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80 Persen Perusahaan Asia Optimalkan Sosial Media

KOMPAS.com - Studi yang digagas perusahaan konsultan komunikasi global
Burson-Marsteller “2011 Asia Pacific Corporate Social Media Study” menyatakan, sebanyak
80 persen perusahaan di Asia yang terdaftar di The Wall Street Journal’s Asia 200 Index
telah memiliki akun di sosial media. Angka ini meningkat 40 persen dibandingkan 2010 lalu.
Saat ini, dengan pertumbuhan signifikan menurut data tersebut, perusahaanperusahaan terkemuka di Asia itu berada di posisi yang tidak berbeda jauh dengan
perusahaan yang termasuk dalam daftar Fortune 100. Tercatat, 84 persen dari perusahaan
tersebut menggunakan kanal sosial media untuk pemasaran dan komunikasi korporasinya.
"Fakta, bahwa penggunaan sosial media di perusahaan multinasional Asia yang
telah meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu ini menggarisbawahi sebuah
kesempatan bagi komunikasi korporasi global pada platform digital yang berbasis di Asia,"
ujar Bob Pickard, Presiden dan CEO Burson-Marsteller Asia Pasifik.
"Perusahaan-perusahaan di Asia kini tengah mengadopsi pendekatan dari Barat,
namun hal ini masih sulit diterapkan dalam kebudayaan yang masih menganut kepercayaan,
bahwa tatap muka secara langsung masih jauh lebih penting dibandingkan interaksi melalui
Facebook," katanya.
Temuan utama dari studi ini menemukan fakta, bahwa 81 persen dari perusahaan
terkemuka di Asia yang mempunyai akun sosial media, meningkat dua kali lipat dari jumlah
di tahun 2010 dan sejalan dengan 84 persen perusahaan global yang tercantum di daftar
Fortune 100.
Sebanyak 31 persen dari perusahaan itu menggunakan sedikitnya tiga kanal sosial
media, yang meningkat tiga persen dari tahun lalu. Sebanyak 30 persen dari perusahaan
menggunakan jejaring sosial untuk pemasaran dan komunikasi korporasi dan meningkat 20
persen dari tahun lalu. Fakta lainnya adalah, 28 persen dari perusahaan menggunakan microblog (twitter) untuk pemasaran dan komunikasi korporasi, meningkat 18 persen dari tahun
lalu. (http://tekno.kompas.com/read diakses pada 18 Juni 2014 pukul 13:53)
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Interaksi yang terjadi di Twitter
Sumber: https://twitter.com/IIMS2014_ diakses pada 29 Juni 2014 pukul 14:20

Pertanyaan admin di Twitter
Sumber: https://twitter.com/IIMS2014_ diakses pada 29 Juni 2014 pukul 14:20
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Respon followers akun Twitter IIMS 2013
Sumber: https://twitter.com/IIMS2014_ diakses pada 29 Juni 2014 pukul 14:25

Posting Facebook Fan Page lima bulan sebelum IIMS 2013 diselenggarakan
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Sumber: https://www.facebook.com/pages/Indonesia-International-Motor-Show/ diakses
pada 30 Juni 2014 pukul 11:45

Satu setengah bulan sebelum IIMS 2013 diselenggarakan
Sumber: https://www.facebook.com/pages/Indonesia-International-Motor-Show/ diakses
pada 30 Juni 2014 pukul 11:45

Interaksi yang terjadi dalam Instagram

Analisis pemanfaatan..., Atiya Anindita, FIKOM UMN, 2014

Sumber: http://instagram.com/iims_2014 diakses pasa 30 Juni 2014 pukul 15:12

News Update
Sumber: https://www.facebook.com/pages/Indonesia-International-Motor-Show/
diakses pada 30 Juni 2014 pukul: 15:07

Counting down IIMS 2013 menggunakan foto mobil BMW di acara IIMS tahun 2012
Sumber: http://instagram.com/iims_2014 diakses pasa 30 Juni 2014 pukul 15:12

Analisis pemanfaatan..., Atiya Anindita, FIKOM UMN, 2014

Live Reporting melalui akun Instagram IIMS 2013
Sumber: http://instagram.com/iims_2014 diakses pasa 30 Juni 2014 pukul 15:12

Tweet yang berisi link ke Facebook Fan Page dan laman web IIMS 2013
Sumber: https://twitter.com/IIMS2014_ diakses pada 30 Juni 2014 pukul 16:00
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Pertanyaan kuis IIMS 2013
Sumber: https://twitter.com/IIMS2014_/favourites diakses pada 30 Juni 2013 pukul
11:18

Salah satu peserta kuis IIMS 2013 melalui Twitter
Sumber: https://twitter.com/IIMS2014_/favourites diakses pada 30 Juni 2013 pukul
11:20
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Rini Ayu
Dahnia
Ezra

Analisis pemanfaatan..., Atiya Anindita, FIKOM UMN, 2014

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama lengkap narasumber

: Abiyoso Wietono

Jabatan

: Automotive Division Manager

Divisi

: Automotive Division

Lama bekerja

: 8 tahun

Tanggal/Tempat/Waktu wawancara

: Kamis, 5 Juni 2014
PT. Dyandra Promosindo
TCT Tower Jl. M.H. Thamrin No. 81
Pukul 10:20 WIB

(*)

Abiyoso Wietono= AW
Peneliti= P

P

: Selamat pagi Mas Abi..

AW

: Pagi..

P

: Pertanyaannya dimulai ya Mas tentang IIMS.. Pertanyaan pertama, menurut
Mas Abi, apa tujuannya ada socmed untuk IIMS 2013? Padahal kan brand
awareness nya sudah tinggi dan pengunjungnya juga sudah banyak dari tahun
ke tahun. Jadi tujuannya untuk apa nih socmed nya?

