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BAB III 

 STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MUSIK 

INDEPENDEN “ALBUM GENERATION Y” KUNTO AJI 

Bab ini menjelaskan bagaimana strategi komunikasi pemasaran Kunto Aji 

dengan album Generation Y, di jalur musik independen. Deskripsi ini merupakan 

hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam terhadap 

informan yang bekerja di dalam manajemen Kunto Aji. Informan tersebut antara 

lain Kunto Aji, General Manager dan Creative Director di manajemen Kunto Aji, 

serta salah satu penggemar dari Kunto Aji sendiri. Wawancara dilakukan di waktu 

yang berbeda bagi masing-masing informan. Wawancara yang dilakukan ada yang 

secara langsung dan ada juga yang melalui telefon. 

 Fokus penelitian ini untuk melihat analisis SOSTAC, dan Teknik dalam 

Komunikasi Persuasi dalam strategi komunikasi pemasaran musik independen 

“album Generation Y” Kunto Aji. Berikut ini merupakan hasil yang di dapatkan 

dalam wawancara mendalam yang telah dilaksanakan. 

3.1 Analisis SOSTAC 

Ada  banyak pendekatan dalam membangun rencana komunikasi pemasaran 

yang lebih spesifik. Walau tidak ada pendekatan tunggal, tetapi esensi perencanaan 

menurut elemen-elemen tertentu haruslah ada, salah satunya adalah analisis 

komunikasi pemasaran dengan menggunakan SOSTAC. Sistem pemasaran 

SOSTAC berguna untuk membangun struktur perencanaan yang komprehensif dan 

sesuai dengan lingkungannya. Di samping itu, juga bisa digunakan sebagai 
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pendekatan dalam evaluasi pengecekan kemungkinan penggunaan perencanaan 

lain yang menjadi kunci keberhasilan pemasaran (Prisgunanto, 2006:106-107). 

Berikut ini adalah beberapa dimensi SOSTAC beserta penjelasan yang 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain agar komunikasi pemasaran berhasil.  

A. Situation (di mana kita sekarang) 

• Mengetahui sudah berada di mana kita (bisnis perusahaan atau 

organisasi) sekarang ini, apakah sudah dikenal, tahu atau sudah akrab 

dengan publik. Tahap ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada 

pengukuran apakah perusahaan sudah memahami keadaan dan 

lingkungan (pendekatan pada situasi dan kondisi lapangan atau medan 

dalam melakukan kegiatan bisnis). 

• Dengan mengetahui situasi pasar dan pelanggan pada performa 

perusahaan sebelumnya, makan akan terukur kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dilihat dari sisi lingkungan sekitar.  

• Memahami kekuatan lawan, pesaing atau kompetitor, apakah 

perusahaan saat ini sudah menjadi leader atau follower dalam hal brand 

atau merek suatu produk.  

• Melibatkan analisis yang terkandung dalam perusahaan pada bentuk 

performa perusahaan dari hasil pemasaran, analisis kekuatan, 

kelemahan dan lingkungan, dalam bentuk kesempatan dan kunci isu 

perusahaan ke masa depan teridentifikasi. 
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B. Objectives (ke mana kita akan melangkah) 

• Objectives biasanya dikaitkan dengan misi dan tujuan perusahaan, baik 

jangka Panjang, menengah, atau pendek. Pengukuran lebih mengarah 

kepada tujuan perusahaan sudah dicapai dan sudah sampai di mana. 

• Biasanya objectives ini lebih ditafsirkan dengan lesan komunikasi 

pemasaran. Hal-hal yang berkaitan dengan lesan ini, seperti pasar, 

lingkup pasar, distribusi, dan penetrasi pemasaran yang dilakukan.  

• Tujuan komunikasi pemasaran lebih menyangkut persoalan tingkat 

kesadaran pada brand atau merek pada pelanggan. Biasanya dapat 

dilakukan uji coba merek, preferensi dan positioning produk untuk 

mendapatkan gambaran pelanggan. Secara keseluruhan tujuan adalah 

apa yang akan dicapai, baik internal maupun eksternal perusahaan.  

• Akan melangkah ke mana rencana organisasi perusahaan? Misi 

dikaitkan dengan tujuan pemasaran jangka panjang dan pendek, seperti 

penjualan share market. Tujuan dari komunikasi pemasaran adalah 

memunculkan unsur-unsur awareness, trialist, positioning, dan 

timescales. 

C. Strategy (bagaimana mencapai tujuan tersebut) 

• Bagaimana kita dapat mencapai tujuan dimaksud, biasanya lebih 

dijelaskan secara spesifik dalam taktik-taktik kegiatan promosi, seperti 

periklanan, promosi penjualan, dan kerja public relations. Tujuan harus 

terintergrasi dengan taktik yang ada.  
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• Keputusan strategi harus benar-benar diperhatikan dan disesuaikan 

dengan waktu, biaya, keuangan, dan kemampuan lain yang dimiliki.  

• Bagaimana dengan pengorganisasian perusahaan agar bisa mencapai 

tahap demi tahap dalam tujuan.   

D. Tactics (perincian dari strategi) 

• Sarana communication mix yang cocok digunakan, adakah rangkaian 

pada sarana tersebut bila dihubungkan dengan tujuan pemasaran.  

• Perhitungkan berapa biaya yang akan dihabiskan dengan taktik 

sedemikian. Dengan membuat bagan, akan lebih detail terlihat berapa 

banyak biaya yang diperlukan. 

• Taktik yang merupakan kumpulan dari detail-detail strategi ini biasanya 

berisi tentang proses pengembangan dan kreativitas. Pada tahap ini, 

diperlukan nilai seni dari penyusun rancangan komunikasi pemasaran.  

• Taktik: misalnya promosi inovatif, penjualan yang menyenangkan 

pelanggan, atau pameran (stand) yang sensasional. 

E. Action (perincian dari taktik) 

• Langkah apa yang diperlukan dalam menempatkan sarana ke dalam 

pelaksanaan.  

• Apa kegiatan internal perusahaan mendukung dalam hubungannya 

dengan penyampaian komunikasi dan pesan kepada public bila 

dikaitkan dengan waktu.  
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• Guna mengembangkan sarana dalam komunikasi pemasaran, biasanya 

digunakan penelitian proyek mini, yang dalam analisis data kuantitatif 

statistical menggunakan path analysis.  

F. Control (pengukuran dan pengawasan) 

• Kontrol (control) gunakanya adalah untuk mengetahui apakah strategi 

dan taktik pada target sudah cocok antara perencanaan dengan 

operasional. Beberapa form (isian) dari pemantauan akan memberikan 

indikasi awal untuk memaksimalisasi hasil dari promosi dan 

komunikasi pemasaran.  

• Form biasanya diisi dengan beraneka hasil riset pemasaran yang 

sifatnya lebih komprehensif dan mikro. 

• Pemantauan dan pengendalian terhadap pertanyaan apakah strategi 

sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

  

3.1.1 Situation  

Kunto Aji merupakan salah satu musisi yang memilih jalur independen dan 

memulai karir bermusiknya melalui ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Setelah 

mengikuti ajang pencarian bakat tersebut, Kunto Aji akhirnya memulai debut 

pertamanya dengan merilis single Terlalu Lama Sendiri pada tahun 2014. 

