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Kenapa UNDP Memilih
Bamboedoea?

Social Media,
The Rising Star

Menebak Pola Komunikasi
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 7252 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 7ribu
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 MetroTV, KompasTV, serta di-upload ke YouTube.

n

ahun 201 4, Indonesia merayakan
p esta dem o kra si untuk m emilih
pemimpin yang diadakan setiap 5
tahun sekali. Pada pemilihan umum (pemilu)
tahun ini, Bamboedoea kembali dipercaya
o leh Un ited Na tion Development Progra m
(UNDP) d a lam m endukung prog ra m
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 e milih ca l eg p e r e mpu a n.
Berb ekal pen galam an yan g dimiliki,
Bamboedoea berhas il meraih ta rget yang
dib erikan o leh UNDP selam a prog ram
SWARGA berlangsung. Dalam kurun waktu
se kita r l bula n. Tidak h an ya kua lit as

pekerj aan saja yang dijanjikan tetapi juga
komitmen dari Bamboedeoa kepada UNDP.
Oleh karena itu, Bamboedoea mengerahkan
semu a ke mampu a n yan g a d a seca ra
mak simal d en ga n m e ny us un s tr at eg i
komunikasi mulai dari media relatio n, public
service advertisement and advertorials, social
media, sampai pu/Jlic event.
Selama mengelola program SWARGA,
Bamboedeoa menjalin kerja sa ma dengan
Kantor Berita Antara untuk te rlibat di
dalamnya. Antara telah menyediakan rubrik
khus u s d i a nt aranews.c om (Ca l eg
Perempuan) selama program ini berlangsung.
Selain itu, tidak kurang dari 1252 berita telah
dihasilkan oleh Kanto r 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
tuli sa n ya ng dimuat di me dia m assa .
Selain pemb eritaan melalui m ed ia
massa, Bamboedoea juga melakukan public
eve nt ya ng dib e ri n a ma "Bak t i Caleg
Peremp uan Bersama Rakyat". Kegiatan ini
yang berla ngsun g di kota -kota besa r di
Ind o n es i a ini b e rtuju a n untuk
mempertemukan rakyat dengan para caleg
pe rem pua n sehingga muncul kesada ran
ten tang pentingnya keterwakilan perempuan
di parlemen.

20 Tahun Bamboedoea:

Sang Pelopor Media Center
amboedoea Komun ikasi ya ng
berdiri seja k 199 5 a d a lah
perusahaa n komunikas i yang
menawarkan solusi komunikasi terpadu
yan g sudah berp engalaman menangani
dan m e n 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
ada lah salah sa tu p e rusa haan PR di
Indo nes ia yan g menge nalkan kon sep
media center. Konsep media center yang
ka mi tawarkan kepada UNDP untuk
me ngelola komunikasi dan sos ialisasi
terpadu Pemilu 1999 ternyata menjadi
model p e nan ga ng an 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 t erp adu (Strateg ic
Consultant; sosia lisasi terpadu; med ia
relations, d ata manajem en; pelayanan
info rmasi; mobilisasi sos ial; PR event) .

Seja k dip ercaya UND P 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
nege ri d engan cakupan target audience
lebih dari 175 juta pemilih ditambah
masyara kat internasional. Keberhasilan
kami mengelola Media Center Pemilu 2004
diganjar Penghargaan Honorable Mention
dari International PR Award- IPRA GWA
(Int ernational Public Relations AwardGolden World Award) 2005 di Istanbul,
Turki, pada program PR "Peace Campaign
D eclarat ion " dan m e njadi Fin a lis
International PR Award - International
Public Rela tions Award - Golden World
Award 2005 di Ista nbul, Turki pa da
program PR "Med ia Center : "How PR
Works"
Hal yang sama kami lakukan , saat
dipercaya kemb ali oleh UNDP untuk
mengelola Med ia Center Pilkada Aceh

