
lnsp.~;~·rasi .. ., 
.," memberi ins irasi komunikasi 

PRANGKOBERLANGGANAN 
Kp . .lAKARTAMAMPANG 12700 

Integrated Corporate Communications 
- ----------------- --------'------------- PublicRelations 

Kabar 

A Kenapa UNDP Memilih 
W Bamboedoea? 

Gagasan 

A Social Media, 
W The Rising Star 

Graphic Communications 

Teropong 

A Menebak Pola Komunikasi 
W Pemerintahan Baru 

UNDP Gandeng Bamboedoea Kampanyekan Caleg Perempuan 

Do lam kurun waktu kurang dari duo bulan, Bamboedoea te/ah menghasi/kan beberapa produk komunikasidalam rangka 
mendukung program SWARGA - UNDP. Produk tersebut diantaranya 7 252 pemberitaan; Bamboedoea juga 

memanfaatkankekuatan sosial media dalam menjangkau kalangan muda. Oengan nama akun 
@PerempuanCaleg,Bamboedoea berhasil meraih pencapaian berupa impreasi yang mencapai 48juta dan interaksi hinggaB 7 ribu 
do/am kurun waktu sekitar 7 bulan; dan Bamboedoea berhasil mengajak Manton PresidenRI BJ Habibie untuk terlibat do/am 
iklan Jayanan masyarakat "Pilih Caleg Perempuan" yang ditayangkan Metro TV, KompasTV, serta di-upload ke You Tube. 

n ahun 2014, Indonesia merayakan 
p esta dem okrasi untuk m emilih 
pemimpin yang diadakan setiap 5 

tahun sekali. Pada pemilihan umum (pemilu) 
tahun ini, Bamboedoea kembali dipercaya 
oleh Un ited Na tion Development Progra m 
(UNDP) d a lam m endukung prog ram 
Women's Participation and Representation in 
Governan ce in Indonesia (SWA RGA) . 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan 
jumlah keterwakilan perempuan di parlemen 
dan meningkatkan partisipas i masyarakat 
untuk m emilih ca leg p e r empu a n. 

Berbekal pen galam an yan g dimiliki, 
Bamboedoea berhas il meraih ta rget yang 
diberikan oleh UNDP selam a program 
SWARGA berlangsung. Dalam kurun waktu 
sekita r l bulan. Tidak h anya kualitas 

pekerjaan saja yang dijanjikan tetapi juga 
komitmen dari Bamboedeoa kepada UNDP. 
Oleh karena itu, Bamboedoea mengerahkan 
semua kemampuan yan g ad a secara 
maksimal d en gan m e nyusun strategi 
komunikasi mulai dari media relation, public 
service advertisement and advertorials, social 
media, sampai pu/Jlic event. 

Selama mengelola program SWARGA, 
Bamboedeoa menjalin kerja sama dengan 
Kantor Berita Antara untuk te rlibat di 
dalamnya. Antara telah menyediakan rubrik 
khus u s d i a ntaranews.c om (Ca leg 
Perempuan) selama program ini berlangsung. 
Selain itu, tidak kurang dari 1252 berita telah 
dihasilkan oleh Kantor Berita Antara yang 
terdiri dari tulisan opini, artikel, press release, 

berita, dan kutipan. Pemberitaan di media 

massa juga diperkuat dengan adanya Lomba 
Karya Tulis Jurnalis. Dalam Iomba ini, para 
jurnalis dituntut untuk menulis tentang 
keterwakilan perempuan di parlemen. Lomba 
Karya Tulis Jurnalis ini berhasil m enarik 
perhatian jurnalis sehingga menghasilkan 87 
tulisan yang dimuat di media m assa . 

Selain pemberitaan melalui m edia 
massa, Bamboedoea juga melakukan public 
event yang dibe ri n ama "Bakt i Caleg 
Perempuan Bersama Rakyat". Kegiatan ini 
yang berlangsung di kota -kota besar di 
Ind o n es i a ini b e rtuju a n untuk 
mempertemukan rakyat dengan para caleg 
pe rempuan sehingga muncul kesada ran 
ten tang pentingnya keterwakilan perempuan 
di parlemen. 