AW

: Yaa tujuannya sih emang kalo kita melihat dari brand awareness nya tinggi ya
memang sudah tinggi, cuman intinya kan setiap organizer itu kepingin ada
improvement perkembangan dan kalo kita lihat berdasarkan riset-riset yang
sebelumnya memang ada beberapa segmen yang belum kita tangkep disitu, nah itu
yang memang kita harapankan dengan kita kembangin di bidang socmed nya ini yaa

Analisis pemanfaatan..., Atiya Anindita, FIKOM UMN, 2014

untuk meningkatkan brand awareness lebih tinggi lagi tentunya dan selain itu juga
kalau kita lihat dari hasil nanti ada datanya juga disini kita bisa lihat efeknya seperti
apa ya pasti sangat banyak efeknya, karena kita lihatya sekarang socmednya itu kan
udah beraneka ragam ya maksudnya pertumbuhannya dia bisa dari media selain dari
facebook apa dari media twitter udah lebih kenceng, dan sekarang kalau kita bisa kita
lihat budayanya sudah berubah, tadinya orang budayanya mendapatkan informasi dari
koran dari TV dari apa, sekarang nomor satunya sudah bergeser ke area multimedia,
ke area social media, orang lebih mudah mendapatkan informasi dari social media dan
pasti itu efeknya sangat berasa sih.. Selain dari peningkatan jumlah pengujung juga
pengetahuan brand awareness nya itu juga orang jadi lebih notice gtu, dari jauh-jauh
hari ‘oh, akan ada pameran nih, pameran IIMS’ dan itu juga mendorong juga konsep
yang mouth to mouth tadi lebih kenceng lagi jadi dia bisa ngeliat ini dan bilang ke
lainnya dan nanti dia bilang ke lainnya lagi, sharingnya lebih cepet dan kalo social
media disini dari tahun lalu kita udah pake juga, cuma belum sempet serius disana,
kayak tahun sebelumnya kita sempet kerjasama sama Multiply, yang sekarang udah
ga ada hahaha, tujuannya sebenernya sih dengan Multiply tadinya ada mau jangka
panjang sampe lima tahun ke depan, kita bikin di situ namanya ‘Mini Exhibition’ jadi
IIMS tapi yang dipamerkan secara virtual dan akhirnya efeknya juga cukup bagus sih
tapi pada takutkan akan memakan pengunjung yang ada di pamerannya, tapi ngga,
karena disini kan mereka hanya bisa melihat ada brand apa aja, cuman kalo misalnya
dia ke event nya kan dia bisa cobain masuk ke kendaraannya, kalo disini (Multiply)
kan dia cuma lihat bentuk bentuknya doang, cuma dengan adanya ocial media
Multiply yang tahun lalu (2012) itu juga banyak meng-educate pengunjung, bahkan
nanti dari jauh dia bakal tahu ada brand A,B,C,D. Untuk tahun kemarin pun, kita
sudah bekerjasama dengan Yahoo Indonesia, jadi Yahoo juga membantu kita untuk
mendorong lagi informasi-informasi mengenai IIMS lebih dalam lagi ke dalam web
nya dia, dan itu kerjasamanya dia sampai 3-5 tahun ke depan. Nah, selain Yahoo kita
sebenernya ada media-media virtual yang kita ajak kerjasama, kayak Detik, Kaskus,
banyak sih.. Jadi kita lebih banyak meng-explore juga. Detail nya nanti lebih banyak
lagi, kalau mau tahu lebih banyak lagi bbisa tanya departemen PR. Karena sebenernya
sih kalo diliat brand awareness dari tahun sebelumnya sampai tahun ini (2013) dengan
adanya socmed sih lebih tambah lagi
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P

: Yang keduanya, gimana Mas Abi melihat divisi PR dalam aktifitas socmed ini,
apakah sudah baik atau ada kekurangan atau gimana cara kerjanya?

AW

: Baik sih, kalo divisi PR itu kan udah di bagi-bagi ya dia ngerjain pameran A,
pameran B, pameran C, jadi memang ada yang megang Instagram-nya sendiri atau
Twitter-nya sendiri, dia akan adjust terus nih, dia akan nyebar dan sebenernya selain
nyebar berita kita juga bikin ada program kuis juga gitu yang hadiahnya beraneka
ragam gitu dari mulai tiket, barang atau produk yang diharapkan infonya bisa sampai
ke pengunjung.

P

: Terus menurut Mas Abi nih, apakah perlu Dyandra Promosindo
mempekerjakan orang tertentu untuk menjalankan socmed? Kenapa perlu?

AW

: Kita sebenernya sih udah ada departemen PR ya jadi mungkin nanti di kedepannya
ada suatu jobdes khusus di dalam departemen PR, jadi ngga masuk di divisi, divisi itu
kan lebih concern ke operasional pameran, nah untuk lebih detail nya lagi ada di
departemen PR, dia akan pegang pameran A, pameran B siapa, pameran C siapa, itu
yang bertanggung jawab untuk bikin brand awareness lebih tinggi lagi.

P

: Jadi perlu ya Mas?

AW

: Perlu.

P

: Jadi rela mengeluarkan budget tertentu untuk membayar orang-orang ini ya?

AW

: Yaa, itu kan nanti dibagi-bagi sama pameran yang lainnya. Tapi kalau ditanya perlu
atau ngga harus dibalikin lagi ke divisi PR, kalau menurut saya sih, perlu..

P

: Apa sih perbandingan sebelum dan sesudah adanya socmed dalam
penyelenggaraan IIMS 2013?

AW

: Kalau dari segi brand awareness sih pasti ada, kayak tadi, yang tadinya ngga ada
informasi dari HP, sekarang banyakan dari HP. Secara logika aja kan udah beda ya.
Kalau misalnya itu dari segi pengunjung kalau dilihat dari datanya, nanti bisa dilihat
juga untuk IIMS dari summary nya itu (informasi) yang pengunjung dapat itu paling
banyak dari TV, yang kedua itu dari mouth to mouth, kalau lita lihat dari Koran kan
kenaikan angkanya cuma 5% persen dari tahun lalu (2012), terus ini juga, yang di
blog sama website ini kalau misalnya bisa di combine (dengan social media)
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sebenarnya bisa lebih besar lagi, cuma ini karena dipisah aja. Disini dipisah karena
kita mencoba untuk membedakan antara socmed dengan website, kalau socmed kan
siapa saja bisa mengupload berita sednagkan kalau web nya dia lebih ke berita kan
kayak Detik, Kompas, ya media-media massa yang dalam bentuk virtual. Tapi kalau
kita lihat di social media, komparasi dari tahun 2012 kenaikannya cukup lumayan
10%, memang bukan yang nomer satu, tapi efeknya cukup berasa sih. Ini (data survei)
berdasarkan meningkatkan brand awareness, karena kan survey nya ditanyakan ke
pengunjung yang dateng (ke IIMS) jadi pengunjung IIMS 2012, yang tahu infonya
dari socmed cuma 3%, nah kalo dari yang 2013 itu 13%, dari segi brand awareness
naik, dari segi brand awareness naik juga dong berarti, nah berarti 13% pengunjung
itu kan tahu IIMS dari socmed dong makanya dia dateng kesini.
P

: Berapa banyak Mas jumlah kenaikan pengunjung dari 2012 ke 2013 Mas?