Kemudian dengan semakin dikenalnya Kunto Aji oleh penikmat musik Indonesia 

dengan idealismenya dalam bermusik, pada tahun 2015 Kunto Aji akhirnya merilis 

album Generation Y.  
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Album Generation Y terdiri dari 9 lagu yaitu, Akhir Bulan, Pengingat, 

Gema, Suara, Terlalu Lama Sendiri, Buka Buka Buka, Ekspektasi, Amatiran, dan 

Mercusuar. Dengan memilih jalur independen, Kunto Aji dan tim manajemen 

akhirnya bisa merilis album Generation Y yang berkolaborasi dengan banyak pihak 

untuk pembuatannya. Seperti art work Generation Y sendiri berkolaborasi dengan 

Farid Stevy, seorang seniman dari Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan 

AMI Award 2015 pada kategori Grafis Desain Terbaik.  

Dalam album Generation Y, Kunto Aji mengangkat tema Generation Y 

karena dari keunikan generasi Y yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Keragaman tema yang diangkat oleh Kunto Aji, seperti kisah cinta, kesulitan anak 

rantau di akhir bulan, mimpi terpendam, dan lain-lain. Dengan gerakan 

#MudaBergerak yang dibuat oleh Kunto Aji dan tim manajemen, Kunto Aji ingin 

mengajak para penggemar untuk memiliki semangat muda yang aktif, kreatif dan 

inovatif.  

“Kenapa gw pilih judul lagu album ini, karena gw mengambil 
tema  dari perspektif Gen Y. Lagu lagu di album ini memiliki tema 
keseharian tapi dikerucutkan dari kacamata generasi ini. Walaupun 
tidak menutup kemungkinan relate juga dengan generasi di atas atau 
di bawahnya. Keunikan GenY adalah menjadi generasi transisi dari 
analog ke trend digital, melahirkan pemikiran pemikiran terbuka 
karena begitu derasnya arus informasi yang masuk” ( Kunto Aji) 
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Hal itu bisa dilihat dengan dibuatnya desain album Generation Y yang 

memberikan kebebasan untuk para penggemar yang memiliki album Generation Y 

untuk bisa berkreasi sendiri dengan album Generation Y yang dimilikinya. Dengan 

hastag #DIYAlbumGenerationY, para penggemar bisa berkreasi dengan stiker 

yang sudah disediakan di dalam album Generation Y kemudia di upload di media 

sosial seperti Instagram dan Twitter. 

Album Generation Y yang dirilis oleh Kunto Aji juga berkaitan dengan 

target pasar yang dituju oleh Kunto Aji dan tim manajemen, seperti pelajar dan 

pekerja muda dikisaran umur antara 15 sampai 35 tahun, dengan SES A, A+, B, 

B+, dan C, serta menyasar musisi juga komunitas-komunitas kreatif di Indonesia. 

Segmentasi yang disasar oleh Kunto Aji dan tim manajemen berkaitan dengan tema 

album Generation Y yang di pilih oleh Kunto Aji. Karya yang disajikan oleh Kunto 

Gambar 3.1 Cover Album Generation Y 
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Aji tidak ada limitasi dalam berkarya, serta memiliki idealisme bermusik dari Kunto 

Aji sendiri, sehingga terbentuklah selera baru dalam bermusik.  

3.1.2 Objectives 

Objectives dalam penelitian ini dikaitkan dengan misi dan tujuan dari Kunto 

Aji beserta tim manajemen. Dalam karirnya bermusik di industri musik Indonesia, 

Kunto Aji memilih jalur independen. Berkembang bersama dengan tim manajemen 

sendiri memberikan kebebasan yang lebih dalam berkarya untuk Kunto Aji dan tim 

manajemen.  

Visi Kunto Aji dan tim manajemen dalam berkarya di jalur independen, 

yaitu ingin memberikan karya yang jujur, fresh, serta dekat dengan kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, Kunto Aji juga ingin memberikan insight dari karya yang 

dibuat kepada para penggemarnya. Berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh 

Kunto Aji dalam membuat karya, merupakan dasar dari semua karya yang sudah 

dibuat oleh Kunto Aji.  

Selain itu, Kunto Aji ingin sekali berkarya untuk bisa lebih dekat  dengan 

para penggemar, sehingga tidak ada batasan tertentu antara Kunto Aji dan para 

penggemarnya. Berdasarkan segmentasi yang dituju oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen, menjadikan salah satu panduan Kunto Aji dan tim manajemen dalam 

berkarya, seperti melihat cara penyampaian yang digunakan, media apa saja yang 

digunakan sebagai sarana promosi, serta pendekatan seperti apa yang dilakukan 

untuk para penggemarnya.  
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“Itu kami ya pengen temen-temen juga mendapat banyak pelajaran 
dari album yang kita release ini dapat banyak pengetahuan dapat banyak 
insight apa yang kami lakukan di industri kreatif gitu ee bahwa kami orang-
orang yang emang mencoba mendobrak industri musik gitu, walaupun kita 
cuma saya doang dari tim saya gitu rata-rata dari luar industri musik, tapi 
kita pengen membuat bagaimana sebuah bisnis yang baik bisa berjalan 
dengan baik.” (Kunto Aji) 

 

3.1.3 Strategy  

 Untuk mencapai tujuan atau misi yang dituju oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen, berbagai strategi yang terintergrasi dengan tujuan pun dilakukan. 

Strategi yang dilakukan oleh Kunto Aji dan tim manajemen, antara lain. 

• Semangat Kolaborasi 

Semangat kolaborasi yang di tunjukkan oleh Kunto Aji dan tim manajemen, 

merupakan strategi yang bisa mengajak para seniman lain ataupun musisi lain, 

bahkan perusahaan besar untuk bisa berkolaborasi menghasilkan sebuah karya. 

Dengan semangat kolaborasi yang diusungkan oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen, maka bisa tercipta karya yang fresh dan dekat dengan para 

penggemar. Walapun Kunto Aji memilih berkarya di jalur independen, akan 

tetapi Kunto Aji bisa bersaing dengan musisi lain yang memilih untuk berkarya 

di jalur komersil. 

• Digital marketing collaborations 

Sebagai musisi yang memilih berkarya di jalur independen, Kunto Aji dan 

tim manajemen menggunakan beberapa media untuk mempromosikan album 

Generation Y. Akan tetapi, kolaborasi tetapi dipilih Kunto Aji dan tim 

manajemen untuk membantu dalam mempromosikan album Generation Y. 

Strategi yang dilakukan tentu saja menggunakan promosi penjualan, public 

relations, direct marketing, dan personal selling. Dengan digital marketing 

collaborations, para penggemar bisa menikmati karya dari Kunto Aji secara lebih 
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mudah dan menjadi cara-cara yang kreatif juga inovatif dalam memasarkan 

karya, sehingga bisa lebih dekat dengan para penggemar.   

• Kedekatan yang intimate dengan penggemar 

Kunto Aji dan tim manajemen memilih berkarir di jalur independen. Maka, 

hal tersebut membuat Kunto Aji dan tim manajemen harus lebih bekerja keras 

dalam memasarkan album Generation Y. Terutama untuk bisa lebih dekat dengan 

para penggemar. Hal tersebut membuat Kunto Aji dan tim manajemen membuat 

kegiatan-kegiatan yang dekat dengan para penggemar. Serta kedekatan yang 

dijalin oleh Kunto Aji dengan para penggemar melalui sosial media.  