20 Tahun Bamboedoea: 

Sang Pelopor Media Center 
amboedoea Komunikasi yang 
berdiri sejak 199 5 ad a lah 
perusahaan komunikas i yang 

menawarkan solusi komunikasi terpadu 
yang sudah berpengalaman menangani 
dan m en ge lola berbaga i prog ram 
komunikasi publik kementerian, lembaga 
pemerintah-yang didanai lembaga donor 
maupun APBN- Perusahaan BUMN, dan 
perusahaan swasta. 

Dapat dikatakan, Bamboedoea 
adalah salah satu pe rusahaan PR di 
Indo nesia yang mengenalkan konsep 
media center. Konsep media center yang 
ka mi tawarkan kepada UNDP untuk 
mengelola komunikasi dan sosialisasi 
terpadu Pemilu 1999 ternyata menjadi 
model penangangan Pemilu-p emilu 
selanjutnya. Kalau bagi sebagian kalangan, 
media center adalah tempat berkwnpulnya 
para jurnalis, tetapi bagi Bamboedoea 
media center adalah pusat perancangan 
dan eksekusi program komunikasi dan 
sos ia lisas i ya ng terpadu (Strategic 
Consultant; sosia lisasi terpadu; med ia 
relations, d ata manajemen; pelayanan 
informasi; mobilisasi sosial; PR event) . 

Sejak dipercaya UNDP kembali 
untuk mengelola Media Center Pemilu 
2004, Bamboedoea Komw1ikasi kemudian 
dikenal sebagai perusahaan komunikasi 
spesialisasi dalam mengelola media center. 
Saat mengelola Media Center Pemilu 2004 
dan 2009 yang berskala nasional dengan 
target audience yang luas, kami melayani 
lebih dari 500 jurnalis dalam dan lua r 
negeri d engan cakupan target audience 
lebih dari 175 juta pemilih ditambah 
masyarakat internasional. Keberhasilan 
kami mengelola Media Center Pemilu 2004 
diganjar Penghargaan Honorable Mention 

dari International PR Award- IPRA GWA 
(International Public Relations Award
Golden World Award) 2005 di Istanbul, 
Turki, pada program PR "Peace Campaign 
D eclaration" dan m enjadi Fin a lis 
International PR Award - International 

Public Relations Award - Golden World 
Award 2005 di Istanbul , Turki pada 
program PR "Med ia Center : "How PR 
Works" 

Hal yang sama kami lakukan , saat 
dipercaya kembali oleh UNDP untuk 
mengelola Media Center Pilkada Aceh 

pada 2006. Hasilnya, tidak hanya punya 
tingkat partisipasi yang tinggi, Pilkada 
Aceh berlangsung aman dan damai serta 
mendapa t pe ngakuan dari dunia 
internasional. Keberhas ilan kami ini 
kembali di ganjar Penghargaan IPRA 
Indonesia Award 2007 sebagai program 
PR terbaik di Indonesia. Program Media 
Center kami yang bertajuk "Aceh Local 

Election : A peace election in conflict area" 
ini juga menjadi finalis International PR 
Award - IPRA GWA (International Public 
Relations Award- Golden World Award) 
2007 di Paris. 

T idak hanya dipe rcaya lembaga 
internasional, kami dipercaya mengelola 
banyak m edia ce nter di berbagai 
kementerian/ lembaga sebut saja Gerai 
Informasi Media Departemen Pendidikan 
Nasional; Media Center Kemente rian 
Hukum dan HAM lewat program Pusat 
Informasi dan Komunikasi Hukum dan 
HAM (2007-2009). Kami juga dipercaya 
mengelola informasi publik Kementerian 
BUMN; Bappenas; Kementerian PU; 
Ditjen Bina Marga; Bulog; Jasa Marga; 
Bank Mandiri hingga Susu Bendara. 