AW

: 2012 itu 360ribu, 2013 373ribu, naik 10ribu sekian..

P

: Pertanyaan selanjutnya, socmed ini memberi pengaruh pada budget promosi
ngga sih Mas? Membantu mengurangikah?

AW

: Kalau mengurangin sih ngga, karena emang budget promosi ada sendiri-sendiri. Jadi
disini sebenernya socmed ini bagian dari strateginya PR, jadi Dyandra punya PR, PR
itu ngga cuma megang satu divisi, jadi bukan cuma megang IIMS aja tapi semua
pameran, nah disini untuk lebih detailnya Tiya bisa nanya sama divisi PR, ke Mbak
Mirna karena yang bagi dia. Kalau dari gue cuma ‘Mir tolong dong, IIMS nya
diperhatiin dong, orang-orangnya lo yang bagi.

P

: Socmed ini mempengaruhi angka transaksi yang terjadi dalam IIMS ngga sih?
Kan di socmed nya ada informasi mengenai produk juga..

AW

: Pasti sih, tapi kita ngga ada survey tentang transaksinya sekian rupiah. Tapi pasti
ada, karena ada beberapa peserta (pameran) yang agresif di dunia socmed, dalam kata
lain dia nyebar di Twitter ‘ayo dong dateng ke IIMS’ baik APM maupun NON APM,
misalnya mereka gencar promosi mobil yang biasa harga 10 sekarang jadi 5 dan itu
disebar di Twitter, kadang kadang di Instagram juga ada. Kalau misalnya iseng, Atiya
bisa nyari sih, ada beberapa gue buka misalnya yang ngasih program-program di
tahun sebelumnya
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P

: Kalau dari Mas Abi, ada ngga aturan-aturan tertentu untuk departemen PR
dalam menjalankan kegiatan socmed nya?

AW

: Bukan aturan sih, intinya sih lebih ke koordinasi sih. Jadi segala strategi kita
serahkan ke tim PR cuma kalo dari tim PR sebelumnya kita akan berkoordinasi
mengenai kontennya. Biasanya kita sebelum dia mulai jalan kita meeting dulu
ngomongin strateginya, jadi kita akan membahas mengenai A, di bulan apa mengenai
B gitu, jadi jangan saling timpang tindih gitu, nanti kalo udah di posisi tinggal sebulan
kita kombinasi dari A, B, C, D, mana yang ungula, itu yang dimasukin terakhir. Jadi
ibaratnya dari awal masyarakat juga sudah diinformasikan ada apa ada apa, nah itu
yang kita bagi-bagi. Misalnya di bulan Januari kita bahas mengenai fasilitas, di bulan
Febuari jangan fasilitias di tongolin lagi, mungkin tentang peserta (pameran), nanti di
bulan Maret tentang event atau acara, ada acara apa aja di dalem nya (IIMS 2013),
nah nanti ketika udah menjelang akhir, selain kita membahas mobil-mobil apa aja,
yang menarik kita naikin lagi.

P

: Jadi, untuk konten memang direncanakan terlebih dahulu bersama-sama
dengan departemen PR tapi untuk jalanin nya dipercayakan aja ya (ke PR)

AW

: Yak, betul.

P

: Baik terima kasih Mas Abi, sepertinya sudah selesai wawancaranya.

AW

: Oke, kembali.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama lengkap narasumber

: Louisa Jessica Tjondro

Jabatan

: Konsultan Komunikasi Senior atau
Deputy Manager Digital Division
Edelman Indonesia

Divisi

: Digital Division

Lama bekerja

: 2 tahun

Tanggal/Tempat/Waktu wawancara

: Kamis, 25 Juli 2014
Edelman Indonesia
Jl. Adityawarman Kav.55 Kebayoran
Baru, 3rd Floor Recapital Building
Jakarta Selatan
Pukul 11:30 WIB

(*)

Louisa Jessica= LJ
Peneliti= P

P

: Selamat siang Mbak Jessica, kita langsung masuk ke pertanyaan ya

LJ

: Ya, boleh..

P

: Yang pertama, jadi Dyandra Promosindo menggunakan perencanaan social

media yang serupa dengan konsep dari Scott and Jacka, ada goals, channel,
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engagements, staffing and funding dan social media policies, nah menurut mbak Jessica
apakah konsep ini sudah tepat untuk Dyandra gunakan?
LJ

: Tadi kan disebutkan ada dari goals, channels, dll. Kita mulai satu-satu aja ya.. Kalau

dari goals itu sebenernya tergantung dari perusahaannya sendiri, apakah itu purely awareness,
apakah itu engagement atau cuma information aja. Masing-masing itu pasti cara
komunikasinya beda dan cara pelaksaannya lain. Itu dimulai dari situ, Dyandra sendiri harus
memutuskan goal nya apa, kemudian targetnya itu siapa. Baru bisa berangkat ke channel
yang digunakan, kalau targetnya emang laki-laki, misalnya untuk IIMS, apa sih statistic
media sosial yang paling banyak digunakan oleh laki-laki, apakah itu Twitter? Kalau wanita,
apakah itu instagram? Jadi pemilihan channel itu tergantung dari goals yang dicapai dan siapa
targetnya, baru kita tentukan channelnya. Dari channel, tadi disebutkan ada engagement,
sebetulnya ini juga merupakan elemennya, justru sebagai PR kita yang menciptakan
engagement, nah makanya PR harus bisa membuat publik nengok dan terikat dengan
campaign yang kita lakukan. Dari situ berangkat ke staffing and funding, im not too familiar,
mungkin maksudnya eksekutor kali ya..
P

: Oke Mbak nanti aku akan jabarin, tapi untuk goals sendiri nih Mbak, itu tadi

disebutkan goals adalah yang menentukan semuanya..
LJ

: Ya.. suksesnya

P

: Pertimbangan untuk memilih channel adalah target publiknya siapa, gitu kan..

