
TARGET AUDIENS
&
STRATEGI PROMOSI
DKV 4 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



Elemen-elemen periklanan

The Advertiser (Pengiklan)

Advertising Agency (Biro Iklan)

The Media

Vendor

TARGET AUDIENCE

Target audience adalah sasaran dari pengiklan dan biro iklan. Semua
strategi dan konsep selalu dimulai dari konsumen atau target market



APA BEDANYA 

TARGET MARKET (PASAR SASARAN)

Dengan

TARGET AUDIENCE (KHALAYAK SASARAN)



TARGET MARKET?

sasaran pasar yg hendak dituju, sasaran yg ditentukan dan dipilih oleh
produsen sesuai dengan konsep segmentasi pasarnya

TARGET AUDIENS?

pasar sasaran ditambah dengan faktor-faktor di sekelilingnya yang 
mempengaruhi pasar sasaran untuk mengambil keputusan

KESIMPULAN?

Pemasar (marketers) lebih melihat manusia sebagai konsumen yg akan
membeli produk, sementara

Pengiklan (advertiser) melihat manusia sebagai khalayak iklan.



Contoh

Target market majalah Bobo
adalah anak-anak khususnya
Sekolah Dasar



Contoh

Target market majalah Bobo
adalah anak-anak khususnya
Sekolah Dasar

Jika iklan majalah Bobo
ditayangkan di koran Kompas
dan majalah Ayah Bunda, 
maka target audiensnya
menjadi ibu, bapak, atau
kakak dari si kecil (anak SD) 
pembaca Bobo



SEGMENTASI

Penentuan Target dalam lingkup yang lebih luas namunberdasarkan
batasan/ kriteria tertentu :

GEOGRAFI DEMOGRAFI PSIKOGRAFI PERILAKU

STATIC ATRIBUTE

SEGMENTATION

DYNAMIC ATRIBUTE

SEGMENTATION



SEGMENTASI PASAR (Segmentasi) | Proses pembagian pasar
kedalam kategori jenis atau segmen pelanggan : Geografis,
Demografis, Psikografis, dan Perilaku

SEGMENTASI GEOGRAFIS | Berdasarkan daerah/region,
pedesaan/perkotaan

SEGMENTASI DEMOGRAFIS | Berdasarkan umur, pekerjaan,
kewarganegaraan, agama

SEGMENTASI PSIKOGRAFIS | Berdasarkan kelas social dan tipe
personalitas

SEGMENTASI TINGKAH LAKU | Berdasarkan intensitas
penggunaan produk, loyalitas terhadap merk



SEGMENTASI

Penentuan Target dalam lingkup yang lebih luas namunberdasarkan batasan/ 
kriteria tertentu :

meliputi hal-hal yang berkaitan dengan wilayah di mana target audience 
tinggal. Di pantai, pegunungan, pulau Jawa, luar Jawa, kota kecil, sedang, 

besar, Asia, Eropa, dan sebagainya

GEOGRAFI DEMOGRAFI PSIKOGRAFI PERILAKU





SEGMENTASI

Penentuan Target dalam lingkup yang lebih luas namunberdasarkan batasan/ 
kriteria tertentu :

semua data statistik mengenai status ekonomi dan sosial target audience. 
Meliputi usia, jenis kelamin, agama, suku bangsa, status perkawinan, jumlah

keluarga, siklus daur hidup keluarga, penghasilan perbulan, pekerjaan, 
tingkat pendidikan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya

GEOGRAFI DEMOGRAFI PSIKOGRAFI PERILAKU





SEGMENTASI

Penentuan Target dalam lingkup yang lebih luas namunberdasarkan batasan/ 
kriteria tertentu :

meliputi gabungan berbagai kegiatan (activities), minat (interests), dan
pendapat (opinions) konsumen yang dapat diukur. Lebih spesifik yakni

mencakup aspek yang relevan mengenai kepribadian, motif membeli, minat, 
sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai konsumen

GEOGRAFI DEMOGRAFI PSIKOGRAFI PERILAKU





SEGMENTASI

Penentuan Target dalam lingkup yang lebih luas namunberdasarkan batasan/ 
kriteria tertentu :

meliputi occasion (peristiwa/kejadian), benefit (keuntungan yang dicari
konsumen), usage (status/tingkat penggunaan), dan loyalty status (tingkat

loyalitas)

GEOGRAFI DEMOGRAFI PSIKOGRAFI PERILAKU





CONTOH:
Tentukan

segmentasi
iklan Garuda 

Indonesia 
berdasarkan

geografi, 
demografi, 

psikografi, dan
behaviour!



