
dan lain lain, jadi orang orang yang dari rumah tidak niat belanja batik
pun, paling tidak bisa melihat dan melewati outlet kami, sekedar melihat
lihat dan tahu harganya dulu.

8. Logo batik danar hadi dan apa maknanya?
Logonya itu sedikit mirip bentuk gentong ya, kalau dari budaya Jawa
sendiri gentong itu kan sebuah tempat penyimpanan, tempat penyimpanan
apapun yang tidak melebihi kapasitasnya. Warnanya sendiri adalah ungu
yang melambangkan keabadian, untuk warna fashion dia juga masuk, dan
dilingkari dengan warna gold.
9. Selama tahun 2013, program apa saja yang sudah dijalankan oleh batik
danar hadi untuk berkomunikasi dengan target audience dan target
marketnya?
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Ada beberapa program ya, kita ada program nasional maupun tactical.
Untuk nasional ada roadshow yang kita adakan dalam setahun 4 kali,
biasanya untuk menandai peluncuran koleksi baru yang kita adakan
serentak di tujuh kota. Ada juga program yang mendukung sales, misalnya
program Ramadhan, kita bikin Ramadhan sale, begitu juga End of Year,
Chinese New year dan lain lain. Jadi kita petakan juga di kalender, mana
hari hari besar, nah itu kita maksimalkan juga untuk menaikkan revenue
kita, seperti itu.
10. Apa tujuan dari program2 tersebut? Dalam satu tahun dibagi menjadi
berapa bagian? Isinya apa saja? Komunikasinya pakai metode apa?
Tujuannya sudah pasti revenue ya, tapi selain itu kita juga melakukan hal
tersebut untuk menaikkan awareness, bukan pada perorangan tapi juga
pada media ya, jadi kita adakan press gathering, kita kumpulkan mereka,
sekerdar mengingatkan bahwa Danar Hadi masih eksis, dan muncul
dengan gaya yang muda, dengan motif dan warna yang bisa diterima di
dunia fashion.
Isi komunikasinya?
Yak gini biasanya semua kita combine, misalnya setiap fashion show kita
juga pasti ada exebithion karena venue-nya adalah di Rumah Batik Danar
Hadi, itu pasti. Dan pada hari itu biasanya kita berikan penawaran diskon
dan bonus souvenir, saat preview gathering juga kita buat menarik dengan
live manequin.
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Kalau event yang lebih besar itu kurang lebih sama ya, tapi formatnya
beda, kita bikin di hotel dengan koleksi yang premium yaitu Danar by
Danar Hadi ya. Di dalamnya juga biasanya ada exebithion batik yang
nantinya bisa dibeli juga.
Sebelum ada social media?
Lebih ke sms blast dan email blast. Karena biasanya tidak secara luas, tapi
ke tamu tamu pilihan saja, karena kami khawatir karya kami dicontek
duluan sebelum keluar di pasaran, jadi sebisa mungkin kami hindari.

Pemanfaatan social media sebagai media untuk kampanye public relations batik
danar hadi
1. Bagaimana Danar hadi, sebagai salah satu brand batik yang sudah
ternama, memandang kepemilikan akun akun social media sebagai media
komunikasi? Pentingkah keberadannya?
Sangat penting ya, kita tidak bisa menampik adanya social media. Karena
kalau dilihat ya pengguna social media di indonesia sangat besar. Kita
tidak bisa menutup mata akan hal tersebut, karena sekarang sudah banyak
campaign yang mengandalkan social media. Ya pasti ada plus dan
minusnya juga ya, siapa yang akan mengikuti dan merespon kita pasti
akan jadi suatu bumerang, tapi kita disini harus berani. Saya sendiri saat
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ngecek Facebooknya Danar Hadi dari 2010 memang tidak aktif, hanya
berisi postingan seadanya, dan yang menjadi fans di Facebook pun bukan
audience-nya Danar Hadi. jadi seperti pedagang online shop dan
semacamnya itu yang kita hindarkan sekarang. Mungkin kalau Twitter
atau Instagram itu kan termasuk baru ya di Indonesia, komunikasi paling
efektif memang Twitter, kita bisa menjangkau orang secara luas disini, kita
mensosialisasikan produk dan promo kita, apa yang mau kita lakukan di
bulan depan, jadi itu lebih efektif menurut saya.
2. Apa yang melatar belakangi Danar hadi dalam penggunakan social media
sebagai salah satu media komunikasi?
Jujur aja kalau untuk urusan social media, kita agak terlambat, saat saya
pertama masuk tahun 2011 itu kita gak punya Twitter, bahkan gak punya
website gitu, maka dari tahun 2011 itu kita mulai bergerak sendiri dengan
manpower seadanya. Lalu mulai 2013 kita bekerja sama dengan agency
untuk menangani social medianya, kita riset, kita lihat kompetitor, kita
lihat cara komunikasinya, kita lihat impactnya juga pada kompetitor.
Enam bulan pertama sih terasanya berat, karena kita juga baru kan, dan
kita menjaga sekali image yang keluar di social media.
Impactnya sih penjualan sangat lumayan ya, nge boost, misalnya program
retweet, itu banyak yang tertarik. Tapi sayangnya hanya generasi muda
yang mengerti, yang generasi tua tidak bisa berpartisipasi. Tapi untuk di
kota besar sih ini gak jadi masalah. Jadi kalau di kota kecil, secara
penjualan gak kerasa, tapi awareness tinggi.
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3. Akun social media apa saja yang dipakai dalam rangka kampanye
program komunikasi batik danar hadi? apa alasannya?
Ya dasarnya mungkin awalnya kita sudah punya Facebook, kita ingin
meremajakan kembali. Kalau menurut saya, ke daerah itu lebih bisa
dijangkau dengan Facebook.
Kalau Twitter sendiri kan kita bisa follow dan difollow oleh customer,
walaupun mass tapi kan kita gak bisa decline siapapun yang mau
berteman.