terus kita bahas lagi ke staffing and funding yang tadi belum, staffing sebenarnya
adalah siapa yang menjalankan kegiatan social media ini kan, nah di Dyandra, yang
memegang adalah anak magang, jadi Dyandra di IIMS setiap tahunnya selalu
merekrut anak magang untuk menjalankan kegiatan social medianya, namun tetap
dibawah kontrol PR staff, itu menurut Mbak gimana?
LJ

: Untuk staffing kan berarti setelah rencana dibuat akan ada yang meng-execute,

biasanya itu emang anak magang atau kalau disini kita menyebutnya Account executive,
mereka bukan anak magang, mereka sudah sering handling event, biasanya mereka yang
melaksanakan plan yang sudah direncanakan, apakah tepat atau tidak Dyandra
menyerahkannya kepada anak magang, itu adalah keputusannya mereka sendiri. Betul ngga
anak magangnya capable? Kalau dari sudut pandang pendidikan kan itu harus kita hargai
karena kan memberikan pendidikan kepada anak magang yang akan bekerja, dari segi
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funding its a smart way because it safes money, right? Nah nanti dilihat, setelah dilaksanakan
banyak kesalahan yang terjadi atau hal-hal yang tidak di inginkan, yah you can improvise..
P

: Mungkin ada tahap pencegahannya Mbak?

LJ

: Pasti ada, karena itu harus di brief, harus dilatih. Namanya juga anak magang yah,

baru keluar dari kampus. Kalau disini AE aja tetap menerima brief dari orang yang
mencetuskan strateginya, jadi diberikan pemahaman ini goalnya, ini channelnya, apa aja yang
harus di omongin di social medianya, kalau itu sudah jelas ya tinggal dilaksanakan.
P

: Nah lalu lanjut ke funding nih, jadi funding adalah budget yang dipersiapkan

oleh Dyandra itu adalah untuk hadiah kuis dan untuk gaji si anak magang ini. Menurut
Mbak, ada ngga sih budget yang harusnya dipersiapkan untuk kegiatan social media?
LJ

: Untuk kegiatan social media, sebentar ya........ (hening) Paling besar sih untuk

hadiah kuis sih ya, karena ya gak bisa dipungkiri lah untuk menarik publik supaya ikutan
berpartisipasi dengan campaign kita there has to be an incentive, disini berati bahasanya
adalah hadiah kuis dan incentive lainnya, kalau gaji orang memang harus dibayar. Untuk di
social media sendiri biasanya kita itu kalau sudah membudget kalau memang ada public
figure yang dibayar, buzzer dan sejenisnya, Kemudian lagi sudah kita atur bahwa ada segi
reporting, yang artinya kita harus membeli measurement dari tools tertentu. Misalnya untuk
mengukur hashtag kalau itu memang takarannya, kadang-kadang kan itu arsu dibeli, itu harus
dimasukan juga ke dalam budget.
P

: Lalu sekarang kita bicara tentang social media policies nih, bagi Mbak ada

ngga sih aturan-aturan tertentu untuk menjalakan kegiatan social media?
LJ

: Ada. Pada dasarnya itu etika komunikasi, itu yang paling penting. Disini

kebiasaannya di Indonesia adalah bayar buzzer untuk ngetweet sesuatu atau ngomong sesuatu
di blog nya dia tanpa merasakan sendiri pengalaman menggunakan produk tertentu. Asal
dibayar aja dia ngomong yang bagus-bagus. That’s not good. Karena kalau ketawan sama
yang nanti membaca kan trust nya akan turun, itu tidak akan baik untuk penjualan. Policy
yang lain biasanya ini seperi tata bahasa ya, gimana caranya respon ke orang, itu semua udah
basic PR, pertanyaan yang masuk di respon seberapa cepat. Kalaupun kita tidak mempunyai
jawabannya sekarang, paling tidak ada respon seperti “terima kasih atas masukannya, kami
akan merespon kurang lebih 1x24 jam” misalnya seperti itu. Itu bukan etika sih, common
sense aja, if you ask something, u expect reply gitu kan. Jangan sampe kalau consumernya
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udah tertarik, menanyakan sesuatu di social media dan tidak dibalas, ya.. bye bye gitu. Jadi
respondingnya. Paling krusial kalau social media dijadikan tools untuk menangani krisis.
Kalau untuk promosi ya paling gaya bahasanya aja ya. Kadang kalau klien request, “mmm
mau dong, tapi bahasanya jangan teralu kayak jualan ya, kayak kita deperate banget”, ada,
bisa kita bikini lagi kontennya yang sedemikian gitu. Ada yang “pokoknya kontennya harus
semenarik mungkin supaya menarik orang-orang pingin beli, yaudah kita bikinin sedemikian
gitu.
P

: Teknik atau strategi apa sih yang digunakan dalam kegiatan ini? Apakah pull,

push atau pull and push strategy?
LJ

: Paling bagus sebenernya mengkombinasikan keduanya itu. Pertama jelas kita harus

berinisiatif mempromosikan sesuatu, gitu kan, kemudian bagaimana kita menginformasikan
sesuatu, supaya orang tertarik. Jadi misalnya we push the information and we push the
promotion lalu kita menarik orang. Yaa lebih baik di kombinasika begitu, jadi jangan sampai
yang mana yang lebih berat. Jangan hanya menarik tapi tidak memberikan informasi. Atau
hanya memberi informasi tapi tidak menarik orang, jadi memang harus dikombinasikan, balik
lagi tergantung apa tujuannya, apa goal nya, apa kebutuhannya.
P

: Ada ngga sih Mbak tambahan dari 6 step ini? Apakaah ada yang kurang?