• Online streaming (digital platform) 

Untuk mempermudah para penggemar dalam menikmati karya Kunto Aji di 

album GenerationY, Kunto Aji menggunakan beberapa digital platform sebagai 

media untuk online streaming karyanya. Dengan menggunakan digital platform 

tersebut, memberikan kemudahan untuk para penggemar bisa mengakses di mana 

saja dan kapan saja. Selain itu, di era digital seperti ini, digital platform banyak 

digunakan oleh para penggemar Kunto Aji.  

• Personalized  

Dalam album Generation Y, Kunto Aji dan tim manajemen membuat karya 

secara personalized. Maksud dari personalized dalam karya Kunto Aji ini, yaitu 

dengan lagu-lagu yang dibuat oleh Kunto Aji sangat personal dan berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari lagu percintaan, semangat menggapai 

cita-cita, perjuangan akhir bulan dan lain-lain. Dari cover album Generation Y 

yang bisa di desain sesuai dengan keinginan penggemar yang membelinya, 

sampai special box set album Generation Y Kunto Aji yang isinya sangat 

personal dari Kunto Aji untuk para penggemar. Selain itu, untuk kedekatan yang 

di jalin oleh Kunto Aji dengan para penggemar, Kunto Aji dan tim manajemen 

membuat acara Temu Akhir Bulan sebagai apresiasi dari Kunto Aji untuk para 

penggemarnya.  
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3.1.4 Tactics  

Tactics merupakan penjabaran secara detail dari strategi yang sudah dibuat 

oleh Kunto Aji dan tim manajemen. Dalam menjalankan tactics dibawah ini, Kunto 

Aji dan tim manajemen menghabiskan biaya sekitar Rp 40.000.000 sampai Rp Rp 

60.000.000.  

3.1.4.1 Personal Selling : Self marketing 

Personal selling atau penjualan tatap muka adalah salah satu alat promosi 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial secara langsung. 

Artinya, penjualan tatap muka merupakan aktivitas komunikasi antara produsen 

yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen potensial yang melibatkan 

pikiran dan emosi, serta tentu saja berhadapan langsung (face to face) (Sutisna, 

2001: 311). 

Personal selling memiliki pengaruh besar pada musisi yang 

menggunakannya. Maka dari itu, personal selling yang digunakan oleh Kunto Aji 

yaitu dengan  melakukan face to face setiap ada kesempatan ketika mengisi sebuah 

acara. Kunto Aji sering mengisi sebuah acara di berbagai Kota yang ada di 

Indonesia. Kunto Aji dan tim manajemen menginginkan kedekatan yang intimate 

dengan para penggemarnya, maka dari itu sebisa mungkin Kunto Aji ketika ia 

mengisi sebuah acara, ia akan berjualan langsung album Generation Y kepada para 

penggemarnya. 

Melakukan face to face dalam penjualan album Generation Y, membuat 

Kunto Aji dikenal baik dan tidak ada jarak dengan para penggemarnya. Itu 
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merupakan hal positif yang diambil oleh Kunto Aji dalam memasarkan album 

Generation Y. Dengan kedekatan tanpa jarak yang dibuat oleh Kunto Aji, para 

penggemar akan lebih loyal terhadap karya yang dibuat oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen Kunto Aji. Selain itu, kedekatan yang terjalin antara Kunto Aji dengan 

para penggemarnya itu membuat Kunto Aji yang dimana memilih jalur independen 

bisa bersaing dengan teman-teman musisi lain yang memilih untuk berkarya 

bersama label komersil. 

“Waktu itu aku beli kaya fisik album fisiknya kan, emang waktu 
ketemu sama Kunto Aji nya langsung, itu dia kaya nawarin mumpung 
aku disini nih, kalau beli mesti langsung dapat tanda tangan, kalau 
ntar ntar pasti nggak dapet, gitu sih, sama nawarin buat foto sih dia.” 
(Ika) 

 

 

  

Selain itu, persona yang diciptakan oleh Kunto Aji dalam memasarkan 

album Generation Y, menggunakan konsep kolaborasi millenials. Spirit millennial 

juga dipakai oleh Kunto Aji beserta tim manajemen untuk menyelaraskan semua 

kolaborasi millennials menjadi satu kesatuan yang sangat membantu dalam 

Gambar 3.2 Kunto Aji Melakukan Penjualan secara Langsung 
dan Foto Bersama Penggemar 
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memasarkan album Generation Y.  Bisa dilihat dari pembuatan art work cover 

album Generation Y yang berkolaborasi dengan Farid Stevy, seniman dari 

Yogyakarta yang memiliki banyak karya. Farid Stevy sebelumnya sudah pernah 

membuat logo Kereta Api Indonesia, art work dari album Sheila On 7, dan beberapa 

karya yang lain. 

“Oke, ee pertama gini, spirit yang tadi kubilang nggak cuma 
sekedar dari lagu, tapi kita juga melakukan itu, ngerti nggak, dari segi 
manajemen, jadi biar jadi satu kesatuan, mungkin bisa dibilang itu 
marketing, ide kreatif yang akhirnya jadi marketing gitu. Ee aku 
bilang ini cukup paket komplit sih dalam sebuah karya, pertama dia 
membuat album ini yang tadinya ceritanya tentang millenial, kedua 
album ini dibentuk secara kolaborasi, millenials kolaborasi. Ee 
adwork visual dibuat sama mas stevie, nah nanti kamu cari aja mas 
farid stevie dari festivalist, dia yang bikin logo kereta api Indonesia, 
gitu gitu, dulu dia yang bikin logonya maicih, gitu gitu, dia sangat 
sangat seniman jogja. Dia dari jogja. Dia juga sempet bikin cover 
albumnya sheila on 7 kalau nggak salah, nah kita kolaborasi sama 
dia.” (Novan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Cover lagu-lagu di Album Generation Y 
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3.1.4.2 Promosi Penjualan: Digital Marketing Collaboration 

Promosi penjualan merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering 

dipakai oleh pemasar. Sebagai salah satu elemen bauran promosi, promosi 

penjualan merupakan unsur penting dalam kegiatan promosi produk. Promosi 

penjualan juga merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan nonmedia 

untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari 

konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk (Sutisna, 2001: 299). 

Untuk memasarkan album Generation Y, Kunto Aji beserta tim manajemen 

menggunakan promosi penjualan. Promosi penjualan yang digunakan oleh Kunto 

Aji dan tim manajemen tentu saja mengedepankan semangat kolaborasi yang sangat 

unik dan lebih personal, sehingga berbeda dengan musisi lainnya. Promosi 

penjualan yang digunakan dalam persebaran album Generation Y, yaitu box set 

ataupun album satuan dengan beberapa perusahaan seperti Gojek Indonesia, 

Samsung Indonesia, bobobobo.com, blibli.com dan beberapa toko lokal yang ada 

di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.  