4. Harapan apa yang ingin dicapai oleh batik danar hadi dengan
penggunaan akun akun social media tersebut?
Kedepannya kita mau lihat dulu ketiga social media kita. Kalau memang
baik, tahun ini rencananya kita juga mau buka e-commerce agar kita juga
tahu data base kita per daerah.
5. Menurut anda, sejauh ini sudah tepatkan penggunakan akun akun
tersebut?
Sudah tepat. Kami sudah cukup puas dengan hasil yang dicapai. Mungin
kedepannya kita akan perlu strategi, komunikasi juga cara pendekatan yg
beda agar tidak bosan.
6. Dari semua akun, mana yang paling efektif dan mengapa?
Twitter, lebih mudah lebih gampang dan simple untuk komunikasi.
7. Di danar hadi, divisi apa yang bertanggung jawab untuk mengatur
program online ini dan apa tugas utamanya?
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Gak ada sih, kita hanya supervisi dan support data juga. Kita terbantu dari
teman2 di bagian merchandise buat detail produk, ada kerjasama yang
baik juga antar divisi.

PEMANFAATAN AKUN TWITTER, FACEBOOK DAN INSTAGAM UNTUK
KAMPANYE BATIK DANAR HADI
1. Apa saja hambatan yang ditemui dalam program kampanye online?
Ya pasti ada ya, namanya juga ada 2 kepentingan gitu, tapi dua duanya
jadi saling memberi masukan sih jatuhnya.hambatan itu pasti ada.
2. Apa perbedaan yang dirasakan sesudah dan sebelum menggunakan akun
social media?
Pasti ada, dalam hal penjualan dan juga awareness sangat terasa.
Awareness tuh pasti ya karena tergantung dengan postingannya.
3. Sejauh ini, bagaimana pandangan terhadap akun2 tersebut? Adakah yg
perlu diperbaiki, harapannya apa untuk akun ini kedepannya?
Maunya sih mungkin perkembangan followers kita lebih signifikan ya,
karena pemikiran orang masih ada yang “followersnya berapa nih?” itu
yang mereka lebih percaya. Lalu agar content-nya bisa lebih berbobot lagi.
4. Kenapa ya mas penggunaan influencer sulit disetujui oleh Danar Hadi?
Karena kita cukup selektif ya, kita sangat menjaga image kita. Mulai dari
model dan ambassador. Bapak (Santosa Doellah) memastikan bahwa
model yang dipilih untuk fashion show pun kalau bisa yang belum
digunakan untuk merk busana manapun. Latar belakangnya juga harus
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baik dan tepat bagi Danar Hadi. makanya tidak semudah itu. Lagipula
kalau kita menggunakan fashion blogger, kalau audiens kita buka yang
muda, bisa bisa malah tidak mengenal siapa yang dijadikan buzzer.
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Transkrip Wawancara Dengan Richval Mushasdian – Senior Account
Executive Milestone Integrated Marketing Solution.
Jenis wawancara : Semi Terstruktur
Wawancara tatap muka, 21 Mei 2014, pukul 18.40.
Lokasi : Kantor Milestone Integrated Marketing Solutions
Jl. Limau 1/28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130
Indonesia.

1. Halo mas Richval, langsung aja nih... Selama tahun 2013, program
Online PR apa saja yang sudah dijalankan oleh Batik Danar Hadi untuk
berkomunikasi dengan target audience dan target market-nya?
Selama 2013 ini, Danar Hadi menjalankan program digital lewat Twitter,
Facebook dan Instagram, jadi semua menggunakan platform social media
dibantu dengan buzzer dan key opinion leader yang membantu buzz dari
brand Danar Hadi sendiri. Saat ini yang lebih ditekankan dari Danar Hadi
sendiri adalah Danar Hadi Sport yang segmentasinya adalah anak muda.
2. Tujuan dari program ini sebenarnya apa sih Mas?
Tujuan dari program digital dari Danar Hadi adalah satu, untuk
membangun brand awareness untuk Danar Hadi sendiri. Karena sekarang
kan arahnya sudah mengarah ke digital. Orang juga sudah banyak yang
menggunakan smartphone, akses internet juga sudah banyak dilakukan
dengan smartphone dan internet bukan hal baru lagi di Indonesia,
kemudian selain untuk brand awareness juga untuk engage generasi baru,
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generasi mobile dimana Batik Danar Hadi yang kesannya itu batik yang
old, tua, tapi mereka juga punya suatu lini bisnis yaitu Batik Danar Hadi
Sport yang segmentasinya adalah anak muda. Di usia yang muda itu,
Danar Hadi memerlukan suatu media komunikasi yang lebih cepat menggrab dari targetnya itu, yaitu digital media.
Ooh, begitu ya mas, dalam satu tahun, program ini dibagi menjadi berapa
bagian?
Satu tahun programnya ada 3, jadi per-quarter, mengikuti dari program
design batik apa yang akan dikeluarkan Batik Danar Hadi itu sendiri.
3. Oke, disini akun social media yang digubnakan kan ada tiga, ada Twitter,
Instagram dan Facebook, apakah alasan penggunaan social media
diatas?
Alasannya platform itu paling banyak penggunanya di Indonesia.
sebenarnya kan banyak ya platform social media lain seperti Linked-in,
tapi balik lagi ke objectives-nya kan ke awareness dari Batik Danar Hadi
untuk ke pengguna lebih muda, jadi media engagement kepada target yang
lebih muda, jadi ketiga platform tersebut yang kita gunakan karena paling
banyak penggunaanya.
4. Kalau dilihat dari jumlah postingan di tiga akun tersebut, kenapa akun
Facebook lebih sering digunakan dan lebih aktif?
Oke, sebenernya dari tiga platform itu punya fungsi sendiri sendiri. Kalau
Facebook itu lebih ke engagement, jadi lebih untuk menciptakan bonding
terhadap brand Danar Hadi itu sendiri kepada targetnya, baik yang sudah
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jadi konsumen loyal maupun baru. Jadi lebih ke bonding, mengenalkan
brand brand Danar Hadi melalui engagement, makanya content-nya itu
lebih ke yang sifatnya human interest.