UNDP Indonesia- Bamboedoea: 1 5 Tahun Menjalin Kerjasama 
Tidak teras, ja linan ke rja sama 

antara United Nations Development 
Programme (UNDP) Indonesia d engan 
Bamboedoea Komunikasi sudah terjalan 
selama 15 tahun. Dalam kurun waktu 
tersebut sudah banyak kerja sama yang 
tercipta. 

Ja linan kerjasama dimula i pada 
Pemilu 1999. Lewat serangkaian proses 
tender UNDP yang ketat dan diikuti oleh 
74 lembaga/perusahaan komunikasi di 
Indonesia, Bamboedoea terpilih dan 
sep enuhnya te rlibat sebaga i tim 
komunikasi pada Pemilu 2004. Dengan 
tim ya ng s o li d kami be rh asi l 
menciptakan dan mengimplementasikan 
strategi komunikasi Pemilu. Hasilnya, 
Pemilu "terumit" ini berhasil diterima 
semua lapisan masyarakat dan dunia 
internas ional. Kesuksesan mengelola 
komunikasi dua pemilu ini membuat 
kami ditunjuk kembali untuk mengelola 
Media Center Pemilu 2009. 

Suksesnya Local Elections Nanggroe 
Aceh Darusallam (NAD) 2006 juga 

menjadi kebanggaan Bamboedoea 
Communications. Pada event akbar yang 
menjadi sorotan dunia lnternasional 
tersebut, Bamboedoea dipercaya oleh 
UNDP untuk mengelolah sos ia lisasi 
terpadu (Med ia Center) Komisi 
Independen Pemilihan (KIP Aceh ). 
Program ini terpilih menjadi program 
PR terbaik Indonesia 2007 oleh IPRA 
Indonesia. 

Setelah itu, Bamboedoea juga 
ditunjuk oleh UNDP dan Kementerian 
Hukum dan HAM (Depkumham) untuk 
membangun sebuah media center 
be rnam a P usat Informas i dan 
Komunikas i. Saat ini, PIK menjadi 
model bagi pelayanan informasi kepada 
publik dan media oleh semua unit utama 
Kementerian Hukum dan HAM dan 
kantor wilayah untuk menyambut 
dib erlakukannya Undang-Undang 
Nom or 14 Tah un 2008 tentang 
Keterbukaan Inform as i Pub li k. 

Khu su s pro g ram PR ya n g 
berhubungan dengan isu lingkungan 

hidup dan p e rub a han ikl im, 
Bamboedoea merancang d a n 
mengeksekusi program PR Peluncuran 
National Communication (NATCOM II) 
dan Dialog Nasional ten tang Perubahan 
Iklim yang diselenggarakan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan difasilitasi oleh 
UNDP pa d a D ese mber 2009. 
Bamboedoea juga dipercaya untuk 
merancang st rateg i dan prog ram 
komunikasi Badan REDD+ (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation/Penguran gan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi) di Indonesia 
(20ll ). 

Terakhi r, pada Pemilu 20 14 , 
Bamboedeoa dip e r caya 
men gkampa nyekan ke terwakilan 
perempuan d i parlemen lewat program 
Women's Participa t ion and 
Representation in Governance in 

Indonesia (Swarga) yang bekerja sama 
dengan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 



Social Media, The Rising Star 
Hampir semua perusahaan memanfaatkan layanan sosia/ media untuk 

promosi maupun sosia/isasi. 

Di e nin g kat n ya p en etras i 
inte rn~t mendo~ong para 
pe n gg1at m e d1 a untuk 

m engelo la m edia digit al se baga i 
p endampin g m edia konve nsion al. 
Perkembangan ini juga turut menyeret 
lahirnya sosial media sebagai salah satu 
alat komunikasi yang ampuh. Industri 
sosial media bahkan terus melahirkan 
berbagai inovasi dengan fitur yang 
menarik. 

Sosial media seperti memiliki sihir 
tersendiri yang membuat pengguna 
ketagihan m enggunakannya. Hampir 
se mua perusah aan me ma nfaatkan 
layanan sosial m edia untuk promosi 
maupun sosialisasi. Pertumbuhan sosial 
media yang semakin pesat ini menuntut 
para konsultan komunikasi terpadu, 
se p e rti Bamboedo ea, untuk 
m em aksimalkan fungsi sosial media. 