Bersama Go-Jek Indonesia, Kunto Aji dan tim manajemen mengusung 

untuk mempromosikan album Generation Y dengan menggunakan Go-Mart yang 

ada di aplikasi Go-Jek. Dalam rilis perdana album Generation Y, para penggemar 

yang ingin membeli album Generation Y, bisa melalui Go-Mart yang diakses 

melalui aplikasi Go-Jek. Pembelian melalui aplikasi Go-Jek bisa dengan tata cara 

seperti gambar dibawah ini.  
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Ada yang spesial untuk beberapa penggemar Kunto Aji yang beruntung bila 

memesan di Go-Mart, yaitu album Generation Y bisa diantar langsung oleh Kunto 

Aji. Untuk beberapa penggemar Kunto Aji yang berada di wilayah Jabodetabek, 

Go-Jek Indonesia bekerjasama dengan Kunto Aji beserta tim manajemen membuat 

sebuah kejutan. Para penggemar yang beruntung akan mendapatkan album 

Generation Y dan tanda tangan spesial dari Kunto Aji, karena yang akan 

mengantarkan album tersebut adalah Kunto Aji sendiri. Bersama dengan Go-Jek 

Indonesia, Kunto Aji menjadi musisi pertama yang bekerjasama dalam penjualan 

album Generation Y melalui Go-Mart dan menjadi driver yang mengantarkan 

album Generation Y tersebut.  

“Selain itu ya itu kita kerjasama juga sama gojek, jadi dalam 
jangka waktu 1 bulan waktu itu kita pertama kali kalau nggak salah 
gosend itu belum ada, ee lupa, tapi waktu itu kita pertama kali ee 
jaulan CD di gojek, jualan sesuatu di gojek gitu, dalam sebulan orang 
bisa beli, terus dalam seminggu sekali aji nganter langsung CD nya 
ke pembeli, gitu.” (Hernu) 

 

Gambar 3.4 Promosi Kunto Aji – Generation Y 
dengan Go-Jek Indonesia 
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Untuk kerjasama yang dilakukan dengan Samsung Indonesia, pihak 

Samsung Indonesia berkolaborasi dengan blibli.com menyediakan special box “The 

Gift” khusus untuk para penggemar Kunto Aji yang menggunakan Samsung. 

Kerjasama yang dilakukan oleh Kunto Aji dan tim manajemen dengan Samsung 

Indonesia serta blibli.com merupakan bentuk terima kasih dari Kunto Aji dengan 

bonus track lagu “Ekspektasi” versi remix Kunto Aji dengan Sonjah. Untuk 

pengguna Samsung, bisa dengan mengunduh aplikasi Samsung Galaxy Gift di 

handphone Samsung dan bisa mengikuti sesuai petunjuk yang ada di aplikasi 

tersebut.  

 

 

 

 

Gambar 3.5 Kunto Aji Menjadi Driver Go-Jek untuk 
Mengantarkan Album Generation Y 

Gambar 3.6 Promosi Kunto Aji – 
Generation Y dengan Samsung Indonesia 
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Selain dengan menggunakan aplikasi Samsung Galaxy Gift di handphone 

Samsung, para penggemar Kunto Aji juga bisa membeli album Generation Y melalui 

blibli.com. Melalui blibli.com, para penggemar dapat membeli khusus hanya CD 

album Generation Y saja dan bisa mengakses kapan saja, dengan harga Rp 50.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunto Aji dan tim manajemen bekerja sama dengan market place 

www.bobobobo.com yang menawarkan limited special boxset untuk para 

penggemar Kunto Aji. Boxset yang dari bobobobo.com ini berisikan tali kacamata, 

badass scarft, kaos kaki, dan album Generation Y. Harga yang ditawarkan untuk 

limited special boxset dari bobobobo.com ini, yaitu Rp 200.000,. harga yang di 

tawarkan memang relative lebih mahal dari yang lainnya, akan tetapi dalam boxset 

ini terdapat juga kolaborasi dengan brand yang berasal dari Bandung. Selain itu, 

boxset ini melambangkan karakter dari Kunto Aji dan karakter generasi millennials.  

Gambar 3.7 Promosi Kunto Aji – 
Generation Y dengan Blibli.com 
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“Ee kita juga bikin box set, box set waktu itu kaya package 
emang dimana sedikit lebih mahal tapi itu kaya representatifnya si 
kunto aji, kita taruh tali kaca mata, ada kaos kaki, sama ada scarf, ya 
itu juga melambangkan dari bagaimana karakter kunto sih dan 
karakter millenial. Dan itu juga kolaborasi dari beberapa brand, ada 
yang brand dari Bandung itu, itu yang boxset. Waktu itu yang boxset 
kita jual kerjasama sama bobobobo, kita eksklusif jual disitu.” 
(Novan) 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2015, ketika album Generation Y dirilis, toko khusus untuk 

distributor CD sudah tidak ada yang beroperasi lagi, maka Kunto Aji beserta tim 

manajemen berinisiatif mengajak beberapa toko CD lokal yang ada di Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali untuk ikut serta dalam penjualan album 

Generation Y. Untuk para penggemar Kunto Aji yang berada di Jakarta, bisa 

membeli album Generation Y di toko Ruru Shop dan (ak.’sa.ra). Lalu, untuk yang 

berada di Bandung, bisa membeli album Generation Y, bisa membeli di Lou Belle 

dan Omuniuum. Selanjutnya, untuk para penggemar dari Yogyakarta yang ingin 

memiliki album Generation Y, bisa membeli di toko Gate, Affairs, dan Truc. 

Terakhir, bagi para penggemar yang ingin membeli album Generation Y dan 

Gambar 3.8 Promosi Kunto Aji – 
Generation Y dengan bobobobo.com 
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berdomisili di Surabaya bisa membeli album Generation Y di toko Ore Small dan 

untuk Bali, bisa membeli album Generation Y di toko Pasar Pasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Penjualan Album Generation Y di 
Toko Jakarta dan Bandung 

Gambar 3.10 Penjualan Album Generation Y 
di Toko Yogyakarta 
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3.1.4.3 Public Relations: Press Release Media 

Public relations atau hubungan masyarakat merupakan salah satu metode 

untuk berkomunikasi dengan constituent organisasi. Pada kenyataannya baik 

disadari atau tidak disadari setiap organisasi mempunyai kegiatan hubungan 

masyarakat. Seitel (1998) dalam buku Sutisna (2001), mengatakan bahwa setiap 

organisasi mempunyai hubungan masyarakat yang diinginkan atau tidak. 

Hubungan masyarakat mempengaruhi hampir setiap orang yang berhubungan 

dengan lainnya. Setiap dari kita menggunakan cara tertentu atau cara lainnya 

mempraktekkan hubungan masyarakat setiap hari (Sutisna, 2001: 327). 

Public relations yang digunakan oleh Kunto Aji beserta tim manajemen 

untuk album Generation Y, yaitu dengan menggunakan press release ketika merilis 

Gambar 3.11 Penjualan Album Generation Y 
di Toko Surabaya dan Bali 
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album Generation Y. Press release yang digunakan oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen sangat berguna dalam salah satu sarana yang bisa memperkenalkan 

album Generation Y kepada para penikmat musik Indonesia. Dengan menggunakan 

press release juga, bisa memberikan informasi mengenai lagu-lagu yang terdapat 

di dalam album Generation Y. Media yang digunakan dalam press release untuk 

album Generation Y, yaitu media cetak dan media online.  