Kemudian kalau Twitter itu digunakan lebih kuat condongnya ke promo
promo. Jadi kalau misalnya ada promo di Danar Hadi, lebih cepat
disebarkan di Twitter karena mungkin karakter massa di Twitter lebih
kearah sana, kearah promo, atau mungkin info info. Tapi lebih banyak
promo sih.
Kalau Instagram itu lebih membangun, apa ya... image. Jadi Instagram itu
karakternya tidak kearah engagement gitu ya, engagement dalam artian
sehari hari kita mesti update status, mungkin kalau di Facebook kita bisa
update 2 – 4 kali gitu ya, atau gak Twitter yang bisa kita update secara
lebih banyak untuk statusnya, tapi kalau di Instagram itu sendiri lebih ke
brand image untuk membangun image Danar Hadi sebagai batik yang...
bukan eksklusif sih, tapi sebagai batik yang punya kelas tersendiri. Jadi
gini, kalau di Instagram itu, kita gak bisa main bikin promo aja. Karena
massa dari Instagram itu lebih kritis. Once si Danar Hadi hardsell, mereka
akan meninggalkan, jadi mereka lebih suka dengan keindahan, kemudian
suatu info yang menurut mereka berguna buat kebutuhan mereka, terutama
di fashion ya. Jadi memperlihatkan look yang bagus itu ya di Instagram,
jadi tiga platform itu punya fungsi yang berbeda beda.
5. Bagaimana sih akun akun social media diatas ingin dilihat oleh publik?
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Danar Hadi itu ingin dilihat sebagai brand batik yang longlasting. Jadi
dalam arti mereka modern tanpa meninggalkan ethnic indonesian culture,
tapi mereka membawa batik sebagai busana yang modern melalui Danar
Hadi, gitu. Jadi disitu tujuannya karena kan sekarang media komunikasi
mengarahnya lebih ke digital platform dan disitulah Danar Hadi supaya
efektif, mungkin secara orang lebih banyak bisa bergerak dan mudah untk
dijangkau. Nah tujuannya Danar Hadi pun ingin mengarah mengikuti
zaman, gitu.
6. Sebelum membuat strategi ini apakah ada research atau audit, Mas?
Kita melakukan riset ya, dengan bantuan dari Media Trac, mereka meriset
tentang batik, keyword batik, dari situ kita jadikan dasar, base, bahwa, Oh
Danar Hadi di dunia digital ada di urutan berapa, kemudian apa
kecenderungan orang menggunakan keyword batik, arahnya mau kemana,
jadi kita jadikan base awal untuk kita membuat strategi untuk Danar Hadi.
kemudian kita juga banyak melakukan desktop research seperti umm.. ya
kita lihat kompetitor nya aja, kaya Batik Keris, Aleira, Parang Kencana,
kita lihat pergerakannya di dunia digital, dari situ kita juga akhirnya bisa
membuat segmentasi. Kayak Batik Keris segmentasinya untuk kelas B ke
A sampai mana, Parang Kencana untuk kelas A-nya dimana. Sedangkan
Danar Hadi sendiri kan punya 4 line bisnis, mereka itu punya target yang
dari kelas menengah hingga affluent, jadi kita melkukan riset untuk ingin
tahu, gimana bahasa komunikasi dengan target, terutama untuk Danar
Hadi Sport.
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7. Tadi kan untuk danar hadi secara keseluruhan ya Mas, sekarang
demografi dan target audience dari akun social media batik danar hadi itu
sendiri seperti apa?
Data yang kita dapat itu justru di usia 24-35 tahun, dari hasil report digital
kita seperti itu, at least mereka muda dan kemudian karena mungkin kita
lebih banyak posting di produk Danar Hadi Sport, jadi ya itu... mereka
muda, white collar, kelasnya menengah menuju menengah keatas.
8. Bagaimana cara ketiga akun ini meraih followers? Bagaimana bentuk
promosi akun akun social media diatas?
Caranya kita untuk promosikan inisih kalau untuk Twitter biasanya kita
menyesuaikan dengan promosinya Danar Hadi, kita mendorong Danar
Hadi untuk melakukan promos. Misal, retweet promo ini untuk
mendapatkan disount 50%, lalu tunjukin retweet-nya, itu cukup berhasil
kemarin, kemudian untuk melaksanakan promo tersebut kita juga dibantu
akun Twitter lain yang sifatnya lebih ke arah promosi, saya gak bisa
sebutkan disini.
Kemudian untuk Facebook sendiri kita lebih banyak engage dari
lingkungan lingkungan terdekat, dalam arti kita coba promote untuk likes
dari orang orang yang jadi kawan dari admisnistrator dan lain lain.
Instagram pun begitu, kita lebih coba rekomendasikan mereka untuk jadi
followers batik Danar Hadi.
9. Seberapa penting sih Mas, engagement dengan para followers dan calon
followers?
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Sangat penting ya tentunya, karena namanya konsumen itu untuk
berpaling dari satu brand ke brand yang lain itu sangat mudah. Saya lupa
dulu ada hasil risetnya, menurut riset, orang Indonesia itu gampang
berpaling. Jadi dia brand loyalty-nya gak tinggi, apalagi di fashion,
fashion gak ada orang di indonesia yang seperti ini, jarang ada orang
indonesia yang cuma mau membeli satu jenis merk, kebanyakan mereka
berpindah pindah gitu, nah itu gunanya engagement supaya mereka tetap
loyal dan update dengan apa yang dilakukan oleh brand itu sendiri, jadi
kalau misalnya Batik Danar Hadi mengeluarkan design yang terbaru, kita
bisa komunikasikan ke mereka gitu ya, selain itu bukan cuma dari segi
promo design mereka sendiri tapi juga kita melakukan engagement bahwa
batik Indonesia adalah Danar Hadi. Jadi kaya, batik itu adalah pakaian
khas Indonesia yang bisa dibanggakan dan brand yang dapat
memunculkan kebanggan berbatik itu ya Danar Hadi. jadi dari situ kita
coba juga memunculkan rasa bangga akan budaya sendiri, kemudian dari
rasa bangga itu kita akan menggali untuk mencapai brand loyalty bagi
Danar Hadi. Lalu juga info info umum seperti cara merawat batik atau cara
berpenampilan, itu juga sangat penting sebagai cara engagement, karena
dari situ kita menunjukan secara komunikasi bahwa Danar Hadi punya
goodwill pada publiknya, jadi bukan cuma jualan, tapi juga mereka secara
tulus ingin men-share apa yang mereka tahu.