LJ

: Untuk social media, rasa-rasanya tadi sudah mencakup semuanya ya, semua yang

kita ketahui tentang sosial media ya pada dasarnya. Tapi diingat lagi, teori tidak sama dengan
praktek, jadi mungkin tadi urutannya demikian, rapih gitu ya.. tapi pada saat kamu
melakukan sesuatu pasti tidak begitu, jadi pada saat praktek, we have to improvise, how the
situation goes.
P

: Oh iya Mbak, di Dyandra ini mereka tidak menggunakan tahap Metrics,

karena menurut mereka kegiatan social media ini sulit untuk di ukur dari banyak
metrics, nah menurut Mbak, apa salah kalau Dyandra Promosindo tidak memiliki
tahap metrics ini?
LJ

: Kalau dibilang salah, ya ngga juga kalau itu memang keputusan mereka, kalau

menurut mereka dalam social media itu ngga ada yang bisa diukur, tidak sepenuhnya benar
tapi tidak salah juga. Kalau yang dia mau adalah mengukur penjualan yang kita dapat dari
social media, belum ada yang bisa mengukur. Kecuali strateginya itu dibuat sedemikian rupa
berangkatnya dari online. Say misalnya kalau misalnya mereka jualan tiket, masuknya di
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website, bisa... kasih link tertentu, nanti dalam link itu dikasi semacam formula, itu urusan
orang IT. Nanti kita bisa menghitung berapa orang yang mengakses untuk membeli tiket dari
link tersebut. Yang kedua, kalau memang tujuannya awareness, sudah hafal dengan teknologi
atau kebiasaan menggunakan hashtag ya, sudah banyak tools yang bisa mengukur,
awareness-nya, impression-nya, reach-nya. Tapi sekali lagi, itu bukan angka real. Kaya
advertising deh, kita bilang dalam satu rumah ada 5 orang, kan ngga 5-5nya lagi dirumah, ya
bukan? Jadi memang ujung-ujungnya, kalau memang ada yang mau saya tambahkan, itu ada
di unsur metrics atau measurement, gimana caranya dari awareness yang cuma sekedar tools
yang tidak pasti itu, ada survey yang terjun langsung di lapangan. Kalau memang itu tentang
awareness satu brand yang orang tidak tahu sama sekali, 100 ornag ditanya hanya 2 yang tau
tentang brand itu, langsung kita laksanakan kampanye awarene, dari situ kita bisa bilang ‘oh
dari social media kita dapet impression segini, dapet reach segini, kita dapet click segini. Tapi
setelah itu kirim orang lagi ke lapangan, bendingkan, dari 100 apakah sudah 50 yang tau?
Nah ini yang belum dilaksanakan, karena realistisnya, it takes money to do this kind of
survey, jadi seserius apa ini mau diukur.
P

: Tapi sepenting itu ngga sih social media harus diukur?

LJ

: Oh iya penting dong! Kalau menurut Dyandra ah ngga usah gue udah laku kok,

yaudah.. tapi sekali lagi, secara teori itu penting. Karena kan kita baru bisa mengukur
kesuksesan sebuah brand atau sebuah campaign dari situ (metrics), lalu nnati dibuatkna
annual report kan, kalau bisa mencaai target yaa alangkah baiknya. Dan we know what we
should do next, itu teorinya. Pada realistisnya, terlalu banyak menghabiskan uang,
perusahaan belum tentu mau.
P

: Oh baiklah, sepertinya sudah selesai Mbak wawancaranya.. terima kasih atas

waktunya..
LJ

: Iyah sama-sama yah, semoga memberi pencerahan..

P

: Oh sangat sangat sangat hahahaha

LJ

: hahahahaha

P

: Terima kasih...

LJ

: Sama sama....
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama lengkap narasumber

: Mirna Gozal

Jabatan

: PR Manager Dyandra Promosindo

Divisi

: Public Relations

Lama bekerja

: 7 tahun

Tanggal/Tempat/Waktu wawancara

: Minggu, 8 Juni 2014
Jakarta Convention Centre,
Senayan, Jakarta Pusat
Pukul 12:45 WIB

(*)

Mirna Gozal= MG
Peneliti= P

P

: Selamat siang, Mbak Mirna..

MG

: Iya..

P

: Saya mulai pertanyaannya ya Mbak.. Yang pertama menurut Mbak Mirna
mengapa IIMS 2013 memerlukan social media dalam penyelenggaraannya? Dan
apa saja yang menjadi pertimbangan Mbak Mirna selaku PR Manager Dyandra
dalam pembuatan keputusan menjadikan social media menjadi salah satu alat
atau tools dalam kegiatan PR Dyandra?

MG

: Oke, karena untuk Motor Show (IIMS) karena pameran yang sudah menginjak umur
ke 22, apalagi sejak tahun 2000an kita sudah menggunakan tools, salah satu
marketing tools nya adalah social media. Ada tiga sih social media yang di pegang
oleh Motor Show baik itu Twitter, Facebook maupun Instagram. Sebenarnya tujuan
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utamanya adalah alat untuk menyokong marketing tools, tapi lebih captive (menarik),
dalam arti pengunujung itu bisa langsung berinteraksi dengan kita selaku organizer
untuk mengetahui detail-detail mengenai penyelenggaraan Motor Show itu sendiri
dan mungkin juga supaya pengunjung lebih aware dalam arti brand awareness, jadi
mereka tidak lupa bahwa brand nya Motor Show itu sudah cukup besar dan luas
sehingga mereka pastinya akan menjadi pengunjung annual yang tiap tahun pasti
akan mengunjungi pameran Motor Show itu sendiri.
P

: Untuk pemilihan social media sendiri sejak kapan sih, Mbak.. untuk jadi tools
di PR-nya Dyandra?

MG

: Karena PR itu baru dibentuk tahun 2007, sebnernya tiap kita mulai memakai tools
itu sejak tahun... kalau dari PR nya dari tahun 2011. Tapi sebenernya dari tahun 2007,
itu mereka (socmed) sudah aktif, cuman kadang-kadang ada masa pasifnya, karena
kan social media itu dipegang oleh divisi itu sendiri.. jadi sometimes tidak ada time
schedule-nya dan dipegangnya tidak lebih secara professional, jadi sejak 2011 kita
putuskan untuk tools social media ini kita lebih gunakan secara terintegrasi-lah, dalam
arti ada timeline-nya, ada program-program acaranya di dalamnya

P

: Dalam penggunaan social media pasti ada perencanaannya kan Mbak ya.. jadi
step-step apa aja dalam perencanaan social media yang Mbak Mirna rumuskan
sebelum kegiatan social media nya berjalan?