pada 2006. Hasilnya, tidak hanya punya
tingkat partisipasi yang tinggi, Pilkada
Aceh berlangsung aman dan damai serta
m e nd a p a t p e n gak u a n dari dunia
internasional. Keberh as ilan ka mi ini
kembali di ganjar Penghargaan IPRA
Indonesia Award 2007 sebagai program
PR terbaik di Indonesia. Program Media
Center kami yang bertajuk "Aceh Local
Electio n : A p eace 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 rc aya le mbaga
internasional, kami dipercaya mengelola
banya k m edia ce nter di berbagai
keme nterian/ lemb aga sebut saja Gerai
Informasi Media Departemen Pendidikan
Nasional; Media Ce nter Kemente rian
Hukum dan HAM lewat program Pusat
Informasi dan Komunikasi Hukum dan
HAM (2007-2009). Kami juga dipercaya
mengelola info rmasi publik Kementerian
BUMN; Bappenas; Kem e nterian PU;
Ditjen Bin a Marga; Bulog; Jasa Marga;
Bank Mandi ri hingga Susu Bendara.

UNDP Indonesia- Bamboedoea: 15 Tahun Menjalin Kerjasama
Tidak teras, ja linan ke rj a sama
ant ara United Nati ons Developm ent
Programme (UNDP) Indonesia d engan
Bamboedoea Komunikasi sudah terjalan
selama 15 tahun. Dalam kurun wa ktu
tersebut sudah banyak kerja sama yang
tercipta.
Ja linan kerj asa ma dimula i pada
Pemilu 1999. Lewat serangkaian proses
tender UNDP yang ketat dan diikuti oleh
74 lembaga/perusahaan komunikasi di
Indon esia, Bamboedoea t erpilih dan
sep e nuhn ya t e rli bat sebaga i tim
komunikasi pada Pemilu 2004. Dengan
tim ya n g s o li d k a mi b e rh asi l
menciptakan dan mengimplementasikan
strategi komunikasi Pemilu. Hasilnya,
Pemilu "terumit" ini berhasil diterima
semua lapisan masyarakat dan dunia
internas io nal. Kesuksesan m engelola
komunikasi dua pemilu ini membuat
kami ditunjuk kembali untuk mengelola
Media Center Pemilu 2009.
Suksesnya Local Elections Nanggroe
Aceh Darusallam (NAD) 2006 juga

m enjadi kebanggaan Bamboedoea
Communications. Pada event akbar yang
menjadi sorotan dunia lnternasional
tersebut, Bamboedoea dipercaya oleh
UNDP untuk m engelolah sos ia lisasi
terpadu (Me d ia Center) Komisi
Indep ende n Pemilihan (KIP Aceh ).
Program ini terpilih menjadi program
PR terbaik Indon esia 2007 oleh IPRA
Indonesia.
Setela h itu, Bamb oedoea juga
ditunjuk oleh UNDP dan Kementerian
Hukum dan HAM (Depkumham) untuk
memb a n gun seb ua h medi a center
b e rnam a P u sa t Informa s 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
ka ntor wilaya h untuk m e nyambut
dib erlakukannya Unda n g-U ndang
No m or 14 Tah un 2008 t e ntan g
Ke terbukaan Inform as i Pub li k.
Khu s u 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
men geksekusi program PR Peluncuran
National Communication (NATCOM II)
dan Dialog Nasional ten tang Perubahan
Iklim yang diselenggarakan Kementerian
Lingkungan Hidup dan difasilitasi oleh
UNDP p a d a D ese mb er 2009.
Bamboedo ea juga dip ercaya untuk
m e rancang 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 Pe milu 20 14 ,
Bamboedeoa
dip e r caya
m en gkampa nyeka n ke t erwa kilan
perempuan d i parlemen lewat program
Women's Participa t ion and
Representation in Governance in
Indonesia (Swarga) yang bekerja sam a
dengan Kementerian Pembe rdayaan
Perempuan dan Pe rlindungan Anak.

Social Media, The Rising Star
Hampir semua perusahaan memanfaatkan layanan sosia/ media untuk
promosi maupun sosia/isasi.