10. Apakah ada penggunaan influencer dalam kampanye ini? Siapa saja, dan
impactnya terasa atau tidak?
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Kita beberapa kali menggunakan influencer, salah satunya adalah host dari
Net TV seperti Adrian Maulana, kemudian Sarah Sechan dan banyak juga
dari pembawa acara 8-Eleven Show di Metro TV.
Impact-nya cukup baik ya kalo kita perhatikan, kalau kita post di
Instagram misalnya @-akun siapa, akhirnya dari followers mereka (fans
para buzzer tersebut), mereka jadi me-like postingan tersebut. Jadi efeknya
sebetulnya membangun good image untuk brand batik Danar Hadi sendiri
karena buzzer/influencer punya massa yang cukup setia dan senang
mendapat info dari si buzzer itu sendiri.
11. Apa perbedaan yang dirasakan sesudah dan sebelum menggunakan akun
social media?
Hmm... perbedannya, sebetulnya sih, waktu belum ada strategi digital
media, mungkin Danar Hadi bisa dilihat hanya sebagai brand yang jualan
ya. Bukan brand yang punya goodwill untuk membangun hubungan
dengan publiknya gitu jadi sekarang sih lebih terasa mereka dari
interactivity-nya lebih bagus, dalam artian bukan hanya brand yang jualan,
lalu gak ada komentar. Ketika ada post sesuatu atau followers/likers
bertanya, kita selalu berusaha menjawab dan berinteraksi dengan mereka.
12. Ada hambatan yang ditemui gak sih Mas, dalam program kampanye
online ini?
Hambatannya, hmmm lebih ke tantangan sih dan cukup banyak ya. Salah
satunya itu dunia digital sendiri sangat luas, kita gak mungmin identifikasi
dari publik sebanyak itu mungkin karena banyak sekali ya penguna
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internet yang masing masing punya akun social media tersendiri, ini diluar
yang sudah jadi followers ya. Lalu hambatan lain ketika kita melakukan
komunikasi via digital media ini, mengingat Indonesia memang pengguna
digital platform terbesar, kita memilah milahnya juga cukup sulit antara
mana yang publik dan mana yang bukan publik. Jadi terkadang kita ada
kecolongan lah, sebetulnya oknum ini menempel untuk mempromosikan
produknya sendiri karena followers Danar Hadi banyak, kemudian dunia
digital yang cukup cepat yah, kemudian secara crisis sih untungnya belum
ada ya, tapi yang mesti diwaspadai ya itu, kita kan juga gakbisa periksa
semua halaman google, kita usahakan periksa mana nih yang memberi
impact negatif atau netral atau gak kita coba bangun hit tentang Danar
Hadi bahwa batik ya Danar Hadi, itusih.
13. Sejauh ini, bagaimana pandangan terhadap akun akun tersebut? Adakah
yg perlu diperbaiki?
Sebetulnya, masih perlu improvisasi ya, karena waktunya juga baru
setahun, baru dimulai, jadi perbaikan perbaikan sampai kapanpun akan
perlu mengingat dunia terlebih dunia informasi ya, bergerak sangat cepat
sedangkan waktu kita hanya 24/7. Kita gak mungkin improvisasi sambil
mengawasi, jadi perbaikan itu akan selalu dibutuhkan, tapi so far sih
masih sangat baik, dimana kalau kita perhatikan, hit negatifnya sangat
sedikit.
14. Nah terakhir nih mas, bagaimana harapan anda mengenai akun akun ini
di masa depan nanti?
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Secara pribadi harapannya itu, intinya sih kita bisa mungkin kalau kita...
gimana ya... gini deh secara kompetitor kan juga sama ya caranya,
mungkin followersnya lebih banyak tapi engagement-nya kurang baik,
dalam artian likers mereka banyak tapi gak hidup. At least danar hadi
mungkin kalah folowers-nya, tapi interactivity-nya sangat baik, karena di
dunia ini kita berkomunikasi ya diharapkan dua arah, jadi ada lemparan
pesan ada tanggapan pesan. Jadi ya bonding-nya bisa lebih kuat. Ya
harapannya sih, nanti dari evaluasi akhir tahunnya dilihat, kita lebih bisa
bikin program yang lebih baik dan lebih bisa berinteraksi.
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Transkrip Wawancara dengan Cita Tahir – Creative Director Milestone
Dinamika Perkasa
Jenis wawancara : Semi Terstruktur
Wawancara tatap muka, 1 Juli 201, pukul 17.51
Lokasi : Kantor Milestone Integrated Marketing Solution
Jl. Limau 1/28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130
Indonesia.

1. Sebenarnya target dan alasan penggunaan social media Twitter,
Instagram dan Facebook dalam komunikasi digital Danar Hadi apa sih
Mba?