MG

: Ada banyak ya step-stepnya. Yang pertama kalau sebelum pameran kan kita hanya
brand awareness aja seperti counting down dan sebagainya, tapi kalau sudah mau
sampai ke penyelenggaraan acara seperti D-Day minus 1 bulan, kita akan
mengadakan program-program baik berupa daily quiz dan lain sebagainya. Dan kita
juga akan memberikan informasi-informasi tentunya kepada followers dan juga bagi
fan page yang Facebook beberapa program-program acara-acara yang mereka bisa
datangi di acara Motor Show, gitu.. Programnya kan banyak tuh, baik itu test drive,
kemudian ada CSRnya berupa donor darah

dan ada kunjungan mahasiswa dan

sebagainya. Selain itu juga resource (tenaga kerja) yang menjalakannya kita biasanya
mengambil anak magang. Ada juga beberapa cara atau aturan non formal yang
ditentukan dalam menulis konten yang akan disebarkan oleh pemegang akun social
media Motorshow.
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P

: Dari perencanaannya mungkin ada metriks-metriks tertentu seperti angka
penjualan, jadi kayak tolak ukurnya. Itu ada ngga Mbak sebelum-sebelumnya?

MG

: Kalau tolak ukur sih kita ngga ada, karena kita kan sebagai pendukung saja, lagian
terlebih motorshow itu kita lebih ke pameran retail ya.. jadi agak sulit untuk kita riset
yang dateng apakah karena mereka follow social media kita atau tidak, gitu loh.. Jadi
itu kan harus memerlukan riset khusus oleh lembaga independen. Kita ngga bisa
menyaring secara langsung atau menarik garis kesimpulan bahwa 10% yang datang
ke Motor Show adalah followers dari Twitter nya Motor Show, ngga bisa begitu juga.
Kita ngga pake matriks seperti menambahnya jumlah sekian banyak followers karena
kalau misalnya kita bilang 10ribu terus followersnya (tambah) jadi 20ribu, belum
tentu yang naik 10ribu itu adalah pengunjung yang akan mengunjungi Motor Show,
kita ngga bisa jamin itu semua walaupun followers nya 100ribu, 200ribu, itu hanya
cara menyebarkan informasi mengenai Motor Show itu sendiri. Jadi punya akun
social media dalam pameran itu sebenernya ketentuan baku, sama kaya kita harus
pasang iklan di TV, di Koran, di media online, itu udah bakunya. Jadi itu tools, salah
satu alat pendukung walaupun kita ngga bisa ukur, karena impossible untuk kita
nanyain 300ribu lebih pengunjung untuk ‘kamu datang karena tahu dari social
media?’ itu susah. Jadi adanya social media sebagai salah satu cara atau usaha dari
pihak organizer untuk menarik orang datang ke pameran di bawah marketing plan.

P

: Tadi yang disebutkan ada timeline itu gimana Mbak maksudnya?

MG

: Timeline itu hanya sebatas, event nya di bulan September, berati kita sudah setahun
sebelumnya udah woro-woro setiap bulan akan ada pameran Motor Show

P

: Sebutkan alasan mengapa memilih Instagram, Facebook, dan Twitter, Mbak..

MG

: Ya karena itu social media yang di gandrungi oleh pecinta digital lifestyle hehehe
khususnya untuk Motor Show, mungkin ada lagi social media yang baru seperti Path,
tapi kan Path itu terbatas ya jumlah friends-nya hanya 500, menurut kita masih
kurang, karena kan kita mengacu lebih dari 1000 followers, kalau 500 itu kan terlalu
dikit lah terlalu captive..

P

: Apa aja sih Mbak ketentuan (atau aturan) tertentu dalam merumuskan
kontennya Mbak?
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MG

: Kalau untuk aturan terntentu sih kita tidak pernah ada TOR resmi atau TOR khusus
yaa.. cuma biasanya konten untuk social media itu, kita sifatnya konotasinya positif
dan kita tidak pernah berat sebelah, dalam arti misalnya exhibitor kita ada 35 APM,
kita tidak boleh terus-terusan membicarakan APM X misalnya. Jadi semuanya harus
seimbang, kalau kita menyebutkan APM X berarti selanjutnya APM Y, Z, A, B, C, D,
E, F itu juga harus disebutkan. Karena kita kan bersifat netral yang kita garap disini
adalah pengelolaan Motor Show-nya bukan masing-masing brand nya. Kalau bahasa
karena kita mengacunya kebanyakan ke pelajar, mahasiswa dan ekspatriat muda,
biasanya lebih tidak kaku ya bahsa nya lebih luwes lah ya, tapi bukan berarti lebih
ABG gitu hehehe, jadi ditengah-tengah lah, anaknya bisa baca, orang tuanya juga bisa
baca. Masuk ke semua umur.

P

: Terus frekuensi post-nya?

MG

: Kalau frekuensi kita tergantung ya.. Jauh sebelum pameran biasanya satu jam itu
satu sampai dua tweet itu cukup. Namun kalau dua bulan menjelang pameran
biasanya frekuensinya udah lebih banyak lagi, biasanya satu jam itu kita bisa
ngetweet sampai 5 atau 6 kali karena itu biasanya kalau sudah menjelang pelaksanaan
pameran sudah lebih banyak konten yang bisa kita sosialisasikan kepada pengunjung,
mulai dari area parkirnya, uang menyusui, pokonya informasi-informasi yang sifatnya
lebih detail dan tidak ada di iklan biasanya.

P

: Gimana Mbak melihat interaksi yang terjalin antara perusahaan dengan
publiknya melalui akun social media IIMS 2013, apakah interaktif atau malah
pasif nih followersnya?

MG

: Kalau misalnya jauh sebelum pameran berlangsung biasanya cenderung pasif, lebih
ke one way communication, jadi kita hanya memeberikan informasi aja bentuknya,
tapi biasanya kalau sudah menjelas pameran biasanya mereka (publik atau followers)
cukup interaktif yaa.. mulai dari menanyakan mengenai jadwal shuttle bus,
menanyakan program acara pendukungnya, menanyakan letak booth suatu brand itu
ada dimana, itu biasanya menjelang D day, kalau jauh sebelum D day nya rasarasanya mereka juga belum begitu banyak pertanyaa, paling banyak pertanyaan hanya
yang mendasar- mendasar saja seperti tanggal pameran, harga tiket seperti itu
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P

: Nah menurut Mbak Mirna, Dyandra Promosindo ini, khususnya dalam kasus
IIMS 2013, perlu ngga sih untuk merekrut orang-orang khusus untuk
menjalankan kegiatan social media ini?