Di

e nin g k at n ya p e n etr as i
inte rn~t me ndo~ong p a ra
pe n gg 1a t m e d1 a untuk
m e n gel o la m edi a di git al se baga i
p end a mpin g m edia konve n sio n al.
Perkembangan ini juga turut menyeret
lahirnya sosial media sebagai salah satu
alat komunikasi yan g ampuh. Industri
sosial media b ahkan terus mela hirkan
be rbagai inovas i d en gan fitur ya n g
menarik.
Sosial media seperti memiliki sihir
te rsendiri yan g membuat p engguna
ketagihan m en ggunakannya. H ampir
se mua pe rusa h aa n me ma nfaa tk a n
layan an sosial m edia untuk promosi
maupun sosialisasi. Pertumbuhan sosial
media yang semakin pesat ini menuntut
p a ra konsultan ko munikasi 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 e dia
konvensional. Kelebihan yang dimiliki
oleh sosial media adalah kemampuannya
untuk menyeba rkan informasi secara
luas. Model komunikasi many-to -many
yan g diterapka n o le h sosial m edia
me mbu at infor m asi d apat te rse bar
d engan cepat. Mod el komunikasi ini

disebut juga sebagai model komunikasi
h orizo ntal diman a semua pen ggun a
sosial media d apat saling te rhubun g.
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 p engguna
sosial media.
Pengelolaan sosiasl isasi a ta u
promosi melalui sosial media tidak bisa
disa ma k a n d e nga n televis i, radi o,
m aupun media ce tak. Dalam sosial
media, kita tidak bisa lagi men gen al
p rim e tim e se hin gga sulit untuk
menentukan waktu yan g tep at d alam
mempublikasikan sesuatu. Konten tidak
bisa dibi a rk a n b eg itu saj a ta np a
perencanaan terlebih d ahulu. Di sini
diperlukan cara untuk menarik perhatian
dan konsistensi konten. Selain itu, sebuah
akun sos i al m edi a juga h a ru s
m e n e ntuk a n p os is inya se b el um
me nggulirkan isu d a n b e rint era ks i
d e n ga n p e n ggu n a sos i al m edi a .
Kebebasan berintera ksi di sosial
media menjadi daya tarik tersendiri. Para
pen gguna bisa berintera ksi la ngsung
d e n ga n a kun ya n g di maks ud,
m e nin gga lk a n kom e nt ar, ikut

menyebarkan informasi, dan sebagainya.
Men gatur opini negatif juga menj adi
p elua n g te rse ndiri b agi kon sult a n
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,
b a nya k k as us ya n g m e nunjukka n
keberhasila n 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 yan g b aku, n amun pe ngg una
sosial m edia m enj adi ranah menarik
untu k diseriuskan. Berkaitan dengan
efektifitas sosial media, pen gukurannya
juga h arus dibedakan d en gan an alisis
media di televisi, radio, maupun media
ko nvensio nallainnya. Hasil akhir da ri
sos ia l m edi a t id a k h a n ya pada
keberhasilan program karena basil akhir
dari sosial media adalah komunitas. Oleh
karena itu, p en ggu naan sosial media
h arus di g un aka n b er ke la njuta n .

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 a hun m e mimpin b a n yak
prestasi yang ditaruhkan Susilo
Bambang Yudhoyo n o (SBY) . Selain
ekonomi yang stabil, sebenarnya banyak
program -program pro rakyat yan g bagus
dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun, tidak semua program-program
pro rakyat itu dikomunikasikan d engan
baik ke media dan publik. Praktis selama
10 tahun ini, kine rj a p e me rinta han
kebanyak diisi oleh kegaduhan politik
ya n g d a l a m k a d ar t erte ntu
m e n en gge la mka n p e rhati an publik
terhad ap program-program pro ra kyat
SBY.
Dalam sebua h kegiatan Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako
Hum as/Kumpula n Humas Lemb aga
Peme rinta h an ) p ad a 2007 lalu, SBY
pernah mengataka n, ba hwa seringkali
apa yang dila kuka n peme rintah tid a k
diketahui hingga ke pelosok masyarakat
sehingga pemerintah selalu dinilai kurang
da n ti da k m e mi kirka n ra kyat. Ini
menandakan ada celah mengangga an tara
program pemerintah dengan pengetahun
masyarakat mengen ai p rogram tersebut.