Jadi gini, Danar Hadi sendiri kan dalam media advertising sebenarnya gak
begitu banyak ya, dan sebenarnya area dia itu fashion, nah kalau di area
fashion itu di Indonesia sendiri memang banyak pangsa pasarnya yang ada
di dunia digital. Danar Hadi juga masih perlu media komunikasi lain,
namun media sosial ini ya memperkuat, karena memang kebanyakan
orang indonesia itu ada di Facebook ya, dan rata rata penyuka fashion itu
mereka aktif di dunia digital. Nah tujuan pertama Danar Hadi itu, mereka
kan bisa dibilang ‘merk kesayangan ibu ibu” contohnya seperti ibu saya
gitu, nah generasi mudanya itu gak ada yang mengenal Danar Hadi,
kecuali yang orangtuanya memang membeli Danar Hadi. Jadi itulah awal
kekhawatiran Danar Hadi yang lalu memilih menggunakan strategi digital
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ini. Sebenarnya di maksud generasi muda itu gak muda muda amat sih,
mulai dari 27 – 35 tahun lah. Dan cara untuk mendapat perhatian mereka
ya dari sosial media karena mereka sangat aktif di sosial media itu.
Majalah sih masih baca ya, tapi ya di sosial media itu mereka lebih aktif
buat cari informasi, apalagi kan internet sekarang sudah mudah sekali
diakses dimana saja kapan saja ya, karena itu jadi Danar Hadi memilih
media sosial untuk men-grab pasar yang ini. Alasan lainnya adalah
menciptakan brand awareness gitu ya, karena pangsa pasar Danar Hadi
yang sekarang kan nantinya akan sudah tidak ada lagi dan bisa tidak ada
penerusnya.
2. Ada research atau engga sebelum memutuskan untuk menggunakan akun
akun social media diatas?
Jadi gini, Facebook, Twitter dan Instagram itu sebenarnya punya tiga
pangsa pasar yang berbeda. Kita pasti melakukan research sebelum
memutuskan, kenapa kita pakai tiga media ini, karena Facebook ya, semua
orang pasti punya Facebook di Indonesia, isinya ya general, orang yang
suka fashion, batik, orang kantoran. Untuk Twitter itu khusus untuk
pangsa pasar yang suka dengan promo, promo itu cepat banget
menyebarnya kalau via Twitter dan selalu ramai. Nah Instagram itu
pangsa pasarnya adalah orang orang yang memang suka fashion dan suka
belanja online, anak muda seperti itu yang emang kita mau grab.
3. Bagaimana sih mba akun social media diatas ingin dilihat oleh publik?
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Hmmm, image yang ingin ditampilkan pastinya bukan image yang akan
menjatuhkan Danar Hadi secara keseluruhan ya, karena batik Danar Hadi
ini bisa dibilang mahal banget juga engga, tapi secara design dia berbeda
lah dengan batik batik lain, ekslusif. Secara image ya benar benar harus
dijaga. Kalau kita lihat ya di Facebook secara general itu sebenarnya
banyak promo, banyak kompetisi gitu, kalau di Twitter udah pasti
kompetisi berhadiah, tapi walaupun istilahnya kita bagi bagi gratisan pun,
imagenya tetap terjaga. Kalau di Instagram malah tidak ada promo, tidak
ada activation, jadi pure foto, namun kadang ada permintaan dari klien
untuk memasukan konten promo di Instagram tapi itu juga gak terlalu
banyak ya.

4. Bagaimana cara akun akun ini meraih followers dan bagaimana bentuk
promosi akun akun social media diatas?
Kalau Facebook itu organik banget, tidak memakai ads apapun, jadi aku
ceritain dulu kali ya si Danar Hadi ini memang sebelumnya sudah punya
akun Facebook sendiri dan sudah punya sekitar 10.000 likes, nah tapi
orang yang sebelumnya jadi administrator ini tidak mau ngasih
passwordnya sedangkan orang pasti akan lebih percaya page benar benar
mereka suka yang sudah punya puluhan ribu followers, itu secara
psikologis, sekalipun kita buat Facebook baru dengan embel embel
“official” orang akan tetap lebih percaya dan me-like yang followersnya
sudah banyak itu, nah si Facebook baru ini tentu pertumbuhannya gak

Implementasi Strategi..., Lidya, FIKOM UMN, 2015

cepat karena ada Facebook lama tadi. Tapi akhirnya setelah perjalanan
panjang, baru kita bisa dapat passwordnya dan meneruskan likes yang
10.000 itu.
Likes di Facebook Danar Hadi ini murni organik tanpa Facebook ads, nah
untuk menjaring likes baru ini, ada berbagai cara, biasanya orang itu suka
dengan postingan fashion dan activation, jadi itu cara menjaringnya. Nah
kalau orang like satu post di Danar Hadi, itu kan akan muncul di timeline
orang itu ya, nah itu orang lain yang temennya juga akan lihat, otomatis
reachnya jadi banyak banget, satu postingan bisa ribuan orang liat dalam
sehari dan itu udah besar banget buat Danar Hadi, nah kalau kita bikin
activation itu, likes-nya bisa 1000-2000 walaupun dengan embel embel
diskon. Misalnya waktu itu kita bikin event likes and share selama
sebulan, perhari bisa 20 – 33 share sehari dan reachnya bisa sampai 1500.
Walaupun orang yang lihat gak nge-like, tapi otomatis mereka lihat lah
kalau oh, “Danar Hadi masih ada dan mengadakan acara”.
Untuk yang Twitter tetap untuk info dan quiz ya, kuisnya itu retweet
biasanya, kenaikannya juga banyak banget, tapi gak sebanyak Facebook.
Waktu itu kita bikin activation follow and retweet buat dapat diskon dan
free gift, kenaikannya bisa 1200 followers per- satu setengah bulan, ini
memang kalau perhari kecil, tapi berguna sekali untuk menjaring
followers.