Sosial media memiliki karakteristik 
ya n g b e rb e d a d e n ga n m edia 
konvensional. Kelebihan yang dimiliki 
oleh sosial media adalah kemampuannya 
untuk menyebarkan informasi secara 
luas. Model komunikasi many-to-many 
yang diterapkan o leh sosial m edia 
membuat inform asi dapat tersebar 
dengan cepat. Model komunikasi ini 

disebut juga sebagai model komunikasi 
horizontal diman a semua penggun a 
sosial media dapat saling terhubung. 
Setiap pengguna sosial media memiliki 
identitas yang san1a dengan follower lain. 
Karena keseimbangan ini, para pengguna 
sosial media tidak merasa ragu untuk 
berkomunikasi dengan sesama pengguna 
sosial media. 

Pengelolaan sosiasl isasi a tau 
promosi melalui sosial media tidak bisa 
disamakan de nga n televis i, radio, 
m aupun media cetak. Dalam sosial 
media, kita tidak bisa lagi mengenal 
p rime time se hingga sulit untuk 
menentukan waktu yang tepat dalam 
mempublikasikan sesuatu. Konten tidak 
bisa dibi arkan beg itu saja ta np a 
perencanaan terlebih dahulu. Di sini 
diperlukan cara untuk menarik perhatian 
dan konsistensi konten. Selain itu, sebuah 
akun sos ial m edi a juga h a ru s 
m e n e ntuka n p os is inya seb elum 
menggulirkan isu dan berinteraks i 
de nga n p en ggu na sos ial m edia . 

Kebebasan berinteraksi di sosial 
media menjadi daya tarik tersendiri. Para 
pengguna bisa berinteraksi langsung 
d en ga n a kun ya n g di maks ud, 
m e ningga lk a n kom entar, ikut 

menyebarkan informasi, dan sebagainya. 
Mengatur opini negatif juga menjadi 
p eluang terse ndiri bagi konsultan 
komunikasi. Dengan memetakan opini 
negatif yang masuk secara terbuka, maka 
konsultan dapat menyiapkan konsep dan 
strategi untuk diolah. 

Sosialisasi ataupun promosi melalui 
media konvensional tidak lagi cukup 
akibat kehadiran sosial media. Bahkan, 
banyak kasus ya ng m enunjukkan 
keberhasilan campaign melalui sosial 
media lebih besar dibandingkan melalui 
iklan, talkshow, dan placement. Di sini 
dapat dilihat bahwa sosial media menjadi 
alat komunikasi yang juga penting dalam 
strategi komunikasi. 

Meski sosial media belum memiliki 
aturan yang baku, namun pengguna 
sosial m edia m enj adi ranah menarik 
untuk diseriuskan. Berkaitan dengan 
efektifitas sosial media, pengukurannya 
juga harus dibedakan dengan analisis 
media di televisi, radio, maupun media 
konvensionallainnya. Hasil akhir dari 
sos ia l m edia t id ak h an ya pada 
keberhasilan program karena basil akhir 
dari sosial media adalah komunitas. Oleh 
karena itu, penggunaan sosial media 
h arus digun akan b erke la njutan . 



Menebak Pola Komunikasi Pemerintahan Baru 

Kekuatan komunikasi Jokowi ter/etak pada keinginan agar tidak berbeda 
dari orang yang dipimpinnya baik dari sisi tampilan maupun ucapan 

yang semuanya bisa dirangkum dalam kata 'sederhana. 

n idak dapat dipungkiri selama 10 
t ahun m emimpin ban yak 
prestasi yang ditaruhkan Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) . Selain 
ekonomi yang stabil, sebenarnya banyak 
program-program pro rakyat yang bagus 
dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 
Namun, tidak semua program-program 
pro rakyat itu dikomunikasikan dengan 
baik ke media dan publik. Praktis selama 
10 tahun ini, kinerj a pemerintahan 
kebanyak diisi oleh kegaduhan politik 
ya n g d a la m k a d ar t erte ntu 
m enen gge lamkan perhatian publik 
terhadap program-program pro rakyat 
SBY. 