MG

: Kalau untuk merekrut orang khusus sih harusnya tergantunya kita tujuannya seperti
apa, kalau misalnya memang ada visi khusus misalnya kita mau followers Twitter
sebanyak 10ribu itu kita akan memberikan free tiket masuk Motor Show secara gratis,
berarti kan itu memerlukan penanganan khusus, berati gabisa satu orang yang
dedicated untuk itu, tapi perlu banyak orang. Tapi kalau hanya sepanjang sebagai
sarana informasi rasa-rasanya sih kita cukup menggunakan tenaga internal saja karena
kadang kalau kita out-sourcing mereka tuh tidak tahu detail tentang acaranya.
Walaupun kita sudah kasih informasi, namun ada style-style khusus yang mereka tuh
tidak kuasai. Karena yang namanya social media itu kan harus real time ya, ketika
mereka ditanyain jawabnya 1 jam, 2 jam, 3 jam lagi, itu aneh.. Karena terlalu banyak
birokrasi kan? Karena untuk menjawab mereka harus Tanya ini dulu, Tanya itu dulu,
alangkah baiknya untuk penanganan social media dalam Motor Show kita pegang
sendiri secara internal. Internal ini juga termasuk anak magang ya, karena mereka
terlebih dahulu kita briefing mengenai acara dan perusahaan kita, jadi mereka capable
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di social media secara realtime.

P

: Ada ngga sih Mbak budget tersendiri untuk kegiatan social media ini?

MG

: Tentunya ada, mulai dari kalau kita mau menyelenggarakan kuis kan pasti
membutuhkan hadiah, pasti itu akan kita masukan ke dalam RAB pameran dan gaji
internship yang masuk ke RAB. Kalau smartphone, wifi, rasanya itu semua sudah
tersedia ya.. semua orang sudah punya smartphone dan sudah ada wifi.

P

: Apakah social media IIMS 2013 mempengaruhi jumlah transaksi yang terjadi
di IIMS 2013?

MG

: Agak susah ya jawabnya.. karena kan kita kasih informasi ke semua (followers) tapi
sebelum tentu mereka semua buyer potensial kan, karena namanya industri otomotif
itu misalnya kita pengguna Toyota, bukan beraryi kita tidak membutuhkan informasi
tentang merk lain. Sebenernya itu lebih pada knowledge orang nya itu sendiri butuh
pengetahuan sejauh apa mengenai berita otomotif. Karena kalau mereka pecinta
otomotif, pasti mereka pingin tahu info mengenai merk lainnya, misalnya spesifikasi
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merk-merk lainnya. Tapi kalau misalnya mereka sebagai pembeli yang potensial,
mereka akan datang langsung untuk mengetahui specs itu sendiri karena kan spec
barang kan tidak harus dari Twitter kan, mereka bisa browsing di website resmi
merknya, karena kan kita kan pada dasarnya di social media tidak akan terlalu banyak
mendeskripsikan spesifikasi mobil. Jadi tujuannya untuk menambah knowledge
followers nya aja bukan jualan. Kalau jualan pasti merk itu akan pasang iklan dan
yang lainnya.
P

: Mohon disebutkan Mbak perbedaan sebelum dan sesudah adanya social
media?

MG

: Jadi gini, sebelum ada social media, kita tuh ada yang namanya alamat email khusus
ya yang untuk orang nanya-nanya tentang Motor Show, itu pasti inbox penuh dengan
pertanyaan ‘harga tiket berapa sih?’, ‘bukanya jam berapa sih?’, ‘shuttle bus nya jam
berapa, darimana aja?’ karena orang kita (Indonesia) dasar nya manja, mereka ngga
mau buka website, padahal sebenarnya informasi itu sudah ada, sudah lengkap
semuanya di website, namun orang kan maunya gampang aja mereka maunnya nanya
langsung dijawab.. Yang pasti setelah ada social media, jumlah email yang masuk
dalam inbox iims@indonesianmotorshow.com itu berkurang. Mungkin ornag
kebanyakan prefer nanya ke social media karena mereka mendapat respon yang cepat,
di banding mereka mengirim email, karena kalau email kan kita 1 x 24 jam baru di
balas, kalau Twitter kan mungkin hari itu juga pasti akan langsung dib alas tanpa
harus menunggu besok. Jadi setelah ada social media, masyarakat merasa sangat di
untungkan dengan adanya informasi-informasi khusus, apalagi sekarang bisa kirim
gambar jadi mereka (masyarakat) bisa melihat gambaran dari pameran itu sendiri
tanpa harus dateng hahaha

P

: Sepertinya sudah semua pertanyaan sudah saya pertanyakan Mbak, terima
kasih atas waktunya..

MG

: Iya sama-sama..
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TRANSKRIP WAWANCARA

Nama lengkap narasumber

: Dahnia Chairunnisa (Noy)

Jabatan

: PR Staff
(Admin social media IIMS 2013)

Divisi

: Public Relations

Lama bekerja

: 2 tahun

Tanggal/Tempat/Waktu wawancara

: Kamis, 19 Juni 2014
PT. Dyandra Promosindo
TCT Tower Jl. M.H. Thamrin No. 81
Pukul 14:30 WIB

(*)

Dahnia Chairunnisa= DC
Peneliti= P

P

: Selamat siang, Mbak Noy..

DC

: Selamat siang Atiya..

P

: Mbak Noy, langsung aja ya pertanyaan pertama, IIMS 2013 itu punya socmed
apa aja ya Mbak?

DC

: Untuk IIMS 2013, kita menggunakan social media itu ada dari Facebook, tapi kita
hanya menggunakan Fan Page-nya saja, kemudian Twitter dan Instagram.

P

: Alasan penggunaan tiga socmed itu apa Mbak?

DC

: Kita lihat dari frekuensi yang sedang berkembang di masyarakat apa sih kita lihat
social medianya, pertama kita pakenya tuh Facebook aja kan.. kemudian seiring
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berkembangnya adanya Twitter dan Instagram, kita menggunakan ketiga social media
tersebut. Facebook itu dari tahun 2009, Twitter setahun setelahnya dan Instagram baru
ada di tahun 2012.
P

: Ada ngga sih Mbak alasan yang lebih spesifik misalnya Facebook nih
kelemahannya apa yang bisa di cover oleh Twitter, atau gimana tuh?