Kalau Instagram ini yang agak sulit, butuh usaha lebih karena idealnya di
Instagram itu harus pakai buzzer, sayangnya Danar Hadi tidak
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menggunakan buzzer karena keterbatasan budget, jadi kita membangun
Instagram itu ya benar benar dari nol. Nah cara membangun followers itu
ada banyak, pertama adalah dengan hashtag Danar Hadi tuh dikembangin,
setiap ada orang yang pakai hashtag Danar Hadi itu kita like kita comment,
dan kalau kita lihat sekarang hashtag #DanarHadi itu lebih berkembang
dari hashtag #DanarHadiBatik, maka itulah yang kita jadikan hashtag
official. Kedua memakai buzzer tapi bukan dari public figure, melainkan
dari lingkaran pertemanan saja. Misalnya saat lagi photo session, make up
artisnya foto kemudian masuk Instagram dan kemudian di beri hashtag
Danar Hadi dan di tag ke kita, otomatis followers dia lihat. Kalau memakai
buzzer ideal ya pertumbuhannya akan lebih bagus. Kita sih pengennya
pake buzzer kalau mau followers banyak, apalagi Danar Hadi maunya
menjaring anak muda ya, disayangkan aja kalau tidak di maksimalkan.
Tapi pertumbuhan followers Instagram sih sangat lumayan ya untuk
sebuah account yang tidak menggunakan buzzer. Waktu itu sebenarnya
pernah juga Danar Hadi meng-endorse Sarah Sechan dan beberapa
presenter Metro TV dan Net TV ya, tapi tidak berjalan dengan lancar
karena si presenternya ini tidak upload foto itu dari account pribadinya,
tapi kita yang upload, otomatis dilihatnya juga lebih sedikit daripada kalau
si artis itu yang meng-upload.
Lalu ada activation untuk mengambil foto dan upload ke Instagram
dengan mention dan tag Danar Hadi saat kita sedang ada acara (talkshow,
fashion show) untuk mendapatkan hadiah, itu juga sangat membantu ya.
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4. Seberapa penting sih mba engagement dengan para followers dan calon
followers dan bagaimana cara batik danar hadi membangun hubungan
dengan followers dan calon followers agar mereka lebih tertarik pada
danar hadi?
Waah engagement sih penting banget ya, jadi sukses dan aktif atau
tidaknya sebuah media sosial itu ya dari engagement-nya ya, bukan dari
banyaknya followers. Kalau kita disini maksimal 4 jam kalau ada orang
yang bertanya atau memberikan komen itu harus sudah dibalas, jadi tidak
ada pertanyaan yang terlalu lama dibalas. Karena ya itu social media
memang seharusnya bisa meng-engage conversation bukannya satu arah
dan kalau dilihat lagi sebenarnya sosial media ini bukan sebagai tempat
promosi saja ya, tapi juga sebagai customer service digital ya.
Kalau secara konten untuk Danar Hadi sih udah jelas ya, sukanya
postingan gambar baju dan fashion. Promo dan kuis sih lumayan ya, tapi
engagement paling besar itu justru terjadi di postingan foto baju yang
misalnya kostumer suka, gitu. Kalau informasi tips and trick sih kalau di
Danar Hadi membantu juga, tapi tetap favorit ya postingan foto baju,
koleksi baju terbaru dan fashion. Tapi kita juga tetap jaga image ya, gak
melulu promo, makanya postingan kita ada jadwalnya, perhari berapa kali,
per jam berapa kali, seperti itu.
5. Kenapa menggunakan kata sapaan “Rekan Danar Hadi” dalam
implementasi startegi ini?
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Alasannya karena pasar yang mau di grab itu anak muda orang kantoran,
25 tahun sampai 35 tahun, memang dari awal kita menargetkan di usia
segitu ya.. Makanya kata sapaannya rekan, gak terlalu santai, tapi juga gak
terlalu formal. Memang dari awal kita menargetkan di usia segitu.
6. Ada hambatan yang ditemui dalam program kampanye online? Kalau ada
apa saja mba?
Hambatannya, hmm apa ya, mungkin lebih ke masalah awal yang soal
Facebook page, lalu hacker yang sempat mengambil alih akun akun Danar
Hadi. Karena makin banyak followers ya potensi di hack-nya makin
banyak. Kemarin juga sempat ada tapi sudah bisa disiasati. Hambatan lain
ya itu, Danar Hadi tidak mau memakai buzzer, jadi ya agak sulit ya
terutama untuk Instagram, buzzer itu di Instagram sangat penting untuk
meng-influence target market. Lalu foto session Danar Hadi itu jarang
dilakukan, baru bisa rapi ya akhir akhir ini. Padahal yang ditunggu tunggu
followers ya itu, foto foto koleksi mereka ya.
7. Sejauh ini, bagaimana pandangan terhadap akun akun tersebut? Adakah
yg perlu diperbaiki dan bagaimana harapan anda mengenai akun2 ini di
masa depan nanti?
Hmmm, mungkin bisa lebih banyak activation di Twitter, tapi gak terlalu
banyak juga biar gak kesannya murah, lalu tolong lebih sering photoshoot,
terus tolong banget pake buzzer ya untuk Instagram hehehe. Itu aja sih...
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Transkrip Wawancara dengan Social Media Expert – Tuhu Nugraha
Jenis wawancara : Semi Terstruktur
Wawancara tatap muka, 1 Juli 201, pukul 10.56
Lokasi : Kantor Upnormal Pingfans Digital Agency
Gedung Graha Anugerah. Jl Teluk Betung no 42
Kebon Melati, Tanah Abang. Jakarta Pusat 10230.

1. Bagaimana tren digital brand communications, khususnya dalam
penggunaan akun media sosial saat ini?
Trennya sih saat ini hampir semua brand sudah masuk media sosial yah,
karena mungkin brand merasa semua kompetitor sudah masuk kesitu,
mereka merasa audiens mereka ada di media sosial makanya mereka mulai
coba masuk ke sosial media, tapi mereka lebih kaya “yang penting punya
social media channel” tapi gak mengerti strateginya buat apa, gitu. Mereka
lebih mementingkan banyaknya fans, followers tapi belum mengerti
impact kedepan untuk bisnisnya seperti apa, begitu.
2. Seberapa perlu sebuah organisasi atau brand menggunakan akun media
sosial?
