
PERSIAPAN 
SEBELUM 
BERANGKAT 









PERSIAPAN ORANG MEMANCING 
DI LAUT LEPAS, AKAN BERBEDA DENGAN  
PERSIAPAN MEMANCING DI PINGGIR LAUT







HASILNYAPUN BERBEDA







HASILNYAPUN BERBEDA



KOLAM 1 (KOLAM BESAR) 
- IKAN GURAMI 200 EKOR 
- PEMANCING 15 ORANG

KOLAM 2 (KOLAM KECIL) 
- IKAN EMAS 100 EKOR 
- PEMANCING 1 ORANG

ANDA AKAN PILIH KOLAM  
YANG MANA?
AKAN MENENTUKAN PERSIAPANNYA



Tentukan kemana akan berangkat  
(Brand Vision) 

Tentukan akan mancing dimana  
(Industry & Category/ Market Category) 



PENTINGNYA

PERSONA



APA ITU

PERSONA?

Target Audience yang dituju!  
Dengan mempelajari aspek DEMOGRAFI, 
BEHAVIOR, INTEREST, GOALS nya maka kita 
akan mendapatkan insight yang tepat sebelum 
memperlakukan mereka.



PERSONA
DEMOGRAFI 
Usia, jenis kelamin, status, pendidikan, pekerjaan, jabatan, 
tempat tinggal.  

BEHAVIOR 
Sosmed, merek HP, operator seluler, internet browser


INTEREST  
Community, hobby, magazine, book, website, public 
figure, music, movie, TV, food, beverage, sport, product.


GOALS  
Mimpi yang ingin dicapai, keinginan yang ingin dipenuhi, 
masalah yang ingin dipecahkan







M. Khalid Subarjo 

20 th

Anak ke 2 dari 3 bersaudara

Tinggal di Kos-kosan

Kuliah di UNY

Penerima Beasiswa

Suka nongrong di 
angkringan sambil belajar 
kelompok

Hobby basket dan nonton 
bola bareng

Lumayan rajin ibadah

Ingin jadi Dosen Milenial 
yang gaul




Biasanya yang jadi kepikiran anak-anak kos itu apa 
ya… 

Kegiatan organisasi yang buanyak bangeeet!

Banyak ajakan bikin penelitian

Dijemput olah raga sama temen-temen

Tugas kuliah buanyaaaak…

Hampir tiap hari ada tugas kelompok. Mesti nongkrong 
diskas lama, sampai kelar tugasnya.

Cucian numpuk banget, perlu baju bersih biar hidupnya 
sehat (paling nggak itu nasehat mama)

Tapi, nggak sempet nyuci baju

Trus, baju kotor menumpuk di kamar kos

Apa yaaa… nyuci baju dulu tugas kuliah belakangan?



What To Say 
Pikirannya anak mahasiswa saat menghadapi cucian.

How To Say 
Sindiran buat anak kos ketika beraktivitas sehari-hari 
cuci baju itu yang yang kebawa-bawa mimpi.

Gimana kalau saat berolah raga, kita nyuci baju… 
hahaha!

Gimana kalau lagi nonton bola, kawan kita malah 
nyuci baju. Nggak asik banget dah… hahahaha!