CONTOH:
Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan
geografi, demografi, psikografi, dan behaviour!

GEOGRAFI

Garuda Indonesia melayani penerbangan
1.LOKAL: antar kota besar –antar provinsi –antar pulau
2.REGIONAL: ASIATENGGARA –ASIA BARAT –ASIA TIMUR
3.INTERNASIONAL: EROPA –AMERIKA -AUSTRALIA



CONTOH:
Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan
geografi, demografi, psikografi, dan behaviour!

DEMOGRAFI

Jasa Garuda Indonesia dipilih oleh konsumen dengan kriteria:
1.Gender : semua
2.Usia : semua
3.Ukuran keluarga : semua (single, pasangan muda, anak 1, keluarga besar, dsb)
4.Pendapatan : di atas rata-rata
5.Pekerjaan : jenis pekerjaan yang bergaji di atas rata-rata
6.Pendidikan : umum (asal pendapatan mendukung)
7.dsb



CONTOH:
Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan
geografi, demografi, psikografi, dan behaviour!

PSIKOGRAFI

Jasa Garuda Indonesia dipilih oleh konsumen dengan kriteria:
1.Kelas sosial: menengah ke atas
2.Gaya hidup: mewah tetapi pekerja keras
3.Kepribadian: umum (tidak didefinisikan)



CONTOH:
Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan
geografi, demografi, psikografi, dan behaviour!

BEHAVIOUR (PERILAKU)

Jasa Garuda Indonesia dipilih oleh konsumen dengan kriteria:
1.Peristiwa/kejadian: untuk berbisnis, sekedar wisata, atau tugas akademisi
2.Keuntungan yang dicari: kualitas pelayanan
3.Status pengguna: regular user
4.Loyalitas: strong ke absolut (loyal sekali hingga tak bisa ke lain hati)
5.Tahap kesiapan: berniat (interested) dan berminat menggunakan jasa ini (intending 
to buy ticket)



Memilih Pasar Sasaran (Targeting)|Pelanggan spesifik,
golongan atau segmen-segmen yang diinginkan perusahaan
untuk menjual produknya.

 Konsentrasi segmen tunggal| Perusahaan memilih berkonsentrasi
pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana terbatas,
segmen tersebut tidak memiliki pesaing, dan merupakan segmen
yang paling untuk ekspansi kesegmen lainnya. Contoh: produk UMKM
(kebutuhan rumah tangga), Suzuki satria F150 (sebelum sonic 150)

 Spesialisasi selektif| Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar
yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang
dimiliki. Contoh: GrandMaxpick up  sahabat bisnis, Mitsubishi colt
 angkut material



Memilih Pasar Sasaran (Targeting)|Pelanggan spesifik,
golongan atau segmen-segmen yang diinginkan perusahaan
untuk menjual produknya.

 Spesialisasi pasar| Perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani
berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu.

 Spesialisasiproduk| Perusahaan memusatkandiripadapembuatan
produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar.

 Pelayanan penuh (full market coverage) | Perusahaan berusaha
melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang
mungkin dibutuhkan.



Posisi Produk (Positioning) |

Posisi Produk(Positioning) | strategi untuk memenangi dan menguasai
benak pelanggan melalu produk yang kitatawarkan. Kartajaya (2007) –
menyebut positioning sebagai the strategy to lead your costomer
credibly yaitu upaya mengarahkan pelanggan anda secara kredibel.
Artinya membangun kepercayaan berarti membangun kredibilitas,
membangun kredibilitas berarti membangun positioning.

Posisioning disini tidak hanya mempertimbangkan kekuatan dan
kelemahan perusahaan sendiri, melainkan juga para pesaingnya. Kita
harus menjadi yang pertama masuk dalam benak konsumen.