Tergantung, kalau memang audiensnya ada di social media ya dia perlu
pakai, jadi gak semua brand perlu akun sosial media. Kalau audiensya
tidak ada di internet dan tidak pakai social media ya tidak perlu, misalnya
audiens kita orang orang di daerah, petani yang tidak mengenal internet,
buat apa kita bikin akun? Karena tujuannya kan untuk komunikasi dengan
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audiens dimanapun mereka berada, kalau memang mereka tidak berda di
sana ya gak perlu, begitu...
3. Apa manfaat media sosial bagi sebuah organisasi?
Manfaatnya sih banyak ya, macem macem. Yang pertama kita mau
ngomongin awareness untuk suatu produk, biar orang orang tahu tentang
brand kita. Kedua berbicara tentang interaksi antara konsumen dengan
brand-nya, jadi gimana orang bisa ngasih masukan ke kita, ngasih
evaluasi, orang juga bisa memberikan complaint, jadi bisa jadi sarana juga
bagi brand untuk contact dengan konsumennya dan solve problem ketika
ada masalah. Berikutnya, bisa dijadikan sarana riset, “produk ini orang
suka gak sih?”, “brand ambassadornya mereka suka atau engga?”,
“menarik dan penting buat audiensnya atau engga?”. Jadi sesuatu yang
mungkin tidak bisa dilakukan medium lain seperti TV atau majalah karena
keterbatasan tempat.
4. Bagaimana strategi digital brand communication melalui media sosial
yang perlu dijalankan suatu brand dalam berkampanye?
Strateginya sebenarnya tergantung dari objective-nya. Tujuan di awal, “ini
mau ngapain?”. Apakah kita mau bangun awareness, apakah kita mau
bangun customer relationship dengan audiens, apakah kita mau bangun
engagement dengan mereka, atau membangun loyalty, itu harus dilihat
dulu. Baru kemudian kita bicara tentang siapa audiensnya dan apa
channel-nya, karena belum tentu semua channel itu efektif. Ada beberapa
brand yang semua dibikin tanpa mengerti audiensnya siapa, gitu.
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Akhirnya misalnya mereka heran, kok ini di daerah gak banyak yang pakai
Twitter, lah Twitter kan untuk kaun urban biasanya, kalau orang urban kan
biasanya butuh informasi yang cepat, dia bisa stuck macet macetan sambil
Twitter-an, bagi orang daerah itu mungkin gak penting, gitu. Sebelum
bikin account itu harus diperhatikan, karena yang menurut kita menarik
belum tentu menarik buat audiens kita. Misalnya aja kita jualan Samsung
Note 2 atau iPhone, itu beda dengan audiensnya Nexian atau Cross,
ekspektasinya berbeda, tempat ngumpul channel-nya juga beda.
5. Perlukah penggunaan KOL/influencer dalam program kampanye digital
suatu brand?
Tergantung campaign-nya kalau bagi saya. Kalau misalnya kita mau bikin
kaya model online PR misalnya, atau isu yang sangat baru di Indonesia,
isu yang sangat seksi gitu, kehadiran key opinion leader pasti penting,
karena informasi itu bisa tersebar dengan cepat dan dianggap menarik.
Tapi kalau informasinya biasa aja, hard-selling, sayang duitnya kalau di
keluarin karena KOL juga sekarang mahal banget ya, dan efektifitasnya
gak sebagus zaman dulu karena orangnya itu itu lagi, brand yang di
endorse terlalu banyak, seperti itu. Jadi anda bisa pakai cara cara lain
selain KOL, mungkin dengan cara mencari brand evangelist, orang orang
expert yang benar benar suka dengan produk itu, memang pengaruhnya
gak segede KOL, tapi ya berpengaruh.
6. Perlukah penggunaan konsultan dalam kampanye program suatu brand?
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Tergantung ya, seberapa kuat di internal mereka punya tim untuk menghandle digital, kan banyak juga tuh brand sekarang yang sudah punya
digital team yang kuat, punya digital media account dan manager sendiri.
Disini tergantung mereka berapa banyak mau spend, karena kalau pake
konsultan kan otomatis biayanya lebih tinggi ya, tapi kalau anda ingin
meng-update dengan apa yang paling baru ya pasti kosultan akan lebih
tahu, lebih bisa mengintegrasikan, karena kebanyakan sekarang orang itu
lebih mau teknikalnya, ‘Twitter kita harus begini begini begini...” padahal
tetap harus berpegangan sama objectives-nya, misalnya objectives-nya
adalah mau CSR, tapi kampanye yang dibuat malahan untuk awareness
only, karena berbeda dong, channel-nya pasti beda, cara pendekatannya
pasti beda. Digital media itu much more complex daripada media
konvensional karena beda tujuan channel-nya bisa jadi beda, treatmentnya juga beda.
7. Seberapa penting kepemilikan standart operational procedure dalam
menjalankan akun akun media sosial bagi sebuah brand?
SOP itu sangat penting ya, karena media digital itu kan berhubungan
langsung dengan konsumen ya. SOP itu sangat penting ketika kita
berbicara tentang antisipasi crisis management, tapi seringkali malah
social media itu dipegang oleh yang paling bawah di perusahaan, misalnya
anak magang gitu ya, atau karyawan baru dan sering juga di internalnya
tidak ada edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh di share di
social media, ini yang sering dilupakan, kadang kadang orang gak tahu
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mungkin dia secara tidak sengaja membocorkan rahasia perusahaan, atau
mungkin menjelek jelekkan perusahaan, nah itu yang harus diatur di SOP
dengan jelas.
8. Bagaimana standart operational procedure akun media sosial yang baik?
Faktor apa saja yang harus termuat di dalamnya?