Selain terkait kine rja, kritik yan g
sering mw1cul selama pemerintahan SBY
ad alah pola komunikasi yan g dianggap
reaktif te rutama jika ada kritik yan g
menyangkut pribadi ataupun keluarga
yang sering sekali disampaikan dengan
ca ra curh at yan g oleh sebagia n oran g
di an ggap m e n ge luh. Buka n m alah
menuai simpat, pola komunikasi seperti
ini sering mendap at cibiran.
Secara umum d ap at dikat aka n
selam a 10 tahun terakhir ini masyara kat
te rlalu banyak disuguhkan kegaduhan
politik d a ri p ada ke b e rh as il a n
pemb angunan. Memang p eran media
massa cukup signifikan mengh adirkan
kondisi ini, tetapi seharusnya p emerintah
strategi untuk mem ecah konse ntras i
publik aga r tid ak ter p ak u p a d a
kegaduhan p olitik tetapi juga kep ada
kestabilan ekonomi dan peningkatan taraf
hi d up a kib at prog r a m-prog ra m
pemerintah.
Persuasif, Pola Komunikasi Jokowi
Tah u n 20 14 ini dapat dikatakan
ta hun yang p enuh warna. Bukan hanya
karen a ada dua event p enting-pemilu

legislatif d an p e milu presiden - te tapi
juga dikare naka n begitu ba nya k p ola
komunikasi yang begitu menarik jika
dicermati terutama sepanjang perhelatan
p e milu pres ide n /wa kil preside n.
Dibanding 2009, dapat dikatakan pilpres
201 4 ini lebih se marak. Selain hanya
diikuti dua pasangan ka ndidat, pilpres
kali ini me nj adi p e rta runga n po la
komuni kasi masing-masing caJon dalam
meraih hati pemilih.
Secara singkat dapat dikatakan pola
ko muni kas i ya ng diba n gun b e rsifat
persuasif dalam menumbuhkan respek
te ruta m a kep ad a m asya ra ka t ya n g
dipimpinnya. Kekuata n komunikas i
Jokowi terletak pada keinginan agar tidak
berbed a dari orang yang dipimpinnya
baik dari sisi tampilan maupun ucapan
yang semua nya bisa dirangkum d alam
k a ta 'sederha na'. Joko w i p a h a m ,
kebijakannya-walaupun tidak populerakan didukung masyarakat jika dia sudah
berhasil menjalankan program-program
ya ng dia n ggap ra kyat m e muda hka n
kehidupan mereka. Itulah yang terjadi di
Solo dan dalam kadar tertentu di Jakarta.
D i So l o, Jo k ow i b er h as il

menghilangkan keluhan terbesar
masyarakatnya yang selama berpuluhpuluh tahun menjadi beban. Pemenuhan
kebutuhan da sa r masya rakat yakni
pendidikan dilakukan melalui pelayanan
yang re s ponsif (men g etahui
p ermasalahan ) dan efektif (dilakukan
dengan cara yang tepat). Prog ramprogram 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
dised erhanakan mampu m en guatkan
dukunga n masya ra kat kepad a nya.
Itulah yang menjadi alasan, kenapa
proses relokasi pedagang kaki lima di
kota ini berhasil, ka rena baik publik
maupun m edia s udah merasakan
kemudahan yan g diciptakan walikotanya.
Pola persuasif sa ngat kelihatan saat
Jokowi me mperlakukan pedagan g kaki
lima yang akan direlokasi sebagai warga
terh o rmat. Jokowi tanpa Ielah
m en g undang merek a m aka n sia n g
puluhan kali.
ltu jugalah yang diterapkan Jokowi
selama dua tahun memimpin Jakarta.
Berbagai program seperti relokasi warga
banta ran kali; relokasi PKL tanah abang
ke Blok G; relokasi warga Waduk Ria Rio;
Relokasi Warga Taman Burung mendapat
dukungan publik sehingga warga terkena
d a mp ak m a u tak m a u m e n g ikuti
kebijakan ini. Krit i k yang se mpat
mencu at da ri Komnas HAM (relokasi
Warga Ta m a n Burung) d a n kritik
te rhadap KJS yang m em a n g banyak
kendala (oleh DPRD Jakarta) lewat begitu
saja baik oleh publik maupun media.
Bayan gkan jika kebijakan kontrove rsi
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 ko munikasi
Universitas Queensland, Australia dalam
bukunya An introduction to Political
Commun ication (20 10) m en gatakan
media yang terbuka, didukung dengan
ke maj u an t e knolog i inform as i ya n g
semakin maju, serta p engemasan isi pesan
mempermudah p ara aktor politik untuk
mendiferensiasikan diri dari p ersaingan
politik yan g ada. Pembentukan citra ini
semakin mudah dengan adanya informasi
politik yan g tidak b erbatas. Salah satu