Posisi Produk (Positioning) |

Beberapa Strategi positioning | Penonjolan karakterisasi produk

•Penonjolan harga • Penonjolan kegunaan •Positioning menurut
pemakainya •Positioning menurut kelas produk• Positioning dengan
menggunakan symbol budaya •Positioning langsung terhadap pesaing



Penonjolan karakterisasi produk |
Pengiklan memilih satu di antara sekian
unsur produk yang dapat ditonjolkan.

teh botol tidak diposisikan sebagai
minuman teh yang panas, namun
diposisikan sebagai minuman ringan yang
sama dengan cola. Sehingga teh botol
bukanlah teh yang harus diminum pada
saat minum teh di sore hari, tetapi
minuman tepat untuk perjalanan, dan
untuk minuman penutup setelah makan.



Penonjolan harga | Pengiklan memilih
harga murah sebagai hal yang akan
ditonjolkan.

XL tidak diposisikan sebagai operator
seluler dengan jangkauan terluas, tetapi
diposisikan sebagai operator dengan tarif
termurah.



Penonjolan kegunaan | Suatu produk dikaitkan dengan kegunaan khusus

Bererapa obat batuk, flu, deman, dan sakit kepala sebenarnya mengandung
komposisi yang relatif sama (kandungan utama : parasetamol). Namun, obat
Paramex memposisikan diri sebagai obat sakit kepala, Konidin dan Woods
sebagai obat batuk, Decolden sebagai obat flu. Bahkan Feminax yang
kandungan komposisinya sama dengan Paramex, diposisikan kegunaannya
khusus sebagai obat sakit di kala datang bulan.



Positioning menurut pemakainya | Suatu
produk dikaitkan dengan pemakai tertentu.

Produk yang sangat tua menggunakan
strategi ini adalah sabun Lux. Dengan
memposisikan diri bahwa produk ini
dipakai oleh bintang film kondang dunia
Sophia Lauren, brand yang terbentuk untuk
sabun Lux adalah sabunnya bintang film.
Dalam perkembangannya di Indonesia
sabun Lux selalu menggunakan bintang film
berkaraker sebagai ikonnya.



Positioning menurut kelas produk |
Beberapa produk yang "terjepit" perlu
melakukan keputusan positioning yang
kritis dengan mengaitkannya pada kelas
produk tertentu (biasanya market leader).

produk 7 Up terjepit di antara produk
minuman cola Pepsi dan Coca-Cola,
sehingga ia menggunakan slogan "7-Up is
the uncola drink. But with a better taste"
untuk memposisikan dirinya.



Positioning dengan menggunakan simbol-
simbol budaya | Suatu produk dikaitkan
dengan simbol-simbol budaya yang
berkembang dalam masyarakat.

produk Mustika Ratu diposisikan sebagai
produk yang mewarisi budaya Kraton di
Jawa.



Positioning langsung
terhadap pesaing |

Suatu produk dikaitkan
langsung nengan
produk pesaing, baik
dari segi kualitas, harga,
dll



4 cara membangun positioning yang baik :

 positioning mencerminkan keunggulan kompetitif Dalam melakukan
positoning yang paling penting adalah kita mengidentifikasi
keunggulan bersaing yang mungkin untuk ditonjolkan.

 Positioning haruslah dipersepsi secara positip oleh pelanggan dan
menjadi reason to buy.

 positioning harus bersifat unik sehingga dapat dengan mudah
membedakan diri dengan pesaing. Bukan hanya ingin berbeda hanya
karena perbedaan itu sendiri! Tetapi harus berbeda karena itu
memang bermanfaat untuk konsumen.

 Positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai
perubahan dalam lingkungan bisnis,



Dalam bauran promosi sendiri dikenal ada lima unsur komunikasi yang utama :

 advertising | semua bentuk penyajian pesan penjualan yang bersifat non-
personal, berupa persuasi dan penawaran barang atau jasa.

 sales promotion | berbagai bentuk insentif jangka pendek oleh produsen
untuk mendorong keinginan konsumen agar tertarik dan mencoba atau
membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

 publicity/public relations | berbagai macam program yang dibuat untuk
memelihara, menciptakan, dan mengembangkan image perusahaan atau
brand.

 personal selling | interaksi langsung dengan satu atau beberapa calon
pembeli dengan melakukan presentasi dan menerima pesanan dari pembeli.

 direct marketing | interaksi langsung dengan konsumen melalui penggunaan
surat, telepon, fax, e-mail, dll, untuk melakukan komunikasi dan tanggapan
langsung dari calon konsumen.