Dalam sebuah kegiatan Badan 
Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako 
Hum as/Kumpulan Humas Lembaga 
Pemerintahan ) pada 2007 lalu, SBY 
pernah mengatakan, bahwa seringkali 
apa yang dilakukan pemerintah tidak 
diketahui hingga ke pelosok masyarakat 
sehingga pemerintah selalu dinilai kurang 
dan tidak m emikirkan rakyat. Ini 
menandakan ada celah mengangga an tara 
program pemerintah dengan pengetahun 
masyarakat mengenai p rogram tersebut. 

Selain terkait kinerja, kritik yang 
sering mw1cul selama pemerintahan SBY 
adalah pola komunikasi yang dianggap 
reaktif terutama jika ada kritik yang 
menyangkut pribadi ataupun keluarga 
yang sering sekali disampaikan dengan 
cara curhat yang oleh sebagian orang 
dian ggap m enge luh. Buka n m alah 
menuai simpat, pola komunikasi seperti 
ini sering mendapat cibiran. 

Secara umum dapat dikatakan 
selam a 10 tahun terakhir ini masyarakat 
terlalu banyak disuguhkan kegaduhan 
politik d a ri p ada ke b erh asil a n 
pembangunan. Memang peran media 
massa cukup signifikan menghadirkan 
kondisi ini, tetapi seharusnya pemerintah 
strategi untuk mem ecah konse ntras i 
publik aga r tidak terp aku p a da 
kegaduhan politik tetapi juga kepada 
kestabilan ekonomi dan peningkatan taraf 
hi d up a kib at prog ra m-prog ra m 
pemerintah. 

Persuasif, Pola Komunikasi Jokowi 
Tahun 20 14 ini dapat dikatakan 

tahun yang penuh warna. Bukan hanya 
karena ada dua event penting-pemilu 

legislatif dan pemilu presiden- te tapi 
juga dikarenakan begitu banyak pola 
komunikasi yang begitu menarik jika 
dicermati terutama sepanjang perhelatan 
p e milu pres iden /wakil preside n. 
Dibanding 2009, dapat dikatakan pilpres 
201 4 ini lebih semarak. Selain hanya 
diikuti dua pasangan kandidat, pilpres 
kali ini menjadi p erta rungan po la 
komunikasi masing-masing caJon dalam 
meraih hati pemilih. 

Secara singkat dapat dikatakan pola 
komunikas i ya ng dibangun bersifat 
persuasif dalam menumbuhkan respek 
terutam a kepad a m asyara kat yang 
dipimpinnya. Kekuatan komunikasi 
Jokowi terletak pada keinginan agar tidak 
berbeda dari orang yang dipimpinnya 
baik dari sisi tampilan maupun ucapan 
yang semuanya bisa dirangkum dalam 
kata 'sederha na'. Jokowi p a ha m , 
kebijakannya-walaupun tidak populer
akan didukung masyarakat jika dia sudah 
berhasil menjalankan program-program 
ya ng dianggap rakyat m emudahkan 
kehidupan mereka. Itulah yang terjadi di 
Solo dan dalam kadar tertentu di Jakarta. 

D i So lo, Jo kowi b er h as il 



menghilangkan keluhan terbesar 
masyarakatnya yang selama berpuluh
puluh tahun menjadi beban. Pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat yakni 
pendidikan dilakukan melalui pelayanan 
yang re s ponsif (men getahui 
permasalahan) dan efektif (dilakukan 
dengan cara yang tepat). Prog ram
program se perti Ka rtu Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, 
P elayanan Kesehatan Masyarakat 
Surakarta (PKMS), KTP Gratis di mana 
se mua pr og ram pro ses n ya 
disederhanakan mampu m enguatkan 
dukunga n masya ra kat kepadanya. 