co ntoh s uk ses branding dalam
komunikasi politik adalah Barrack
Obama dalam pemilu presiden Amerika
Serikat 2007. Dalam kadar tertentu ini
juga te rnyata pada di Indonesia pada
Pemilihan Gubernur Jakarta 2012 dan
Pilpres 2014 pada s osok Jokowi.
Jika in g in '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
Joko wi m e njadi Walikota Solo dan
Gubernur DKI Jaka rta. 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 m edia m embuat polling
siapa yang layak m enjadi mente ri di
pemerintah an. C itra bersih sangat
keliatan saat Jokowi menyetorkan nam an ama 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. Sam a seperti di
Solo dan Jakarta, yaitu melibatkan publik
dalam setiap keputusannya.
Menyetorkan na ma caJon menteri
ke KPK untuk diteliti ada la h pola
komunikasi antisipasi yang patut dipuji.
Sebuah kebij akan yang tidak dilakukan
bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh
pemerintahan sebelumnya. Tindakan ini
b e rmakn a b a h wa Joko w i in g in
mengomunikasikan bahwa pemerintahan
yang akan dibangunnya diisi oleh orangorang bersih. Jika na nti 'kecolongan
(menteri yang korupsi), tidak akan sulit
bagi Jokowi be rkomunikasi den gan
p ublik untuk m e n ge mb a lik a n
kepercayaan kepada pem erintahannya.
Karena semua menteri setidaknya sudah
dianggap bersih oleh KPK. Seperti kita
tahu, reputasi pemerintahan SBY menjadi
tid a k se mpurn a, karena b e b e ra pa
menterinya te rsa ngkut 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 e nte ri - m e nterinya. Yan g
menj adi t anta ngannya adala h, sejauh
m a n a p ara m e nt e ri d a n Hum as
K e m e nt e ri a n / L e mb aga bi sa
mengimplementasikan pola komunikasi
seperti ini.
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)epang, negara Asia yang berh asi l
mengeskpor budayanya ke ban yak negara di
d unia. Bahkan negara yang saat ini punya
hegomoni yang kuat, Amerika. Negara yang
sempat lul ah lantak karena perang ini d an
dimusuhi banyak negara d i duni a akib at
invasinya ini menyadari, bahwa mereka harus
merangkai kembali citra m ereka di m at a
d unia. Siap a yang sangaka, negara yang
dikenal suka perang d an kejam itu d alam
waku yang tidak terlalu lama menjadi negara
yang paling sukses mengenalkan budayanya
ke belahan dunia.
Sebenarnya strateg i negeri m atahari
terbit ini cukup sederhana. Mereka fokus
memperkuat sektor-sektor potensial seperti
teknologi, fashion, musik, fashion, animasi,
dan makanan. Pemerintah mensupport habishabisan pengem ba ngan sektor kreatif ini .
Salah sat u ya ng sukses a d ala h , lewat
menciptakan a!iran music sendiri dan tumbuh
menj adi subkultur )epang yang popular.
De ngan menunggang i musik, )epang ikut
me mperkenalkan budaya lainnya seperti
fashion dan gaya hidup. Sebagai 'sales' untuk
memperkenalkan budaya, Jepang mendirikan
Japan Found ation (pusat kebudayaan )epang)
yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri
di berbagai belahan dunia.
Apa yang terjadi d i Indonesia saat ini
sebenarnya sangat menjanjikan untuk bisa
'm eniru' )epang 'menjual' budayanya. Walau
masih ada tantangan , ekonomi kreati f baik
yang berbasis budaya (kuliner, film, musik),
teknologi, bahkan p roduk (fash ion, batik,
ten un) sanga terlih at 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 orangorang yang paham public relations sehingga
bisa menjadi sales untuk memperkenalkan
In dones ia d i nega r a t e mp at m ereka
d itempatkan. Mereka- para diplomat- inilah
PR atau Humas Indonesia sehingga mereka
harus paham kead aan Indonesia seutuhnya.
Layak PR, para duta besar dan diplomat ini
harus menj alin persahabat an dengan para
opinion leaders d i negara-negara tersebut.
Layak sales, d iplom at juga harus gaul, pergi
ke mana-mana dan datang ke berbagai tempat
d an promosikan Indo nes ia. lnil ah yang
dilakukan para diplomat )epang di negara di
mana mereka ditempatkan. Jika ini konsisten
dilakukan, bukan tidak mungkin setelah )Cu lture, Korean Wave akan lahir !-Culture
yang menjadikan Indonesia pusat perhat ian
dunia.
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erkembangan dunia komunikasi
da n informasi t eknologi yan g
b egitu ce pa t berimbas erat
dengan kemajuan praktek-praktek public
relations. Jika se be lumnya ban yak
o r ga ni sas i (i n s titu si/ l e mb aga/
perusahaan) hanya memaparkan kinerja
a tau capaian nya lewat med uium tulisan
(buku, annual report, brosur, dan lainnya)
kini tools-nya sudah bertambah melalui
audio visual da n bebe rap a diantaranya
bah kan ditayangkan di stasiun televisi.
Trend p enggunaan a udio visual
sebenarnya dimul ai oleh p erusahaan p e rusah aa n swast a. Den gan p adua n
gamb a r be rge rak d an sua ra m ereka
m encoba memperkenalkan perusahaan
d a n pro dukn ya untu k m ena rik ha t i
konsume n. Tentu dib anding tulisan,
audio v isu al lebih men a rik. Namun,
se b e n ar n ya k e l e bih a n ut a m a
pe n ya m paia n audi o v is u a l a d a la h
m a m p u m e mbu a t p ublik ya n g
m elihatnya percaya aka n apa ya n g
disampaikan.
Tre nd ini kemudian diikuti oleh
beberapa lembaga p ubl ik mula i dari