Faktor faktor yang harus dianalisa misalnya potensial crisis-nya ada
dimana, misalnya di Facebook, atau Twitter, lalu sumbernya kira kira dari
mana yang paling potensial, internal atau eksternal, atau dua duanya. Baru
dari situ kita bisa identifikasi, dari internal apakah dia membocorkan
rahasia perusahaankah, atau dia mungkin berantem dengan boss-nya di
social media, atau lain lain nah ini kemudian harus dibuat aturan
aturannya. Lalu kalau produk brand ini sensitif isu, misalnya produk susu,
atau produk kosmetik, obat obatan, itu harus diperhatikan antisipasinya
mau seperti apa, jawab pertanyanya mau seperti apa, apa jawaban standar
yang harus dibuat, batas sejauh mana isu harus dilempar ke higher
management.
9. Bagaimana cara membangun hubungan dengan followers akun media
sosial dan calon customer sehingga mereka bisa lebih aware dan take
action?
Yaa, tergantung objektifnya mau apa, karena beda beda kan, kalau
kostumer yang udah loyal mungkin kita akan kasih banyak masukan ke
konsumen itu, emotional rewards. Potential audience mungkin akan lebih
suka dengan postingan edukatif, tentang produk dan sifatnya sosialisasi
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(product knowledge). Beberapa ada yang pakai quiz, tapi quiz itu menurut
saya temporary ya, kalau quiz bubar ya audiensnya bubar, gitu. Jadi
diusahakan gimana caranya konten ini membuat audiens butuh produk kita
dengan cara cara yang fun, melalui games misalnya.
10. Seberapa penting penggunaan hashtag dalam penggunakan Twitter dan
Instagram bagi kampanye sebuah brand?
Hashtag itu sebenarnya untuk kategori kan, untuk mengkategorikan mana
informasi yang legi trending di dunia, atau kita menciptakan hashtag
sendiri untuk menguatkan message yang kita punya,
11. Komunikasi seperti apa yang seharusnya dijalin oleh suatu brand di akun
media sosial? Satu arah, atau justru bagus yang menimbulkan diskusi?
Kalau digital harus dua arah ya, karena konsumen digital itu tidak mau
hanya menjadi pembeli namun mereka juga mau aktif memberikan
masukan bagi brand kesayangannya, ‘ini loh barang yang gue suka’ kalau
bisa se-personal mungkin hanya buat dia gitu.
12. Seberapa penting menjawab/merespon customer di media sosial?
Pertama kalau ada pertanyaan ya maksimal 1x24 jam harus sudah dibalas,
dan pertanyaan itu bisa datang dari berbagai topik, produk, komplain, nah
itu kan harus ditanyakan dulu pada divisi terkait, ada baiknya sebelum
dijawab pun harus ada tanggapan misal : “baik, akan kamu tindak lanjuti
1x24 jam...” pokoknya customer gak oleh sampe nunggu dan harus yakin
akan dijawab. Itu hal standar yang harus dilakukan.
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13. Bagaimana cara tracking dan monitoring akun Twitter, Facebook, dan
Instagram dengan baik?
Monitoring biasanya dilakukan internal kita, itusih tinggal liat aja ya, kita
adakan yang namanya social media monitoring, disitu kita melihat
bagaimana pembicaraan tentang brand kita di lingkungan yang bukan
publik atau followers kita, jadi kita bisa kira kita juga, di luaran tanggapan
orang terhadap produk kita seperti apasih, misalnya kita masukan kata
kunci Danar Hadi, nanti keluar tuh obrolan orang, siapa, di social media
apa, suka gak sukanya kenapa, Danar Hadi dibandingkan dengan
kompetitornya itu bagaimana, apakah Danar Hadi dianggap lebih
bergengsi atau lebih mahal, seperti itu. Dan ini jauh lebih murah biayanya
daripada kita harus mengadakan FGD ya. Kalau di sosial media kan kita
tinggal liat interaksinya seperti apa. Ada aplikasinya Facebook analysis,
social baker dan lain lain, udah banyak banget kok aplikasinya dan lebih
mudah digunakan.
14. Seberapa penting peran gambar/foto yang di upload ke akun dalam
kampanye ini?
Hmm pasti lebih efektif visual atau gambar ya, karena dengan gambar itu
interaksinya lebih tinggi 3 kali lipat dibandingan only text. Jadi ada
gambar ya lebih bagus dibandingkan dengan gak ada gambar.
15. Bagaimana cara mengevaluasi aktivitas brand communication di akun
media sosial dalam kampanye sebuah brand?
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Nah balik lagi ke awal, kita liat lagi objective-nya. Karena orang
seringkali lebih fokus pada “Ok, jumlah fans-nya berapa jumlah
followersnya berapa” padahal mungkin objectives awalnya adalah untuk
sales. Harus dilihat juga apakah kenaikan fans dan followers ini
berpengaruh langsung pada sales. Karena kalau cuman main banyak
banyakan fans yaudah gampang aja beli followers gitu kan, harus dilihat
juga apakah semua fans di aku itu adalah potential customer untuk brand
itu atau engga. Jadi evaluasinya adalah dengan melihat lagi, apakah hasil
yang keluar sama dengan objective yang dibuat sejak awal atau tidak.
16. Disamping online, masih perlukah kolaborasi aktivitas offline dalam
sebuah kampanye brand?
Oh pasti, karena kolaborasi dengan offline itu akan membuat engagementnya lebih kuat. Apalagi kan sekarang orang Indonesia sukanya kumpul
kumpul ya. Nah abis kumpul kumpul, mereka biasanya ya update kegiatan
mereka ke social media, bisa juga tag atau mention organisasi
penyelenggara, itu membantu buzz juga sebenarnya.
17. Bisakah dikatakan bahwa media sosial hanya sebuah langkah taktis
daripada strategis dalam kampanye suatu brand?
Iya karena sosial media kan sebagainya hanya bagian dari channel-nya ya.
Karena digital itu sebenarnya kan luas sekali ya, ada macem macem, disitu
ada mobile marketing, ada website, ada search engine marketing, dan lain
lain nah kenapa social media populer ya karena dia yang pertama dan dia
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yang paling gampang gitu. Makanya orang biasanya masuk dari social
media.
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