Itulah yang menjadi alasan, kenapa 
proses relokasi pedagang kaki lima di 
kota ini berhasil, karena baik publik 
maupun m edia sudah merasakan 
kemudahan yang diciptakan walikotanya. 
Pola persuasif sangat kelihatan saat 
Jokowi memperlakukan pedagang kaki 
lima yang akan direlokasi sebagai warga 
terh o rmat. Jokowi tanpa Ielah 
m engundang mereka m akan siang 
puluhan kali. 

ltu jugalah yang diterapkan Jokowi 
selama dua tahun memimpin Jakarta. 
Berbagai program seperti relokasi warga 
bantaran kali; relokasi PKL tanah abang 
ke Blok G; relokasi warga Waduk Ria Rio; 
Relokasi Warga Taman Burung mendapat 
dukungan publik sehingga warga terkena 
d ampak m au tak m au m engikuti 
kebijakan ini. Krit ik yang sempat 
mencuat dari Komnas HAM (relokasi 
Warga Ta m an Burung) dan kritik 
terhadap KJS yang memang banyak 
kendala ( oleh DPRD Jakarta) lewat begitu 
saja baik oleh publik maupun media. 
Bayangkan jika kebijakan kontroversi 
seperti ini dilakukan orang selain Jokowi. 

Menyetorkan nama 
caJon menteri ke KPK 
untuk dite/iti ada/ah 

pola komunikasi 
antisipasi yang patut 

dipuji. Sebuah kebijakan 
yang tidak di/akukan 

bahkan mung kin tidak 
terpikirkan o/eh 
pemerintahan 

sebelumnya. Tindakan 
ini bermakna bahwa 

Jokowi ingin 
mengomunikasikan 

bahwa pemerintahan 
yang akan dibangunnya 
diisi o/eh orang-orang 

bersih. 

Menerka Pola Komunikasi Jokowi 
Brian McNair seorang p refesor 

jurnalis tik, m edi a dan komunikasi 
Universitas Queensland, Australia dalam 
bukunya An introduction to Political 
Commun ication (20 10) m engatakan 
media yang terbuka, didukung dengan 
kemaj uan teknolog i inform asi yang 
semakin maju, serta pengemasan isi pesan 
mempermudah para aktor politik untuk 
mendiferensiasikan diri dari persaingan 
politik yang ada. Pembentukan citra ini 
semakin mudah dengan adanya informasi 
politik yang tidak berbatas. Salah satu 

co ntoh suk ses branding dalam 
komunikasi politik adalah Barrack 
Obama dalam pemilu presiden Amerika 
Serikat 2007. Dalam kadar tertentu ini 
juga ternyata pada di Indonesia pada 
Pemilihan Gubernur Jakarta 2012 dan 
Pilpres 2014 pada sosok Jokowi. 

Jika in gin 'meramal ' pola 
komunikasi apa yang akan dibangun oleh 
pemerintahan baru bisa cermati lewat 
gaya komunikasi Jokowi selama 
kampanye pilpres 2014. Atau jika ingin 
lebih komprehensifbisa ditelusuri selama 
Jokowi m enjadi Walikota Solo dan 
Gubernur DKI Jakarta. Branding, bersih, 
transparan, dan sederhana dipastikan 
akan menjadi pola komunikasi yang akan 
dibawa Jokowi dalam lima tahun 
kedepan. 

Pola ini sudah keliatan pasca pilpres 
di mana, Jokowi membebaskan berbagai 
lembaga hingga media membuat polling 
siapa yang layak menjadi menteri di 
pemerintahan. Citra bersih sangat 
keliatan saat Jokowi menyetorkan nama
nama calon m enteri ke KPK untuk 
diperiksa rekam jejaknya. Di balik kedua 
aksinya ini sebenarnya sudah tergambar 
pola komunikasi politik seperti apa yang 
akan dibangun Jokowi. Sama seperti di 
Solo dan Jakarta, yaitu melibatkan publik 
dalam setiap keputusannya. 