“Kalau PR lebih ke kalau kita cuma ngirim press release aja ke 
media-media, gitu. Heem jadi kita ngirim press release, kalau aji udah 
ngeluarin album, gitu.” (Hernu) 

 

Press release yang di terbitkan oleh Kunto Aji beserta tim manajemen pada 

4 November 2015, berisikan tentang Kunto Aji yang sukses dengan single 

perdananya “Terlalu Lama Sendiri”, berhasil menarik perhatian kancah musik 

nasional dengan single perdananya tersebut. Setelah setahun dengan single “Terlalu 

Lama Sendiri” yang menjadi teman para pendengarnya, kemudian Kunto Aji 

merilis single keduanya berjudul “Pengingat” dengan menggandeng musisi senior 

Barry Likumahuwa.  

Dengan single “Terlalu Lama Sendiri”, Kunto Aji berhasil meraih beragam 

penghargaan pada tahun 2015, seperti memenangkan NET. Indonesian Choice 

Award pada kategori Breakthrough Artist of the Year, dan Pendatang Baru Terbaik 

dan Lagu Terbaik Indonesia pada Anugerah Planet Muzik 2015 di Singapura. Maka 

dari itu, Kunto Aji semakin yakin untuk membuktikan semua apresiasi yang sudah 

diberikan dengan sebuah album perdananya, yang berjudul Generation Y, dimana 
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album ini mengangkat tema yang sering disebut  “kekinian” oleh anak muda urban 

masa kini.  

Album Generation Y, dibangun dengan cara independen yang terealisasi 

melalui spirit kolaborasi, mulai dari desain sampai dengan distribusi dan marketing. 

Untuk cover album, di desain oleh Farid Stevy salah satu seniman dari Yogyakarta 

untuk memberikan treatment bagi para pemilik album Generation Y agar bisa 

membuat “Create Your Own Art Cover”. Untuk distribusi dan marketing, Kunto 

Aji secara resmi berkolaborasi dengan Gojek, Blibli.com dan bobobobo.com. 

Yang ingin ditonjolkan dari pemilihan Generation Y, yaitu dari albumnya 

sendiri. Hal tersebut dikarenakan, Kunto Aji membentuk tim sendiri, berjalan tanpa 

label rekaman, namun disitu terdapat semangat independen yang dimana bukan 

mengerjakannya semua sendiri, melainkan berkolaborasi dengan banyak orang dan 

berbagai bidang. Kunto Aji bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki spirit 

yang sama, lalu bergerak secara mandiri dan berorientasi pada karya otentik yang 

sesuai dengan karakternya. 

3.1.4.4 Direct Marketing: Traktir Akhir Bulan 

Direct marketing atau pemasaran langsung adalah sistem penjualan yang 

dilakukan dengan cara perusahaan atau organisasi melakukan komunikasi langsung 

dengan target konsumen untuk mendapatkan respons atau transaksi. Penjual 

melakukan pendekatan langsung terhadap pelanggan dengan produk atau jasa yang 

ditawarkan (Ardianto, 2015:13) 
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Direct marketing yang digunakan oleh Kunto Aji beserta tim manajemen, 

yaitu dengan adanya kegiatan yang spesial dari mereka untuk para penggemarnya, 

Temu Akhir Bulan. Kegiatan Temu Akhir Bulan ini merupakan sebuah acara yang 

dipersembahkan oleh Kunto Aji beserta tim manajemen untuk mengapresiasi dan 

menjalin kedekatan yang intimate dengan para penggemarnya. Dari kegiatan Temu 

Akhir Bulan, Kunto Aji dan tim manajemen bisa mengetahui secara langsung 

respon yang didapatkan dari para penggemarnya. Kegiatan Temu Akhir Bulan di 

adakan berdasarkan salah lagu Kunto Aji yang berasal dari album Generation Y 

yang berjudul “Akhir Bulan”.  

“Oke direct marketing yang digunakan salah satunya kemaren 
saya mengadakan ee ada yang namanya temu akhir bulan itu saya 
bertemu langsung dengan pendengar album saya gitu sesuai dengan 
tema lagunya akhir bulan dan mereka saya ajak untuk menikmati 
akhir bulan justru, jadi saya traktir liburan, traktir makan, terus saya 
traktir nonton atau potong rambut gitu.” (Kunto Aji) 

 

Lagu “Akhir Bulan” bercerita mengenai bagaimana kehidupan mahasiswa 

rantau yang tinggal di sebuah kos-kosan melewati akhir bulannya. Lagu Akhir 

Bulan ini ditulis oleh Kunto Aji berdasarkan pengalaman pribadinya ketika menjadi 

anak kos semasa perkuliahan. Lagu Akhir Bulan ini tidak dibuat agar para anak 

rantau merasa putus asa di akhir bulan, melainkan bagaimana bisa menjalani 

kehidupan di akhir bulan dengan “happy” walaupun keuangan menipis. 

Kegiatan Temu Akhir Bulan, pertama kali dilakukan oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen dengan mengajak “Piknik Akhir Bulan”. Kegiatan “Piknik Akhir 

Bulan” ini dilakukan oleh Kunto Aji dengan berkolaborasi dengan travel agency 
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Go-Vakansi untuk mengadakan “Piknik Akhir Bulan” di Glamping Legok 

Kondang. Untuk bisa mengikuti kegiatan “Piknik Akhir Bulan” ini, sebelumnya 

para penggemar Kunto Aji harus memiliki album fisik Generation Y, setelah itu  

mengunggah foto CD album Generation Y dengan tema akhir bulan melalui 

berbagai sosial media, kemudian tulis alasan kenapa para penggemar harus 

mengikuti “Piknik Akhir Bulan” dengan hastag #PiknikAkhirBulan dan 

#MudaBergerak, lalu tag/ mention ke akun @kuntoajiw, @kuntoajiupdates dan 

@govakansi. Dari situ akan dipilih 5 orang yang beruntung dan bisa “Piknik Akhir 

Bulan” bersama Kunto Aji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Piknik Akhir Bulan Kunto Aji 
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Temu Akhir Bulan selanjutnya, yaitu dengan mengajak para penggemar 

yang beruntung untuk potong rambut agar bisa “Kece di Akhir Bulan” bersama 

Kunto Aji. Kegiatan “Kece di Akhir Bulan” ini, Kunto Aji dan tim manajemen 

berkolaborasi dengan Captain Barbershop ID. Kunto Aji memilih 3 penggemar  dari 

Jabodetabek yang beruntung untuk mengikuti “Kece di Akhir Bulan” Kunto Aji x 

Captain Barbershop ID. Dengan adanya “Kece di Akhir Bulan”, para penggemar di 

traktir dengan potong rambut gratis sambil bercengkrama dengan Kunto Aji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.13 Kece Akhir Bulan bersama Kunto Aji 
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Untuk acara Temu Akhir Bulan yang ketiga, Kunto Aji dan tim manajemen 

mengajak para penggemar yang beruntung untuk “Nonton Akhir Bulan”. Pada 

kesempatan tersebut, Kunto Aji dan tim manajemen memilih 10 orang yang 

beruntung untuk diajak nonton film di bioskop dengan domisili Jabodetabek. Untuk 

mengikutinya, para penggemar harus mengirimkan biodata diri dan alasan mengapa 

mereka harus dipilih untuk “Nonton Akhir Bulan” bersama Kunto Aji ke email 

kuntoajiofficial@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temu Akhir Bulan selanjutnya, yaitu Kunto Aji beserta tim manajemen 

mengadakan “Temu Akhir Bulan Bogor”. Temu Akhir Bulan kali ini  mengajak 10 

penggemar yang beruntung untuk kuliner bersama di daerah Bogor, Jawa Barat. 