DC

: Nah kalo untuk mengcover sih ada, karena kita lihat jumlah pengguna Facebook
sekarang udah berkurang dibandingkan Twitter, terus dimana yang paling baru ada
Instagram yang langsung bisa kita posting gambar yang bisa dilihat langsung oleh
masyarakat kan, jadi itu buat back up-an nya kalau misalkan untuk Twitter sendiri dia
sifatnya lebih update kan dari detik per detik, minute by minute, dibandingkan status
update di Facebook.

P

: Biasanya pesan apa aja atau konten yang seperti apa yang dimasukin ke
Facebook, ke Instagram, ke Twitter, kan pasti beda-beda tuh..

DC

: Kalau misalkan ke Facebook biasanya karena karakter spacenya untuk news update
lebih banyak, jadi kita bisa lebih detail.. sama aja sih sebenernya kalau untuk
Facebook sama Twitter, cuma bedanya kalau di Facebook kita bisa lebih panjang gitu
masukin konten updatenya. Nah itu biasanya, mulai dari counting down acaranya,
terus program acaranya apa aja, terus mengenai tema IIMS nya sendiri, terus sama
daily quiz biasanya. Kemudian kalau untuk Instagram dari mulai pre-event kita
posting foto-foto IIMS tahun sebelumnya untuk showbiz nya sendiri kita posting
langsung kegiatan selama pameran. Kalau Twitter karena lebih singkat jadi kita suka
selipin link untuk ke website, jadi walaupun materi updatenya cuma sedikit, mereka
(followers) bisa lebih ngebuka lebih banyak melalui link yang kita sisipkan untuk
langsung buka ke website (IIMS).

P

: Nah, frekuensi postingnya sendiri gimana nih di social medianya?

DC

: Yang paling banyak sih untuk update itu Twitter yang kedua Facebook baru yang
ketiga Instagram. Kemudian kalau Facebook sendiri kita bisa link dari Twitter juga
kan, sedikit banyak frekuensinya emang sama sih sama Twitter, cuman biasanya
kalau untuk Twitter semakin mendekati hari pamerannya kita lebih sering untuk
update misalkan kalau pre-event atau 3 bulan sebelumnya cukup lah 2 jam sekali tapi
kalau udah 30 hari menjelang tuh kita pasti lebih banyak posting lagi
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P

: Untuk pembicaraan yang terjadi di social media antara followers sama pihak
penyelenggara IIMS 2013 gimana Mbak? Apakah mereka aktif atau pasif
dalam menanggapi posting-posting admin?

DC

: Kalau yang bisa di deteksi conversation nya aktif itu di Twitter ya, kalau Facebook
kita udah agak jarang melihat jumlah penggunanya juga. Sebenernya sih aktif kalau
melalui Twitter, mereka pasti pengen tahu kalau misalnya kita baru post “nanti akan
ada program ‘ini’”, mereka pasti langsung Tanya “ini acaranya di hari ke berapa
penyelggaraannya?” sejauh ini aktif sih.

P

: Siapa aja sih selain Mbak Noy yang memegang akun social media IIMS 2013?

DC

: Setiap tahunnya kita meg-hire anak magang, jadi sebenernya untuk social media kita
serahkan semuanya kepada anak magang tapi tidak luput dari control staff, atau
biasanya kita kasih mandatory (kewajiban) harus yang di bahas perjam itu apa aja,
hari ini apa aja, tapi tetep yang menjalani itu anak magang.

P

: Boleh ngga sih Mbak mandatory nya itu disebutin apa aja?

DC

: Biasanya kita perbulan kasihnya ke anak magang ini, misalkan udah bulan Juli nih.
Misalnya di minggu pertama kita counting down sama berapa hari penyelenggaraan.
Terus minggu kedua kita masuk ke temanya, minggu ketiga dan keempat itu program
acaranya. Nah kontennya tidak boleh mengandung SARA dan memprovokasi pihak
manapun, sifatnya persuasif dan (bahasanya) tidak terlalu baku.

P

: Kalau bahasanya bebas Mbak boleh bahasa asing?

DC

: Kalau bahasa bebas, kadang Inggris kadang Indonesia hahaha.. yang penting bisa
masuk ke semua umur

P

: Siapa aja sih Mbak yang Mbak tau followers akun secmed IIMS 2013 ini?

DC

: Kalau detailnya kurang tau ya, tapi yang gue tau individual banyak, ada komunitas
otomotif juga, ada media juga, ada apa lagi ya selain itu.. ada perusahaan yang
menjadi peserta (pameran) juga, biasanya mereka yang jadi followers IIMS

P

: Nah misalnya udah selesai nih Mbak acara IIMS nya, itu followers nya pada
pergi (unfollow) semua atau tetep stay jadi followersnya IIMS?
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DC

: Kalau kita lihat dari hari penyelenggaraan pasti followersnya naik, cuma beberapa
waktu setelah itu kayak 2 bulan 3 bulan emang agak kurang sedikit tapi dia tidak
drastis, paling adalah 10 yang hilang.

P

: Nah untuk mempertahankan mereka supaya ngga keluar jadi followers IIMS
gimana Mbak?

DC

: Nah itu dilakukan terus menerus update mengenai pameran tersebut, bisa diambil
pembahasan mengenai kegiatan yang sebelumnya kan, atau mugnkin counting down
lagi buat yang selajutnya.

P

: Nah kalau ada respon positif gimana Mbak ditanganinya? Dan bagaimana
apabila ada respon negatif?

DC

: Kalau ada respon positif kita biasanya juga ngga terlalu mengumbar, jadi cukup di
ReTweet aja atau kalau butuh dikasih comment kita ngga melebih-lebihkan itu.
Kemudian kalau untuk respon negatif kita lihat dulu nih sejauh apa, kalau masih bisa
di handle masih bisa di direct message kita Tanya misalkan apa keluhannya. Kalau
misalkan udah mengandung SARA atau provokasi atas suatu pihak, itu hak kita untuk
nge-delete itu dari akun social media kita

P

: Baik Mbak itu aja pertanyaannya, terima kasih atas waktunya..

DC

: Oh iya sama sama..

Analisis pemanfaatan..., Atiya Anindita, FIKOM UMN, 2014