Menyetorkan nama caJon menteri 
ke KPK untuk diteliti ada lah pola 
komunikasi antisipasi yang patut dipuji. 
Sebuah kebijakan yang tidak dilakukan 
bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh 
pemerintahan sebelumnya. Tindakan ini 
be rmakn a b a hwa Joko w i in g in 
mengomunikasikan bahwa pemerintahan 
yang akan dibangunnya diisi oleh orang
orang bersih. Jika nanti 'kecolongan 
(menteri yang korupsi), tidak akan sulit 
bagi Jokowi berkomunikasi dengan 
p ublik untuk m e n ge mb a lik a n 
kepercayaan kepada pemerintahannya. 
Karena semua menteri setidaknya sudah 
dianggap bersih oleh KPK. Seperti kita 
tahu, reputasi pemerintahan SBY menjadi 
tidak se mpurna, karena beberapa 
menterinya te rsangkut kasus korupsi 
sehingga apapun pola komunikasi yang 
dibangun SBY akan sulit diterima rakyat. 

Dapat dipastikan gaya komunikasi 
seperti inilah yang akan ditularkan Jokowi 
kepada m enteri -menterinya. Yan g 
menjadi tantangannya adalah, sejauh 
m a na p ara m ente ri d an Humas 
K e m e nt e ri a n / Le mb aga bi sa 
mengimplementasikan pola komunikasi 
seperti ini. 
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Diplomasi PR 
)epang, negara Asia yang berhasi l 

mengeskpor budayanya ke ban yak negara di 
dunia. Bahkan negara yang saat ini punya 
hegomoni yang kuat, Amerika. Negara yang 
sempat lulah lantak karena perang ini dan 
dimusuhi banyak negara di dunia akibat 
invasinya ini menyadari, bahwa mereka harus 
merangkai kembali citra mereka di mata 
dunia. Siap a yang sangaka, negara yang 
dikenal suka perang dan kejam itu dalam 
waku yang tidak terlalu lama menjadi negara 
yang paling sukses mengenalkan budayanya 
ke belahan dunia. 

Sebenarnya strateg i negeri matahari 
terbit ini cukup sederhana. Mereka fokus 
memperkuat sektor-sektor potensial seperti 
teknologi, fashion, musik, fashion, animasi, 
dan makanan. Pemerintah mensupport habis
habisan pengem bangan sektor kreatif ini . 
Salah sat u yang sukses adalah , lewat 
menciptakan a! iran music sendiri dan tumbuh 
menjadi subkultur )epang yang popular. 
Dengan menunggangi musik, )epang ikut 
memperkenalkan budaya lainnya seperti 
fashion dan gaya hidup. Sebagai 'sales' untuk 
memperkenalkan budaya, Jepang mendirikan 
Japan Foundation (pusat kebudayaan )epang) 
yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri 
di berbagai belahan dunia. 

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini 
sebenarnya sangat menjanjikan untuk bisa 
'meniru' )epang 'menjual' budayanya. Walau 
masih ada tantangan , ekonomi kreati f baik 
yang berbasis budaya (kuliner, film, musik), 
teknologi, bahkan p roduk (fash ion, batik, 
tenun) sanga terlihat berdenyut . Intinya, 
kekayaan budaya dan kekayaan intelektual 
yang dimiliki Indonesia tidak kalah dengan 
)ep ang. Hanya tinggal bagaimana strategi 
diplomasi kita ke luar. 

Sudah saatnya Kementerian Dalam Luar 
Negeri termasuk para duta besar diisi orang
orang yang paham public relations sehingga 
bisa menjadi sales untuk memperkenalkan 
In dones ia d i negar a t empat m ereka 
ditempatkan. Mereka- para diplomat- inilah 
PR atau Humas Indonesia sehingga mereka 
harus paham keadaan Indonesia seutuhnya. 
Layak PR, para duta besar dan diplomat ini 
harus menjalin persahabatan dengan para 
opinion leaders di negara-negara tersebut. 
Layak sales, d iplomat juga harus gaul, pergi 
ke mana-mana dan datang ke berbagai tempat 
dan promosikan Indones ia. lnilah yang 
dilakukan para diplomat )epang di negara di 
mana mereka ditempatkan. Jika ini konsisten 
dilakukan, bukan tidak mungkin setelah )
Culture, Korean Wave akan lahir !-Culture 
yang menjadikan Indonesia pusat perhat ian 
dunia. 

n erkembangan dunia komunikasi 
dan informasi teknologi yang 
begitu cepat berimbas erat 

dengan kemajuan praktek-praktek public 
relations. Jika sebe lumnya ban yak 
o r ga ni sas i (i n s titusi/ le mb aga/ 
perusahaan) hanya memaparkan kinerja 
a tau capaian nya lewat meduium tulisan 
(buku, annual report, brosur, dan lainnya) 
kini tools-nya sudah bertambah melalui 
audio visual dan bebe rapa diantaranya 
bah kan ditayangkan di stasiun televisi. 