kem enterian /lembaga hin gga BUMN.
Me m a n g id ealnya u ntuk lembagalembaga publik yang punya kewajiba n
m e n ya mp a ik a n kin e r ja k epa d a
m asyarakat luas tools yang digunakan
ad ala h lewat audio visual. Ini ka ren a
le wat gamba r bergerak p ubl ik bisa
melihat dengan jelas dan nyata kebenaran
dari capaian te rsebut.
Bamb oedoea se nd iri sejak lam a
s uda h melihat fe no m e n a ini. Itulah
kenap a pada 2004, kami m enyampaikan
profile dan program media center Pemilu
2004 lewat a udi o vis ua l. Kami juga
mendo kumentasikan perjalanan Pemilu
2004 lewat fo rm at news documentary
yang mungkin baru pertama dilakuka n
oleh sebuah le mbaga publik.
Selanjutnya, m edium sosia lisasi
lewat audio visual selalu menjadi pilihan
d a la m seti ap prog ra m ko munikas i
terpa du ya ng kami kelola. Beberapa
k emente ri a n d a n BUMN ju ga
mem ee rcayai kami untuk m en gem as
capaian dan kinerja lewat audio visual
da n beberapa dianta ranya dit ayan gka n
di stasiun televisi.
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Video Doku menter Pemi lu 2004

2005

konsee, pencar ian bah an, penu lisan naskah,
produ s1, post produksi

Fil m Doku m enter Lesson Learned Pri laku Hidup
Bersih Sehat (PHBS)-Departem an Kesehatan

2005

konsee· pencar ian bah an, penu lisan naskah,
prod u s1, post produksi

Video Proses Penyusunan Undang- Undang-PIK
Depku mham

2008

konsee, pencar ian bah an, penu lisan naskah,
prod u s1, post produksi

Fil m Doku menter 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)Dirjen Bina Marga ementerian PU.

2012

konsee, pencar ian bah an, faenu lisan naskah,
produ s1, post produksi, p acementTV

Jejak Air Nusantara (4 Eps)-Ditjen SDA
Kementerian PU

2013

konsee· pencar ian bah an, faenu lisan naskah,
prod u s1, post produksi, p acementTV

Video Profi le Perum Peru mnas

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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