Untuk bisa bersantai, diskusi dan kuliner bersama Kunto Aji, para penggemar harus 

mengirimkan biodata diri dan alasan mengikuti Temu Akhir Bulan kali ini ke email 

kuntoajiofficial@gmail.com dengan subject “Temu Akhir Bulan Bogor”. Pada 

Gambar 3.14 Nonton Akhir Bulan bersama Kunto Aji 
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acara Temu Akhir Bulan kali ini, para penggemar bisa berdiskusi mengenai album 

Generation Y, Kunto Aji membawakan beberapa lagunya dari album Generation Y, 

diskusi tentang kehidupan, makan bersama, serta bisa mengajak foto bersama 

dengan Kunto Aji.  

 

 

 

 

 

 

 

Dengan diadakannya acara Temu Akhir Bulan oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen, Kunto Aji menginginkan adanya kedekatan yang intimate  antara dia 

dan para penggemarnya. Karya yang dibuat oleh Kunto Aji memang 2 arah, karena 

Kunto Aji membuat lagu pada album Generation Y untuk dirinya dan orang lain, 

serta inspirasi yang didapatkan untuk pembuatan lagu juga dari orang lain. Kunto 

Aji sangat suka berdiskusi dan suasana intimate. Maka dari itu, setiap adanya Temu 

Akhir Bulan, sangat terbatas untuk beberapa penggemar yang beruntung. 

“Temu Akhir Bulan di Bogor, waktu itu. Mereka tanya, kenapa sih kak bikin 

acara begini? Kenapa cuma terbatas yang ikut? Jawaban saya karena karya-karya 

Gambar 3.15 Temu Akhir Bulan Bogor bersama Kunto Aji 
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yang saya bikin 2 arah. Saya bikin lagu untuk diri sendiri dan orang lain, tapi saya 

juga dapat inspirasi bikin lagu dari orang lain. Saya suka sekali ngobrol dan 

suasana intimate begini adalah favorite saya. Mendapat insight-insight baru dari 

kalian.” ( Kunto Aji ) 

Digital platform juga tidak lupa digunakan oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen untuk menyebarkan karya lagu-lagu yang ada di dalam album 

Generation Y, seperti Apple Music, Joox, Spotify dan Deezer. Beberapa digital 

platform tersebut mempermudah para penggemar Kunto Aji untuk bisa 

mendengarkan lagu-lagu yang ada dalam album Generation Y. Untuk digital 

platform tersebut, bisa diakses gratis secara online atau streaming dan berlangganan 

atau membelinya di website masing-masing platform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Album Generation Y 
di JOOX & Spotify 
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Di dalam platform Youtube, Kunto Aji memiliki akun Youtube sendiri yang 

bisa diakses dengan mencari “Kunto Aji” dalam pencarian di Youtube. Dengan 

menggunakan Youtube, Kunto Aji dan tim manajemen memberikan visualisasi dari 

audio lagu yang ada di album Generation Y, seperti Terlalu Lama Sendiri, 

Ekspektasi, Mercusuar, Akhir Bulan dan lagu – lagu lainnya. Visualisasi yang 

digambarkan oleh Kunto Aji memiliki keunikan sendiri karena lebih 

memperlihatkan cerita dalam lagu tersebut.  

 

 

 

Gambar 3.17 Album Generation Y 
di Apple Music & Deezer 
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3.1.5 Action 

Action yang dilakukan oleh Kunto Aji dan tim manajemen sangat beragam. 

Action yang dilakukan pun bertujuan untuk mendekatkan Kunto Aji dengan para 

penggemarnya. Selain penjualan secara face to face dan Temu Akhir Bulan yang 

sudah dijelaskan pada tactics di sub bab sebelumnya, Kunto Aji juga memiliki 

kegiatan yang dilakukan untuk bisa lebih dekat dengan para penggemarnya. Kegiatan 

Gambar 3.18 Album Generation Y 
di Youtube // Terlalu Lama Sendiri 

& Ekspektasi 
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lain yang dibuat oleh Kunto Aji dan tim manajmen dimana berkolaborasi dengan 

MILD untuk membuat Intimate Tour Concert bersama dengan Eva Celia dan Jordy 

Waelauruw di 6 Kota di Indonesia.   

Pada umumnya, sebuat konser biasanya diadakan untuk bisa memuat ribuan 

orang, akan tetapi berbeda dengan Kunto Aji. Bersama  Djarum MLD Spot, Kunto 

Aji membuat Konser yang sangat intimate untuk para penggemar, sehingga tidak ada 

batasan yang berarti antara Kunto Aji dengan para penggemarnya. Selain itu, Kunto 

Aji bersama Eva Celia dan Jordy Waelauruw juga bisa berinteraksi lebih dekat 

dengan para penggemar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Poster Intimate Tour 3 
Cerita 1 Ruang – Kunto Aji 
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3.1.6 Control  

Untuk control dari strategi yang sudah digunakan oleh Kunto Aji dan tim 

manajemen, bisa dilihat pada beberapa poin, antara lain dari penjualan CD album 

Generation Y, View beberapa lagu Kunto Aji di Youtube, dan Intimate Concert Tour 

di 6 Kota di Indonesia.  

Dari penjualan CD Album Generation Y, Kunto Aji dan tim manajemen pada 

awalnya hanya menargetkan 5000 keping yang terjual. Ternyata yang terjual sampai 

saat ini untuk album Generation Y yaitu kurang lebih 8000 keping. Hal tersebut 

dilihat dari penjualan yang dilakukan oleh Kunto Aji dan tim manajemen bersama 

dengan Blibli.com, Bobobobo.com, Samsung Indonesia, Gojek Indonesia dan 

beberapa toko CD lokal yang tersebar di beberapa Kota, yaitu Bandung, Jakarta, 

Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.  

Penjualan dari beberapa perusahaan tersebut, terdapat treatment khusus. 

Seperti limited special box bersama dengan Bobobobo.com, hadiah untuk pengguna 

Samsung dengan pembelian di Blibli.com, dan surprise delivery dari Gojek 

Indonesia bersama dengan Kunto Aji. Selain itu, dengan harga yang terjangkau, para 

penggemar Kunto Aji bisa mendapatkan album Generation Y, baik itu yang special 

edition ataupun album Generation Y saja dengan mudah.  

Gambar 3.20 Intimate Tour 3 Cerita 
1 Ruang – Kunto Aji 
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Kemudian, bisa dilihat dari views Youtube Kunto Aji, seperti Terlalu Lama 

Sendiri yang menjadi salah satu lagu hits dari Kunto Aji di album Generation Y. 