Trend penggunaan audio visual 
sebenarnya dimulai oleh perusahaan 
perusahaan swasta. Dengan paduan 
gambar be rgerak d an sua ra mereka 
mencoba memperkenalkan perusahaan 
d an pro duknya untuk m enarik ha t i 
konsumen. Tentu dibanding tulisan, 
audio v isual lebih menarik. Namun, 
se b e n ar n ya ke le bih a n ut a m a 
pen yam paian audio v isua l ad a lah 
m a m p u m e mbuat p ublik ya n g 
m elihatnya percaya akan apa yang 
disampaikan. 

Trend ini kemudian diikuti oleh 
beberapa lembaga p ubl ik mula i dari 

kementerian /lembaga hingga BUMN. 
Memang id ealnya untuk lembaga
lembaga publik yang punya kewajiban 
m e n ya mp a ik a n kin e r ja kepa d a 
masyarakat luas tools yang digunakan 
ad alah lewat audio visual. Ini ka rena 
lewat gambar bergerak p ubl ik bisa 
melihat dengan jelas dan nyata kebenaran 
dari capaian te rsebut. 

Bamb oedoea sendiri sejak lama 
sudah melihat fe nomena ini. Itulah 
kenapa pada 2004, kami menyampaikan 
profile dan program media center Pemilu 
2004 lewat audio visua l. Kami juga 
mendokumentasikan perjalanan Pemilu 
2004 lewat fo rm at news documentary 
yang mungkin baru pertama dilakukan 
oleh sebuah lembaga publik. 

Selanjutnya, medium sosia lisasi 
lewat audio visual selalu menjadi pilihan 
d a lam setiap program ko munikas i 
terpadu yang kami kelola . Beberapa 
kemente ri a n d a n BUMN juga 
memeercayai kami untuk mengemas 
capaian dan kinerja lewat audio visual 
dan beberapa dianta ranya ditayangkan 
di stasiun televisi. 

Produk Audio Visual Produksi Bamboedoea 

~ ~ . . 
Video Dokumenter Pemi lu 2004 2005 konsee, pencar ian bah an, penu lisan naskah, 

produ s1, post produksi 

Film Dokumenter Lesson Learned Pri laku Hidup 2005 konsee· pencar ian bah an, penu lisan naskah, 
Bersih Sehat (PHBS)-Departeman Kesehatan prod u s1, post produksi 

Video Proses Penyusunan Undang-Undang-PIK 2008 konsee, pencar ian bah an, penu lisan naskah, 
Depkumham prod u s1, post produksi 

Film Dokumenter Pemilu 2009 2009 konsee· pencar ian bah an, penu lisan naskah, 
produ Sl, post produksi 

Video Profil Kementer ian PPN/Bappenas 2012 konsee, pencar ian bah an, penu lisan naskah, 
prod u s1, post produksi 

News Documenta~Jalan dan Jembatan (11 Eps)- 2012 konsee, pencar ian bah an, faenu lisan naskah, 
Dirjen Bina Marga ementerian PU. produ s1, post produksi, p acementTV 

Jejak Air Nusantara (4 Eps)-Ditjen SDA 2013 konsee· pencar ian bah an, faenu lisan naskah, 
Kementerian PU prod u s1, post produksi, p acementTV 

Video Profi le Perum Perumnas 2014 konsee, pencar ian bah an, penu lisan naskah, 
prod u s1, post produksi 

Video Profile BPJS Kesehatan 2014 konsee· pencar ian bah an, penu lisan naskah, 
produ Sl, post produksi 
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