Single pertama Kunto Aji ketika mulai berkarir di industri musik pada tahun 2014, 

Terlalu Lama Sendiri berhasil menembus 17.000.000 views di Official Youtube 

Kunto Aji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu, untuk Intimate Tour Concert – 3 Cerita 1 Ruang bersama dengan Eva 

Celia dan Jordy Waelauruw yang diadakan di 6 Kota besar di Indonesia, seperti 

Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Malang pada tahun 2017 

juga bisa dikatakan sebagai konser intimate yang berhasil. Hal tersebut dikarenakan 

untuk setiap Kota yang menjadi tujuan Intimate Tour Concert tersebut, tiket masuk 

terjual habis.  

Antusiasme yang ditunjukkan oleh para penggemar Kunto Aji juga dilihat 

dari penjualan CD album Generation Y. Antusiasme para penggemar juga 

dikarenakan setelah berlangsungnya konser tersebut, Kunto Aji bisa bercengkrama 

Gambar 3.21 Terlalu Lama Sendiri  
– Kunto Aji 
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dan menjual album Generation Y secara langsung. Selain itu, para penggemar juga 

bisa foto bersama dengan Kunto Aji.  

3.2 Teknik Komunikasi Persuasif 

Model penyusunan pesan yang besifat persuasif memiliki tujuan untuk 

mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak. Oleh sebab itu, penyusunan 

pesan persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi disini merupakan apa yang 

dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya, 

artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan.  

Dalam penyusunan pesan yang menggunakan teknik komunikasi persuasi, 

terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesannya, 

diantaranya (Cangara, 2012: 131-133):  

- Motivational appeal, ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat bukan 

karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis 

khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu.  

- Humorious appeal, ialah teknik penyusunan pesan yang disertai dengan 

humor, sehingga dalam penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. 

Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan. 

3.2.1 Motivational Appeal: “Pengingat” – Lagu Motivasi dari Kunto Aji 

Motivational appeal ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat bukan 

karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak 

sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu (Cangara, 2012: 132). 
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Motivational Appeal merupakan salah satu teknik komunikasi persuasi yang 

digunakan oleh Kunto Aji dalam pendekatannya dengan para penggemarnya, baik 

itu melalui media sosial ataupun dengan lagu-lagu yang ada di album Generation 

Y. Dalam teknik komunikasi persuasi motivational appeal, Kunto Aji memberikan 

pesan-pesan untuk para penggemarnya melalui lagu yang bisa menumbuhkan 

internal psikologis penerimanya. 

 

 

 

 

 

Pengingat 

Lepaskanlah beban pikiranmu 

Dengarkan hatimu 
 

Kita bukanlah buah 

Yang terjatuh dekat pohonnya 

Cita-cita adalah benih 

Yang terbawa angina samudera 
 

Realita membawamu jatuh ke bawah 

Tapi ingat-ingatlah, ingat-ingatlah 
 

Bila mimpi tak sejelan dengan apa yang kau tuju 

Gambar 3.22 Artwork Lagu Pengingat  
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Tak sesuai dengan apa yang kau mau 

Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu 
 

Dunia ini lebih luas dari ruang kelas 
 

Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu 

Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang 

Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu 

Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang 
 

Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu 

Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang 

Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu 

Jangan layu, jangan kau ragu-ragu (ragu-ragu) 

 

Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju 

Tak sesuai dengan apa yang kau mau 

Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu 
 

Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju 

Tak sesuai dengan apa yang kau mau 

Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu 
 

Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju 

Tak sesuai dengan apa yang kau mau ooh 

Lepaskan bebas pikiranmu, dengarkan hatimu, dengarkan hatimu 
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Salah satu karya Kunto Aji dalam album Generation Y, terdapat lagu 

Pengingat yang bisa menjadi salah satu karya dengan pesan motivasi didalamnya. 

Dengan adanya lagu Pengingat, Kunto Aji ingin memberikan pesan untuk para 

penggemarnya, bahwa lagu Pengingat merupakan lagu yang memiliki pesan 

motivasi di dalamnya. Jadi, ilmu yang kita dapatkan bisa darimana saja. Baik itu 

melalui bidang akademis maupun dari lingkungan sosial. Ilmu yang didapatkan 

tidak terpaku hanya dari ruang kelas saja. Sehingga, darimana pun ilmu yang 

didapatkan dan apa pun yang sudah dimiliki sekarang harus dimaksimalkan.  

“Yang jelas sih lagu pengingat itu ya tentang motivasi sih. Jadi 
ilmu tuh gak Cuma dikelas aja. Jadi maksud dunia ini lebih luas dari 
ruang kelas itu maksudnya itu kayak beberapa orang yang emang 
kurang beruntung bisa study ke tingkat yang lebih kayak S2 bahkan 
S1, tapi ilmu itu kan gak Cuma dikelas, hmm ilmu itu juga bisa di 
dapetin dimana aja. Menurutku tuh orang kan kayak ada yang lebih 
di sosialnya kayak bisa adaptasi bisa berhasil tanpa edukasi gitu ya. 
Tapi edukasi ya penting ya, kalo punya kelebihan di edukasi ya bagus 
Cuma kalo kelebihan di edukasi ya ga Cuma itu yang diperluin, tapi 
kemampuan kita dilapangan juga kan. Jadi intinya itu apa pun yang 
kita punya sekarang ya dimaksimalin gitu.” (Kunto Aji) 

 

Lagu Pengingat bisa dikatakan sebagai lagu yang dekat dengan kehidupan 

kita sehari-hari. Melalui lagu Pengingat, Kunto Aji ingin memberikan pesan-pesan 

yang mengandung motivasi untuk siapa pun yang mendengarnya. Selain itu, lagu 

Pengingat bisa berpengaruh positif untuk para penggemarnya yang mendengarkan. 

Dengan lirik yang memiliki energi positif, sehingga bisa membangun mood 

membaik ketika seseorang yang mendengarkan sedang down juga sebagai 

pengingat bahwa banyak hal dan impian yang harus di kejar.  
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“Menurutku, pesan dari lagu Pengingat itu yaa kayak reminder 
buat kita ngejar cita, buat ngikutin kata hati, janga cepat putus asa, 
kejar apa yang pingin dikejar. Lagu ini tuh juga ngaruh sih ke aku, 
soalnya lagu ini liriknya punya energi yang positif jadi ngaruhnya yaa 
bikin mood jadi baik kalo lagi down. Terus juga kalo lg males jadi 
ngingetin kita aja kalo masih banyak hal yang perlu dikejar.” (Ika) 

 

3.2.2 Humorious Appeal: “Bercanda” – Pendekatan Kunto Aji untuk Para 

Penggemar 

 Humorious appeal ialah teknik penyusunan pesan yang disertai humor, 

sehingga dalam penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai 

humor mudah diterima, enak dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian 

pesan yang disertai humor diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih 

dominan daripada materi yang ingin disampaikan (Cangara, 2012: 132-133). 

Teknik komunikasi persuasi selanjutnya yang digunakan oleh Kunto Aji dan 

tim manajemen, yaitu Humorious Appeal. Dalam teknik komunikasi persuasi ini, 

Kunto Aji menggunakan pesan yang bersifat humoris untuk mendekatkan diri 

dengan para penggemarnya dengan suasana yang menyenangkan, sederhana, 

ringan, tetapi tetap humoris.  

Untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat humoris, Kunto Aji 

menggunakan media sosial seperti, Instagram dan Twitter. Dengan menggunakan 

pesan-pesan yang bersifat humoris, Kunto Aji bisa lebih mendekatkan diri dengan 

para penggemarnya. Selain itu, karena pesan – pesan yang disampaikan oleh Kunto 

Aji melalui media sosial unik, sehingga dijadikan trade mark yang menjadi salah 

satu keunggulan Kunto Aji.  
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Seperti di sosial media Instagram, Kunto Aji sering membagikan kehidupan 

sehari-harinya melalui story maupun feeds post.  Dengan mengunggah story dan 

feeds yang bersifat humoris, membuat para penggemar Kunto Aji merasa lebih 

dekat dan lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Hal yang dibagikan oleh 

Kunto Aji pada story dan feeds Instagramnya memang kegiatan kehidupan sehari-

hari, selain itu hal tersebut juga yang bisa membuat para penggemar bisa 

menanggapi apapun yang diunggah oleh Kunto Aji. 

“Ya responnya ee akhirnya penggemar saya tahu bahwa saya 
orang yang suka bercanda gitu jadi mereka juga ikut bercanda juga 
di komen di sosial media saya akhirnya suasana juga jadi cair 
gitu.”(Kunto Aji) 

 

Story Instagram yang diunggah oleh Kunto Aji berkaitan dengan 

kegiatannya sehari-hari, misalnya ketika kejadian kunci motor salah seorang supir 

Kunto Aji (Bang Faisal) dihilangkan oleh anak Kunto Aji (Badha). Kejadian 

tersebut kemudian diunggah oleh Kunto Aji di story Instagram, kemudian 

ditanggapi oleh para penggemarnya dengan berbagai macam tanggapan. Salah satu 

tanggapan dari penggemarnya yang di unggah oleh Kunto Aji, yaitu “Bang kunci 

udah ketemu blum? wkwkwk”. Hal seperti itu menjadi salah satu cara yang bisa 

mendekatkan Kunto Aji dengan para penggemarnya, karena hal tersebut dekat 

dengan kehidupan sehari-hari, serta dibawakan oleh Kunto Aji dengan cara yang 

lebih humoris, seperti tanggapan yang di unggah lagi oleh Kunto Aji “Malam ini 

bang Faisal pulang bawa mobil gw. Biar diomongin dia sama tetangganya”. 

Beberapa perihal semacam itu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah 
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dipahami, bersifat humoris karena berkaitan dengan hal – hal yang terjadi di sekitar 

kita.  

Selain itu, juga adanya keusilan yang dilakukan oleh Kunto Aji, seperti 

ketika Kunto Aji mengisi sebuah acara. Di mana di acara tersebut, seharusnya mobil 

panitia yang digunakan oleh panitia untuk menjemput Kunto Aji dan tim dikendarai 

oleh panitia, akan tetapi justru Kunto Aji yang mengendarai mobil tersebut. Hal 

yang dilakukan oleh Kunto Aji membuat para panitia ketakutan dan tertawa karena 

keusilan tersebut. Selain itu, keusilan tersebut juga tidak lupa untuk di update di 

story Instagram Kunto Aji.  

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, Kunto Aji juga sering mengunggah beberapa post di feeds 

Instagram dengan konten yang bersifat humoris dan dekat dengan kehidupan 

sehari-hari. Seperti beberapa post yang di unggah oleh Kunto Aji ke dalam akun 

Instagramnya mengenai kepulangan Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja di 

Gambar 3.23 Instastory Kunto Aji  
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rumahnya, serial televisi Jinny oh Jinny, dan post yang berkaitan dengan akhir 

bulan para anak kos.  

Akhir bulan para anak kos ini di gambarkan dengan makanan yang hanya 

nasi putih dengan ikan goreng kecil. Hal ini diangkat oleh Kunto Aji menjadi salah 

satu single di album Generation Y dan konten di Instagram berdasarkan bagaimana 

perjuangan anak rantau yang hidup mandiri bisa bertahan hidup di akhir bulan 

walaupun memiliki keterbatasan uang. Kejadian akhir bulan ini juga merupakan 

pengalaman pribadi dari Kunto Aji sendiri yang pernah mengalami menjadi anak 

kos-kosan di suatu Kota besar dan bagaimana dia bisa menjalani hidup mandiri, 

serta menjalani kehidupan di akhir bulan dengan uang yang sudah semakin menipis.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.24 Instagram Post Kunto Aji 1 
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Terdapat juga postingan Kunto Aji yang sangat melekat untuk para 

penggemarnya, yaitu mengenai Kol Goreng. Kol Goreng yang di angkat ke dalam 

konten Instagram Kunto Aji ini menjadi hal yang unik dan humoris. Karena tidak 

banyak orang yang mengetahui Kol Goreng tersebut. Dengan mengangkat 

fenomena kol goreng ini, Kunto Aji bisa menyampaikan pesan akhir bulan dengan 

Kol Goreng dengan cara yang berbeda. Membuat akun Instagram @indokolgoreng 

untuk kol goreng tersebut juga salah satu bentuk Kunto Aji semakin mendekatkan 

diri dengan para penggemarnya. Karena Kol Goreng juga, Kunto Aji juga pernah 

mendapatkan bouquet Kol dari salah seorang ibu yang memiliki perkebunan kol di 

daerah Jawa Barat. 

Gambar 3.25 Instagram Post  Kunto Aji 2 
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“Jadi biasanya selalu kol goreng itu sih. Mau dibilang kaya apa 
ya kol goreng itu ya makanan surga hehehe. Heem, sampai waktu itu 
kan banyak tu yang rame-rame kaya jadi bikin akun instagram kol 
goreng semarang, kol goreng apa gitu gitu.” (Ika) 

 
“Ee yang jelas mereka membuat itu menjadi kaya treatmark ya, 

adolable tersendiri  gitu, kaya kol goreng, terus orang jadi bikin kol 
goreng jakarta kol goreng apa apa gitu.” (Novan) 

 
“Itu ada ibu ibu. Dan ternyata dia punya perkebunan kol di 

jawa barat, di jawa barat apa di jawa tengah aku lupa, dia kirimin 
kunto bouquet kol gitu. tapi memang ini lebih ke personality kunto 
yang kaya gitu dan akhirnya ternyata nggak sekedar di musik tapi bisa 
apapun yang direspon orang dan sampai hal receh gitu, sampai yang 
dimaknai sama orang, kaya gitu” (Novan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Untuk konten yang di unggah oleh Kunto Aji di Twitter, berisikan hal-hal 

yang dekat dengan keseharian. Seperti mengunggah meme lucu ataupun 

mengunggah foto pribadi Kunto Aji dengan menggunakan filter yang ada di 

Snapchat. Unggahan-unggahan tersebut membuat para penggemar Kunto Aji bisa 

mengkomentari apa yang di update oleh Kunto Aji di Twitter pribadinya 

@KuntoAjiW. Konten yang dibagikan Kunto Aji kepada para penggemarnya di 

Gambar 3.26 Akun Instagram Kol Goreng - Kunto Aji 
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Twitter, seperti guyonan meme gombalan yang ada di Facebook dan filter Snapchat 

yang sedang di gemari oleh orang-orang kebanyakan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.27 Akun Twitter Kunto Aji  


